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Mensagem do Presidente
!
Excelentíssimos!Senhores!Accionistas,!
!
O!Banco!Valor!SA!concluiu!em!31!de!Dezembro!de!2012!o!seu!segundo!exercício,!desde!a!sua!abertura!oficial!a!1!de!
Julho!de!2011,!perfazendo!assim!os!primeiros!doze!meses!de!actividade!consecutiva.!
!
O!ano!que!encerramos!esteve!marcado!por!uma!conjuntura!internacional!de!muita!incerteza,!com!a!persistência!da!
crise!económica!e!financeira!apesar!dos!sintomas!de!uma!recuperação!discreta!da!primeira!economia!mundial,!os!
Estados!Unidos!de!América,!insuficiente!para!estimular!a!reversão!da!crise!na!Europa!e!manutenção!dos!níveis!de!
crescimento!na!Ásia!em!particular!e!no!resto!do!mundo!em!geral.!
!
Em! Angola,! nosso! país,! apesar! da! manutenção! de! níveis! relativamente! altos! de! crescimento! do! Produto! Interno!
Bruto,! da! estabilidade! macroeconómica! e! da! desaceleração! da! inflação,! face! aos! desenvolvimentos! na! economia!
mundial,!persistem!os!riscos!derivados!da!grande!exposição!da!nossa!economia!face!ao!exterior,!riscos!estes!que!se!
irão!esbatendo!na!medida!em!que!se!for!diversificando!a!economia!nacional!e!a!procura!doméstica!se!tornar!mais!
relevante!para!o!nosso!crescimento!económico.!
!
Esta!conjugação!de!factores!faz!com!que!o!mercado!angolano!se!tenha!tornado!particularmente!apetecível!para!os!
investidores!e!operadores!económicos!internacionais,!o!qual!fará!aumentar!a!pressão!competitiva!sobre!os!agentes!
económicos!domésticos,!em!particular!os!do!sector!financeiro.!
!
O! Banco! Valor,! embora! sendo! uma! instituição! recente,! encara! estes! desafios! como! uma! oportunidade! para! se!
afirmar! e! diferenciar! no! contexto! das! instituições! financeiras! locais;! todo! o! investimento! feito,! sob! a! visão!
estratégica!dos!Accionistas,!permitiu!antecipar!e!preparar!o!banco!para!este!momento!que!irá!certamente!marcar!
decisivamente!um!ponto!de!viragem!no!sistema!bancário!de!Angola.!
!
A!capacidade!do!nosso!banco!crescer!e!se!afirmar,!está!patente!no!Relatório!e!Demonstrações!Financeiras!relativas!
ao! exercício! de! 2012,! augurando! um! posicionamento! cada! vez! mais! relevante! do! Banco! Valor! na! economia! de!
Angola,!a!bem!dos!seus!clientes,!parceiros!e!do!país.!
!
Luanda!31!de!Dezembro!de!2012!
!
!
!
O!Presidente!do!Conselho!de!Administração!
!
!

!
!
!
!
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Órgãos!Sociais!
!
!
Conselho(de(Administração
Presidente) Rui$Miguêns$de$Oliveira
Administradores
Sérgio$Sousa
Júlio$Correia
Conselho(Consultivo(Estratégico
Jorge$Flora$Leitão
José$Manuel$Graça$Martins
Frederico$Cardoso
Hélder$Milagre
João$Maria$Fortes
Assembleia(Geral
Presidente) Filipe$Duarte
Secretário) David$Gomes$Percheiro
Conselho(Fiscal
Presidente) Josué$Salomão$Mavale
Vogais
Amaro$Augusto
Abílio$Alberto$da$Costa

Auditores(Externos:(PricewaterhouseCoopers$&$Associados,$Lda.
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Enquadramento
Conjuntura)Internacional))
!
Durante! os! últimos! cinco! anos! o! mundo! desenvolvido! foi! regido! por! juros! reais! próximos! do! zero,! quando! não!
negativos.! Isso! por! si! só! colocou! notáveis! desafios! para! as! autoridades! monetárias,! pois! o! remédio! foi! insuficiente!
para!evitar!o!colapso!de!economias!inteiras.!Os!Estados!Unidos!conseguiram!navegar!relativamente!bem!após!forte!
recessão!nos!últimos!meses!de!2008!e!início!de!2009,!graças!ao!activismo!do!Federal!Reserve.!!
O!epicentro!da!crise!deslocouLse!para!a!zona!do!euro!desde!2010!e!lá!permanece.!A!Grécia!quebrou!e!ameaçou!levar!
a!união!monetária!consigo.!Os!títulos!soberanos,!considerados!os!mais!seguros,!tornaramLse!papéis!podres!diante!da!
montanha!de!déficit!público!acumulada!por!Irlanda,!Portugal,!Espanha,!Itália!e!outros!países,!em!grande!parte!para!
evitar!uma!catástrofe!financeira.!
Em! 2012,! a! falência! combinada! de! Estados! e! instituições! financeiras! esteve! prestes! a! concretizarLse.! Os! líderes!
europeus!agiram!com!reticências!e!tardiamente,!deixando!um!vácuo!que!foi!preenchido!pela!acção!do!Banco!Central!
Europeu.!O!bloco!monetário!foi!duas!vezes!salvo!pelo!BCE.!Num!dos!picos!da!crise,!no!fim!de!2011,!foi!concedido!aos!
bancos!financiamento!ilimitado!por!três!anos,!a!custo!simbólico,!para!todos!os!que!dele!necessitassem.!!
Afastado! provisoriamente! o! risco! imediato! de! quebra! bancária! generalizada,! o! outro! lado! do! pêndulo! da! crise!
moveuLse.!O!custo!de!financiamento!de!países!como!Itália!e!Espanha,!terceira!e!quarta!maiores!economias!da!zona!
do! euro,! atingiu! níveis! estratosféricos.! De! novo,! o! BCE,! navegando! na! estreita! linha! permitida! pelos! tratados! da!
União! Europeia,! anunciou! a! compra! dos! títulos! dos! países! sufocados! no! mercado! secundário,! desde! que! se!
submetessem! aos! planos! de! austeridade! da! Comissão! Europeia,! FMI! e! BCE.! Imediatamente! o! preço! exigido! pelos!
investidores!para!sustentar!a!rolagem!da!dívida!dos!Estados!declinou!para!patamares!inferiores!aos!do!pico!de!2011.!
A!compra!de!títulos!soberanos!foi!uma!alternativa!levantada!desde!o!início!da!crise!do!euro!e!só!foi!tomada,!ainda!
assim,!com!a!união!monetária!à!beira!do!precipício.!
Os! líderes! europeus! finalmente! se! convenceram! de! que! deveriam! salvar! a! Grécia! e! manter! a! unidade! da! zona! do!
euro.!Aceitaram!que!o!seu!fundo!de!estabilização!fosse!usado!para!sanear!bancos!em!dificuldades!e!concordaram!
em!criar!uma!supervisão!bancária!única!para!os!grandes!bancos,!a!cargo!do!BCE.!
Problemas! de! fundo! do! bloco! monetário! subsistem,! como! a! necessidade! de! coordenação! das! políticas! fiscais,!
envolvendo!significativa!perda!de!soberania!dos!Estados!membros.!A!zona!do!euro!continuará!em!recessão!ao!longo!
de!2013!e!uma!recuperação!económica!plena!demorará!anos.!Se!os!EUA!domarem!o!abismo!fiscal!como!tudo!indica,!
a!China!melhorar!um!pouco!a!sua!performance!e!os!demais!emergentes!se!recuperarem,!como!dão!sinais!de!fazêLlo,!
o!drama!europeu,!que!apavorou!os!mercados!nos!últimos!anos,!tornarLseLá!administrável.!Por!isso,!2013!pode!ser!o!
ano!que!marcará!o!começo!do!fim!da!crise!global.!
!
!
!
!
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)
Produto)Mundial)

Países\Ano

2010

2011

2012

Mundial

5,1

3,8

3,3

EUA

2,4

1,8

2,2

Zona:Euro

2

1,4

<0,4

Japão

4,5

<0,8

2,2

Paises:Emergentes

7,4

6,2

5,3

Fonte: World Economic Outlook, FM

Continua!nos!Estados!Unidos!a!recuperação!de!sua!mais!profunda!crise!económica!desde!a!Grande!Depressão,!mas!o!
ritmo!permanece!frustrantemente!lento.!Há!razões!para!acreditar!numa!modesta!melhora!em!2013,!mas,!como!de!
costume,!há!riscos!de!deterioração.!
Uma!recessão!prolongada!ou!uma!crise!financeira!na!Europa!e!um!crescimento!mais!lento!nos!mercados!emergentes!
são!as!principais!fontes!externas!de!possível!perigo.!!
Desde!2010,!o!morno!crescimento!médio!do!Produto!Interno!Bruto!anual!de!2,1%!resultou!numa!fraca!criação!de!
empregos.! Tanto! nesta! recuperação! como! nas! duas! anteriores,! a! retomada! do! crescimento! do! emprego! foi! mais!
fraca!e!mais!tardia!do!que!a!recuperação!do!crescimento!do!PIB.!!
O!investimento!em!residências!ainda!está!num!mínimo!histórico,!como!percentagem!do!PIB,!devido!ao!excesso!de!
construções!durante!o!boom!imobiliário!de!2003!e!2008!e!o!tsunami!de!retomadas!de!imóveis!que!se!seguiu.!Mas!os!
ventos!contrários!no!mercado!imobiliário!estão!a!dissiparLse.!
O! PIB! da! zona! do! euro! caiu! 0,6%! no! quarto! trimestre! de! 2012,! em! comparação! com! o! terceiro,! de! acordo! com! o!
relatório! do! Eurostat.! Isso! se! traduz! em! uma! queda! anualizada! de! 2,3%,! um! esfriamento! que! ocorreu! num! ritmo!
mais!acelerado!em!quase!quatro!anos,!à!medida!que!a!desaceleração!da!atividade!mundial!e!profundas!recessões!ao!
longo!da!fronteira!meridional!da!zona!da!moeda!única!contaminaram!potências!como!a!Alemanha!e!a!França.!!
O! relatório! sobre! o! Produto! Interno! Bruto,! produzido! pela! agência! de! estatísticas! da! União! Europeia,! ressalta! um!
risco!crucial!para!o!bloco!da!moeda!única,!quando!a!crise!da!dívida!na!Europa!entra!no!seu!quarto!ano.!As!condições!
no!mercado!financeiro!melhoraram!substancialmente!desde!o!inverno!passado,!devido!em!grande!parte!à!promessa!
do!Banco!Central!Europeu!de!fazer!"o!que!for!preciso"!para!preservar!o!euro.!Mas!esses!ganhos!não!se!traduziram!
em!novas!actividades!de!negócios.!
Autoridades!do!BCE!acreditam!que!a!zona!do!euro!embarcará!numa!recuperação!gradual!ainda!em!2013!e!não!se!
espera!que!reduzam!os!juros!oficiais!no!curto!prazo,!apesar!da!queda!do!PIB.!
Mas!a!fonte!da!recuperação!permanece!indefinida.!O!desemprego!recorde!pesou!sobre!os!gastos!dos!consumidores,!
ao!passo!que!as!medidas!de!austeridade!fiscal,!acreditaLse,!esfriarão!os!gastos!dos!Estados!e!o!mercado!de!trabalho!
em!muitos!países!da!região!neste!ano.!!
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Em!termos!anualizados,!a!economia!japonesa!cresceu!ao!ritmo!de!0,2%!no!último!trimestre!de!2012,!de!acordo!com!
os!dados.!A!revisão!dos!dados!para!cima!decorreu,!principalmente,!do!crescimento!dos!gastos!em!consumo!e!por!um!
desempenho!melhor!do!que!o!previsto!inicialmente!para!os!investimentos!públicos.!
Em! 2012,! os! chamados! países! periféricos! foram! os! que! mais! frustraram! as! expectativas! de! crescimento,! e! não! as!
regiões! desenvolvidas.! China,! Brasil,! Índia! e! África! do! Sul,! porém,! cresceram,! mas! todos! ficaram! aquém! das!
expectativas.! As! projeções! apontavam,! por! exemplo,! alta! de! 7,3%! para! a! Índia! e! 8,4%! para! China.! Os! dois!
emergentes! devem! contabilizar! crescimento! de! 5,4%! e! 7,8%,! respectivamente.! O! Brasil,! para! onde! se! projectava!
expansão!de!3,3%,!obteve!um!modesto!crescimento!de!0,9%!em!2012.!
O!quadro!mostra!que!os!países!emergentes!foram!muito!mais!atingidos!em!2012!pelo!cenário!internacional!do!que!
nos!anos!anteriores.!Em!alguns!países,!como!China!e!Coreia!do!Sul,!a!frustração!de!crescimento!é!resultado!de!um!
aperto!na!política!fiscal!e!monetária.!
Na! década! anterior! à! crise! financeira! de! 2008L2009,! as! economias! da! África! Subsaariana! estavam! crescendo! em!
média!5%!a!6%!ao!ano.!Hoje,!a!maioria!dos!países!africanos!recuperou!e!está!posicionada!acima!dos!níveis!anteriores!
à!crise.!Se!essas!taxas!de!crescimento!puderem!ser!mantidas,!o!Produto!Interno!Bruto!africano!poderá!duplicar!em!
cerca!de!12!anos.!
!

Comércio)Internacional)
O! comércio! mundial! cresceu! em! 2012! bem! menos! do! que! se! previa,! com! expansão! de! apenas! 2,2%! em! volume,!
menos!da!metade!da!expansão!de!6,9%!registado!no!ano!anterior!e!dos!12,2%!de!2010,!quando!havia!expectativa!de!
retomada!da!economia!global.!
Em!valor,!o!resultado!é!pior,!com!o!comércio!mundial!registando!contracção!de!2,1%!comparada!à!alta!de!13,1%!nos!
preços!em!2011.!Isso!se!explica!pela!forte!influência!chinesa!sobre!os!preços!de!matériasLprimas.!O!ano!começara!
com!temor!de!alta!das!commodities,!incluindo!alimentos,!mas!depois!as!cotações!caíram!quando!surgiram!dúvidas!
sobre!a!expansão!da!economia!chinesa.!
A!Organização!Mundial!do!Comércio!(OMC)!começara!2012!projetando!alta!de!3,7%!no!comércio!internacional!em!
volume,!mas!teve!que!revisar!a!cifra!para!2,5%!em!julho,!diante!da!continua!deterioração!na!economia!global.!
Nesse!cenário,!continua!a!ameaça!de!guerra!comercial.!A!falta!de!demanda!mundial!leva!os!países!a!conflitos.!Em!
2012,! o! crescimento! do! comércio! mundial! foi! pífio! e! vários! países! dependem! das! exportações! para! crescer.! O!
resultado!é!que!os!países!passam!a!se!acotovelar!para!exportar.!
Dados!oficiais!de!comércio!da!China!e!dos!EUA!indicam!que!o!país!asiático!no!ano!passado!superou!os!americanos!no!
total!de!importações!e!exportações!por!US$!3,866!trillion!a!US$!3,822!trillion.!No!entanto,!o!Ministério!do!Comércio!
chinês!adotou!a!incomum!medida!de!negar!publicamente!que!o!país!é!o!novo!número!1.!Segundo!o!ministério,!num!
cálculo! utilizando! os! padrões! da! OMC,! para! a! avaliação! de! mercadorias,! a! China! em! 2012! ficou! atrás! dos! Estados!
Unidos!por!US$!15,6!billion!L!margem!de!apenas!0,3%.!
A!zona!do!euro!em!profunda!crise!conseguiu!começar!a!sair!do!fundo!do!poço!por!meio!das!exportações,!já!que!a!
demanda! interna! continua! a! sofrer! com! a! austeridade! imposta! pelos! governos.! Em! 2012,! as! suas! vendas! externas!
subiram! 0,3%! comparado! a! 3,3%! em! 2011.! Já! as! importações! afundaram! 3,4%! em! volume! no! ano! transacto!
comparado!a!alta!de!2,9%!registada!em!2011.!
No!caso!dos!emergentes,!as!exportações!em!volume!cresceram!3,5%,!metade!da!alta!do!ano!anterior.!As!vendas!da!
América! Latina! tiveram! expansão! de! 5,5%,! em! linha! com! o! desempenho! de! 2011.! No! lado! das! importações,! o!
crescimento!do!lado!dos!emergentes!foi!de!apenas!2,3%!quando!tinha!sido!de!10,8%!no!ano!anterior.!
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Inflação)
Conforme!relatório!do!Fundo!Monetário!Internacional,!o!nível!geral!de!preços!no!consumidor!nos!países!avançados!
aumentou!em!1,5%!em!2010!e!2,7%!em!2011,!projectandoLse!um!abrandamento!em!2012!e!2013!para!1,9%!e!1,6%,!
respectivamente.!Nos!mercados!emergentes!e!em!desenvolvimento!o!mesmo!indicador!aumentou!6,1%!em!2010,!
acelerando!em!2011!para!7,2%.!Para!2012!e!2013!projectaLse!um!arrefecimento!para!6,1%!e!5,8%,!respectivamente.!
A!África!Subsaariana!foi!a!que!registou!níveis!mais!elevados!da!taxa!de!inflação!em!2010!e!2011,!com!7,5%!e!9,7%,!
respectivamente,!projectandoLse!o!mesmo!comportamento!para!2012!e!2013.!
Brasil,! Índia,! Turquia,! Rússia! e! África! do! Sul! fazem! parte! do! que! se! pode! chamar! de! clube! dos! sete! com! sete,! por!
terem!juro!e!inflação!por!volta!de!7%.!
Em! sentido! contrário! ao! da! maioria! dos! países,! o! Japão,! através! do! seu! Banco! Central,! surpreendeu! os! mercados,!
tanto!pela!agressividade!de!seu!programa!de!flexibilização!monetária!como!pela!amplitude!das!medidas.!O!objetivo!
é!tirar!o!país!do!quadro!deflacionário!dos!últimos!15!anos!e,!como!efeito!colateral,!induzir!a!desvalorização!do!iene!
para!impulsionar!a!economia.!
O! Banco! Central! do! Japão! pretende! dobrar! em! dois! anos! a! base! monetária! do! país,! fazendoLa! saltar! de! US$! 1,4!
trillion!para!US$!2,8!trillion.!Se!a!questão!é!produzir!inflação,!o!BCJ!aumentará!o!dinheiro!em!circulação!por!meio!da!
compra! de! títulos! do! governo! e! papéis! de! risco,! como! acções! e! fundos! imobiliários,! à! razão! de! 1%! do! Produto!
Interno!Bruto!ao!mês!durante!2013!e!1,1%!do!PIB!em!2014.!!
Se!tudo!der!certo,!a!reactivação!do!consumo!despertará!a!inflação!japonesa,!aumentará!a!arrecadação!e!diminuirá!a!
gigantesca! dívida! pública,! de! 245%! do! PIB.! Apesar! de! ter! o! maior! débito! entre! os! países! desenvolvidos,! os!
governantes!do!Japão!não!estão!preocupados,!pois!cerca!de!95%!da!dívida!está!em!posse!de!investidores!domésticos!
que,!com!o!pesadelo!deflacionário,!têm!aceito!qualquer!taxa!positiva!como!recompensa!pelo!dinheiro!aplicado.!

)
A)Banca)
!
Nos! últimos! cinco! anos,! os! maiores! bancos! americanos,! repassaram! parcelas! cada! vez! menores! do! dinheiro!
depositado!por!seus!clientes!na!forma!de!empréstimos.!A!proporção!média!de!empréstimos!sobre!depósitos!entre!
os! oito! principais! bancos! comerciais! do! país! caiu! para! 84%! no! quarto! trimestre! de! 2012,! de! 87%! um! ano! antes! e!
101%!em!2007.!
Consumidores!e!empresas!estão!relutantes!em!assumir!riscos!até!que!vejam!mais!sinais!de!que!os!negócios!estão!a!
melhorar.! Os! banqueiros! também! estão! mantendo! essa! atitude! conservadora! num! momento! em! que! agências!
fiscalizadoras!e!investidores!os!pressionam!para!que!reduzam!os!riscos!que!alimentaram!a!crise!de!crédito!mundial!
em!2008.!!
Todavia,!isso!não!significa!necessariamente!que!os!bancos!fecharam!suas!torneiras!de!crédito.!Medido!em!dólares,!o!
total!de!empréstimos!aumentou!no!quarto!trimestre,!considerando!os!maiores!oito!credores,!para!US$!3,9!trillion.!
Mas,! ao! mesmo! tempo,! os! totais! de! depósitos! também! atingiram! um! pico! em! cinco! anos,! de! US$! 5,04! trillion,! de!
acordo!com!os!dados!compilados.!!
Os! banqueiros! americanos! estão! a! afogarLse! em! liquidez.! O! desafio! é! encontrar! "tomadores! qualificados",! e!
actualmente!nesta!economia!simplesmente!não!há!muitos.!
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O!efeito!combinado!das!medidas!tomadas!pelos!governos!europeus,!focadas!na!sustentabilidade!fiscal,!e!pelo!Banco!
Central! Europeu! (BCE),! no! que! tange! a! defesa! do! euro,! fez! com! que! diversos! indicadores! de! risco! melhorassem!
substancialmente,!voltando!para!patamares!observados!no!início!de!2010.!Esta!é!a!avaliação!do!Banco!Mundial!no!
relatório!"Global/Economic/Prospects/January/2013".!
Outros! factores! cruciais! para! a! distensão! do! mercado! foram! o! avanço! do! processo! de! recapitalização! dos! bancos!
tanto!nos!EUA!quanto!na!Europa!e!a!imensa!injecção!de!liquidez!feita!por!BCE,!Federal!Reserve!e!Banco!do!Japão.!
A!melhoria!das!condições!do!mercado!financeiro!global!foi!sentida!também!pelos!emergentes.!As!evidências!são:!os!
fluxos!de!capital!estrangeiro,!que!caíram!de!30%!a!40%!entre!maio!e!junho!e!voltaram!a!atingir!novas!máximas;!os!
spreads! dos! títulos! soberanos! recuaram! 127! pontosLbase! desde! junho;! e! os! mercados! accionistas! subiram! 12,6%!
desde!junho.!
A! percepção! de! risco! declinou! também! nos! países! emergentes.! Os! yields! dos! bónus! soberanos! estão! 282! pontosL
base!abaixo!da!média!entre!2000!e!2010,!o!que!significa!que!o!preço!subiu.!Ademais,!a!qualidade!do!crédito!desses!
países!continuou!a!melhorar!em!2012,!fazendo!com!que!houvesse!27!upgrades!no!rating!soberano,!número!superior!
aos!19!downgrades!concedidos!pelas!agências!de!classificação!de!risco.!Como!comparação,!nos!países!desenvolvidos!
houve!20!downgrades!e!nenhum!upgrade.!
Mais!contundente!foi!a!recuperação!das!emissões!de!bónus,!beneficiando!principalmente!as!empresas!com!grau!de!
investimento! e! participação! estatal! maioritária! na! América! Latina,! Europa! e! Ásia! Central.! As! boas! condições! de!
mercado! viabilizaram! a! entrada! de! novos! emissores! soberanos! e! corporativos,! tais! como! Angola,! ! Zâmbia,! Bolívia,!
Paraguai,!Ruanda,!Quênia,!Tanzânia!e!Uganda.!
Mas!esse!cenário!não!é!isento!de!riscos.!O!Banco!Mundial!destaca!quatro!principais:!1)!a!não!conclusão!das!reformas!
estruturais!na!zona!do!euro.!Nesse!caso,!os!países!mais!vulneráveis!poderiam!perder!acesso!ao!mercado,!subtraindo!
1,1%!do!PIB!dos!emergentes;!2)!a!falta!de!acordo!sobre!a!elevação!do!tecto!da!dívida!nos!EUA,!o!que!reduziria!o!PIB!
do! país! em! 2,3%! e! do! mundo! em! 1,4%;! 3)! uma! queda! abrupta! das! altas! taxas! de! investimentos! da! China,! o! que!
derrubaria!os!preços!das!commodities;!e!4)!uma!interrupção!na!oferta!de!petróleo!e!alta!importante!de!preços!de!
alimentos,!especialmente!em!um!cenário!de!baixos!estoques.!
!

Commodities)
!
O!Índice!de!Commodities/Dow/Jones>UBS!caiu!1,1%!em!2012,!depois!de!cair!13%!em!2011.!A!maioria!dos!mercados!
reflecte! expectativas! modestas! para! a! economia! global,! atingida! pela! fraca! demanda! chinesa,! perspectivas! de!
crescimento! incertas! nos! Estados! Unidos! e! na! Europa,! estoques! adequados! de! matériasLprimas! e! um! dólar! se!
valorizando,!fatores!que!prejudicam!os!preços!das!commodities.!
A!recuperação!do!apetite!pelo!risco!dos!investidores!está!passando!à!margem!dos!mercados!de!commodities,!pois!as!
perspectivas! de! crescimento! ainda! não! bastam! para! sustentar! uma! recuperação! mais! ampla,! tal! como! a! vista! em!
outras!classes!de!activos.!
No!sector!de!energia!o!melhor!investimento!foi!o!gás!natural,!pois!um!inverno!longo!e!intenso!em!boa!parte!dos!EUA!
aumentou! a! demanda,! puxando! os! preços! para! mais! de! US$! 4! por! milhão! de! BTUs! (unidades! térmicas! britânicas)!
pela!primeira!vez!desde!outubro!de!2011.!O!gás!natural!subiu!20%!no!trimestre.!
O! ouro! tem! sido! alvo! dos! Bancos! Centrais! do! mundo,! que! compraram! 534,6! toneladas! do! metal! em! 2012,! um!
aumento! de! 17%! na! comparação! com! 2011! e! maior! nível! desde! 1964,! de! acordo! com! relatório! divulgado! pelo!
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Conselho!Mundial!do!Ouro!(WGC).!As!compras!pelos!Bancos!Centrais!corresponderam!a!12%!da!demanda!total!por!
ouro!em!2012.!O!WGC!diz!que!a!rede!de!Bancos!Centrais!que!ampliou!as!reservas!em!ouro!cresceu!no!ano!passado!e!
chegou! ao! Brasil,! Paraguai,! Iraque! e! Venezuela." A! projecção! é! que! os! Bancos! Centrais! continuem! sendo! uma!
importante!fonte!de!demanda!pela!commodity!em!2013.!!
As!poucas!oscilações!de!preços!significativas!ocorreram!nas!commodities!agrícolas.!O!trigo!vermelho!duro!de!inverno!
negociado!em!Kansas!City!caiu!13%,!mais!que!qualquer!commodity/importante,!devido!a!temores!relativos!ao!clima,!
enquanto!o!algodão!foi!o!que!mais!subiu,!18%,!devido!às!fortes!exportações!americanas!e!às!vendas!mundiais,!para!
depois!entrar!em!ligeira!queda.!
Alguns!investidores!podem!ver!a!relativa!inactividade!desses!mercados!como!um!ponto!baixo!e!uma!oportunidade.!
Mas! os! dias! de! altas! sucessivas! das! commodities! terminaram! por! ora,! deixando! mercados! desfavoráveis! para! o!
investidor!que!compra!e!segura!activos.!As!oportunidades!de!ganhos!estão!em!transacções!complexas!e!voláteis,!tais!
como! os! spreads! entre! os! contratos! de! diferentes! meses,! as! estratégias! usadas! por! investidores! profissionais! ou!
abordagens!como!comprar!acções!de!empresas!de!recursos!naturais.!
A! mina! de! ouro! das! operações! de! commodities! em! Wall! Street! está! a! secar.! Esse! segmento,! que! era! uma! grande!
fonte!de!lucros!para!os!bancos,!foi!fortemente!atingido!por!regras!mais!rígidas!e!pela!desaceleração!dos!mercados.!!
Um!levantamento!da!firma!de!pesquisa!Coalition!com!os!maiores!bancos!de!investimento!mostra!que!a!receita!com!
commodities/diminuiu!24%!em!2012,!para!cerca!de!US$!6!billion,!tendo!recuado!mais!de!50%!desde!2008.!
A!queda!acentuada!nas!receitas!de!commodities!já!fez!algumas!vítimas,!com!bancos!a!fechar!todas!as!suas!mesas!de!
operação! nesse! mercado,! com! exceção! das! de! metais! preciosos,! para! além! de! perderam! operadores! experientes!
para!fundos!de!hedge!e!firmas!independentes!ao!longo!dos!últimos!meses.!Em!média,!as!equipas!de!operação!de!
commodities! diminuíram! 5,9%! nos! maiores! bancos! em! 2012,! segundo! a! Coalition.! O! abalo! tem! sido! motivado! por!
dois!fatores:!regulação!e!mercado!desaquecido.!!
Além!disso,!os!reguladores!querem!concentrar!muitas!das!formas!mais!lucrativas!de!negócios!L!operações!complexas!
e! estruturadas! do! mercado! de! balcão! L! em! bolsas! públicas.! A! mudança! traria! mais! transparência! aos! preços,!
limitando!a!habilidade!dos!bancos!de!cobrar!mais!para!facilitar!os!negócios.!Ao!mesmo!tempo,!os!reguladores!estão!
tornando! mais! caro! para! os! bancos! manter! commodities! físicas,! ao! exigir! mais! capital! em! seus! balanços! para!
compensar!esses!activos.!
Antes! da! actuação! dos! reguladores,! os! negócios! dos! bancos! com! commodities! normalmente! geravam! um! retorno!
sobre!o!património!em!torno!de!20%,!segundo!a!consultoria!McKinsey!&!Co.!Quando!todas!as!novas!regras!forem!
aplicadas,!a!McKinsey!prevê!que!o!retorno!desses!negócios!seja!de!apenas!8%.!
Os!mercados!também!não!têm!ajudado.!O!contrato!de!referência!de!petróleo!saltou!160%!e!a!cotação!do!ouro!370%!
durante!os!dez!anos!passados,!mas!os!mercados!perderam!força!nos!dois!últimos.!
As! operações! de! petróleo! e! de! activos! relacionados! têm! sido! as! mais! atingidas! no! sector,! segundo! analistas.! Por!
algumas!estimativas,!a!receita!obtida!com!a!negociação!de!petróleo!caiu!quase!50%!em!2012.!

)
!
!
!
!
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!

Economia)Angolana)
O! programa! do! governo! implementado! entre! 2009! e! 2012! visou! atenuar! as! pressões! de! liquidez,! restabelecer! a!
confiança!do!mercado,!restaurar!a!posição!macroeconómica!anterior!à!crise!e!realizar!reformas!estruturais!apoiado!
pelo!FMI!com!base!num!acordo!Stand>By.!Este!programa!teve!também!como!finalidade!promover!a!finalização!de!
importantes!investimentos!que!caracterizam!a!estabilização!do!ritmo!de!crescimento!do!sector!não!petrolífero.!
Nos!últimos!anos!a!economia!angolana!cresceu!a!uma!taxa!média!de!9,2%!ao!ano,!com!destaque!para!a!economia!
não!petrolífera!com!uma!taxa!de!crescimento!de!12%.!!
Para! 2012,! as! projecções! apontam! para! um! crescimento! do! sector! real! para! 7,4%,! esperando! do! sector! não!
petrolífero! um! crescimento! de! 9,1%! e! o! petrolífero! 4,3%.! A! economia! não! petrolífera! está! a! ganhar! níveis! de!
sustentabilidade!que!lhe!permitem!apresentar!um!desempenho!cada!vez!menos!dependente!do!sector!petrolífero.!
Angola!criou!recentemente!um!fundo!soberano!para!usar!a!receita!com!o!petróleo!a!serviço!da!população!de!renda!
mais!baixa.!Mais!de!uma!dezena!de!países!africanos!já!criaram!fundos!soberanos!para!canalizar!os!lucros!das!vendas!
de!petróleo!e!minerais.!Em!democracias!fortes,!cabe!aos!fundos!de!investimento!a!formação!de!uma!base!para!um!
futuro!em!que!os!recursos!podem!escassear.!Em!países!mais!fracos,!porém,!os!economistas!dizem!que!os!fundos!são!
prejudicados!pela!corrupção!e!incompetência.!
Angola!perdeu!mais!investimentos!estrangeiros!do!que!ganhou!em!cada!um!dos!últimos!três!anos,!mesmo!tendo!um!
crescimento!económico!anual!de!mais!de!5%.!Na!esperança!de!emitir!títulos!de!dívida!no!mercado!internacional!e!
atrair! investidores! de! sectores! diferentes! do! petrolífero,! anseia! por! ser! vista! como! um! país! cada! vez! mais!
democrático,!transparente!e!estável.!
Outra!questão!em!debate!no!país!concentraLse!nos!subsídios!governamentais!aos!combustíveis!(gasolina!e!gasóleo).!
Embora! destinados! a! proteger! o! consumidor,! os! subsídios! para! o! consumo! de! energia! causam! uma! série! de!
distorções!na!economia,!agravando!desequilíbrios!fiscais,!reduzindo!o!gasto!público!em!áreas!prioritárias!como!infraL
estrutura,! educação! e! saúde! e! beneficiando! mais! os! ricos! do! que! os! pobres,! diz! relatório! divulgado! pelo! Fundo!
Monetário!Internacional.!Segundo!o!estudo,!esses!subsídios!são!um!problema!em!praticamente!todos!os!países!do!
mundo,!tendo!somado!quase!US$!2!trillion!em!2011.!
O!número!foi!obtido!com!base!num!banco!de!dados!de!176!nações,!num!levantamento!do!custo!do!apoio!estatal!ao!
consumo!de!derivados!de!petróleo,!electricidade,!gás!natural!e!carvão.!No!relatório,!o!FMI!conclama!os!governos!a!
promover! reformas! que! reduzam! os! subsídios! energéticos,! adoptando,! porém,! medidas! para! amortecer! os! efeitos!
sobre!os!mais!pobres.!
Para! o! FMI,! eles! também! distorcem! a! alocação! de! recursos! na! economia,! por! encorajar! consumo! excessivo! de!
energia,! artificialmente! promovendo! indústrias! intensivas! em! capital,! reduzindo! os! incentivos! para! se! investir! em!
energia!renovável!e!acelerando!o!esgotamento!de!recursos!naturais.!
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Indicadores)Macroeconómicos)
!
2010

2011

2012

15,31%

11,38%

9,08%

Saldo,Fiscal,(%,PIB)

5,80%

=1,20%

=1,20%

Conta,Corrente,(%,PIB)

9,00%

12,00%

8,70%

Taxa,de,Crescimento,real,(%)

3,40%

3,40%

7,40%

=3,00%

=5,60%

4,30%

Inflação,(%)

Sector,Petrolífero

7,80%

9,00%

Reservas,internacionais,líquidas,(milhões,US$)

,,,,,,,,Sector,,não,Petrolífero

17.327

23.271

,,,,,,,33.711,

9,10%

Taxa,de,câmbio,1,US$,=,Kz,(fim,de,período)

92,643

95,282

,,,,,,,95.826,

Saldo,orçamental,global,em,%,do,PIB
Fonte:,Mi nFi n,,,Mi n,Pl an,e,BNA

Na! estrutura! do! PIB,! destacaramLse! os! sectores! agricultura,! energia! e! mercantil,! com! previsão! de! taxas! de!
crescimento!positivas!em!2012!na!ordem!dos!13,9%,!23,9%!e!10%,!respectivamente.!

Composição)do)PIB)
!
2010

2011

Var.(11/12

((((((Agricultura(e(Pesca(e(derivados

9,86

9,85

13,90

((((((Pesca(e(derivados

0,23

0,21

9,70

45,94

47,06

4,30

((((((Diamantes(e(outras(extractivas

0,96

0,78

9,00

((((((Indústria(transformadora

6,28

5,84

6,50

((((((Energia(eléctrica

0,13

0,13

23,90

((((((Construção(e(Obras(Públicas

8,14

7,74

7,50

21,04

21,19

10,00

7,42

7,20

4,30

PIB(a(preços(correntes((mil(milhões(KZ)
Composição((%)

((((((Petróleo(e(refinados

((((((Serviços(mercantis
((((((Outros
Fonte:(MinPlan

!
!
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Sector))Externo)
Uma!variável!sinalizadora!do!grau!de!estabilidade!e!do!incentivo!a!informalidade!no!mercado!cambial!é!o!diferencial!
entre!a!taxa!de!câmbio!no!mercado!primário!e!a!taxa!de!câmbio!no!mercado!informal.!Desde!o!princípio!de!2010!o!
diferencial!cambial!temLse!mantido!estável,!com!alguma!tendência!de!redução.!
O!volume!de!reservas!internacionais!é!um!dos!principais!fundamentos!da!robustez!da!estabilidade!macroeconómica!
do!País.!Nos!últimos!três!anos!estas!cresceram!em!cerca!de!100%,!enquanto!os!dados!da!conta!externa!evidenciaram!
um!recorrente!saldo!positivo!da!Balança!de!pagamentos.!
!

Política)monetária)
A!política!monetária!tem!sido!conduzida!como!principal!objectivo!o!controlo!do!nível!geral!de!preços.!Uma!gestão!
cuidada! das! políticas! públicas! permitiu! alcançar! em! 2012! a! mais! baixa! taxa! de! inflação! desde! 2002.! Depois! da!
implementação!do!Novo!Quadro!Operacional!para!a!Política!Monetária!em!2011,!destacandoLse!a!criação!do!Comité!
de! Política! Monetária! (CPM),! em! 2012! a! taxa! básica! de! juro! fixouLse! no! final! do! ano! em! 10,25%.! As! taxas! de!
facilidade!permanente!de!cedência!de!liquidez!e!de!absorção!mantiveramLse!em!11,50%!e!1,50%,!respectivamente.!
!

Inflação))
O! executivo! angolano! tem! engendrado! um! conjunto! de! tarefas! que! visam! a! criação! de! um! ambiente!
macroeconómico! capaz! de! abrandar! o! impacto! dos! choques! externos! garantindo! o! crescimento! sustentável! e!
equilibrado! da! economia! angolana.! Como! resultado! dessas! políticas,! registouLse! em! Dezembro! de! 2012! a! taxa! de!
inflação! de! 9,83%,! 0,17! p.p.! abaixo! da! meta! traçada! para! 2012,! e! registaLse! um! marco! histórico! na! trajectória! do!
combate! a! inflação! iniciada! em! 1999,! após! um! período! de! híper! inflação,! ao! ter! atingido! níveis! de! um! dígito.
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Actividade do Banco Valor
Em!termos!estratégicos!o!Banco!está!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.!!
Em! 2012! o! BV! seguiu! com! sua! estratégia! de! elevado! apetrechamento! tecnológico! suporte! a! toda! a! operativa! L
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!raiz.!

!
Recursos)Humanos)
"
A!área!de!recursos!humanos!tem!como!preponderantes!as!actividades!de!gestão,!recrutamento!e!formação.!A!seguir!
incluiLse! o! tratamento! estatístico! dos! dados! de! recursos! humanos,! designadamente! em! termos! de! caracterização,!
evolução! e! distribuição! do! efectivo,! admissões,! mobilidade,! promoções,! absentismo,! formação! e! disciplina! no!
trabalho,!durante!o!ano!de!2012.!
!

Caracterização)dos)Recursos)Humanos))
!
Na! caracterização! do! efectivo,! foram! tidos! em! conta! todos! os! colaboradores! do! BVB! a! 31/12/2012,! contratados! a!
termo!e!por!tempo!indeterminado.!
O! efectivo! global! é! constituído! por! 47! colaboradores,! sendo! 24! (51%)! do! género! feminino! e! 23! (49%)! do! género!
masculino.!
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!
Distribuição+do+Efec1vo+por+Género+

49%$

Masculino$
Feminino$

51%$

!

Caracterização)do)Efectivo)por)Faixa)Etária)e)Género)
!
Na! estrutura! etária,! a! maior! percentagem! de! colaboradores! (23%)! situaLse! no! escalão! etário! dos! 25! –! 29! anos,!
seguindoLse!a!classe!etária!dos!18!aos!24,!com!19%!de!colaboradores.!O!nível!médio!de!idade!é!de!35,6!anos.!

!
(Valores!Absolutos)!

"
Escalão"Etário"

Valor!Percentual!

Masculino"

Feminino"

Total"

18!–!24!

5!

4!

9!

19!

25!–!29!

5!

6!

11!

23!

30!–!34!

4!

4!

8!

17!

35!–!39!

2!

2!

4!

9!

40!–!44!

0!

2!

2!

4!

45!–!49!

2!

2!

4!

9!

50!–!54!

2!

0!

2!

4!

55!–!59!

2!

4!

6!

13!

60!–!64!!

1!

0!

1!

2!

Totais"

23"

24"

47"
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!

Caracterização)do)Efectivo)por)Nível)de)Escolaridade)
!
Na!distribuição!do!efectivo!por!nível!de!escolaridade,!o!nível!predominante!é!o!grau!de!Licenciatura,!representado!
por! 21! colaboradores,! que! representam! (45%)! do! número! total! do! efectivo,! seguindoLse! o! nível! de! Frequência!
Universitária,!com!9!colaboradores!(19%).!
!
Valores"
Absolutos"

Nível"de"Escolaridade"
Peso!do!efectivo!com!habilitação!inferior!ao!9º!ano!

4!

Peso!do!efectivo!habilitado!com!o!11º,!12º!ano!ou!equivalente!

7!

Peso!do!efectivo!com!Frequência!Universitária!

9!

Peso!do!efectivo!com!Bacharelato!

4!

Peso!do!efectivo!com!Licenciatura!

21!
2!

Peso!do!efectivo!com!Pós!Graduação,!Mestrado!ou!Doutoramento!

47"

Totais"
"
"
Nível"de"Escolaridade"
!

Pós*Graduação,*
Mestrado*ou*
Doutoramento*
4%*
Licenciatura*
45%*

Habilitação*
inferior*ao*9º*
ano*
8%*

Frequência*
Universitária*
19%*

11º,*12º*ano*
ou*
equivalente*
15%*

Bacharelato*
9%*

"

Distribuição)do)Efectivo)por)Unidade)Orgânica)
!
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!
Pela! sua! natureza! e! missão,! a! unidade! orgânica! que! apresenta! maior! número! de! Colaboradores! é! a! Direcção!
Comercial,!com!13!colaboradores,!o!que!corresponde!a!28!%!do!total!do!efectivo,!seguindoLse!a!Direcção!da!Banca!
Transaccional!(13%).!
"

Distribuição)do)Efectivo)por)Unidade)Orgânica))
!

Valores.
Absolutos

Unidade.Orgânica
C.A
G.J
G.A.I
S.G
G.C.R
D.C
D.B.I
D.M
D.B.T
D.C.C.G
D.F
D.P.L
D.R.H
D.S.I

Conselho*de*Administração
Gabinete*Jurídico
Gabinete*de*Auditoria*Interna
Secretariado*Geral
Gabinete*de*Compliance*&*Risco
Direcção*Comercial
Direcção*de*Banca*de*Investimento
Direcção*de*Marketing
Direcção*de*Banca*Transaccional
Direcção*de*Contabilidade*e*Controlo*de*Gestão
Direcção*Financeira
Direcção*de*Património*e*Logística
Direcção*de*Recursos*Humanos
Direcção*de*Sistemas*de*Informação
TOTAIS

3
0
1
2
1
13
1
0
6
4
4
6
3
3
47 !

!

!

Efectivo)por)Modalidade)de)Relação)JurídicoOLaboral)
!
Em!termos!de!modalidade!de!relação!jurídicoLlaboral,!os!colaboradores!do!BVB!estão!maioritariamente!(89%)!com!
contrato! de! trabalho! por! tempo! indeterminado;! 4%! com! contrato! de! prestação! de! serviços,! 4%! com! contrato! por!
tempo!determinado!e!2%!com!contrato!de!trabalhador!estrangeiro.!
"
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!

"
"

Mobilidade)e)Nomeações))
!
Durante! o! ano! de! 2012,! registaramLse! as! seguintes! situações! de! mobilidade:! 6! desvinculações,! 10! admissões! e! 3!
nomeações.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

)
Absentismo)
!

O!índice!de!absentismo!registado!em!2012!corresponde!a!465!dias!de!ausência,!distribuídos!pelos!seguintes!motivos:!

Doença'do'Colaborador'

26,45%'

Assistência'Familiar'
41,72%'

Licença'de'Maternidade'
Consulta'Médica'
Ausência'InjusGﬁcada'

2,58%'
0,22%'
0,43%'

Ausência'por'Falecimento'
6,02%'

Trabalhador'Estudante'
Outros'MoGvos'
9,03%'
13,55%'

!
!
As!faltas!por!motivos!de!doença!do!colaborador!foram!as!que!contribuíram!maioritariamente!(42%)!para!o!valor!do!
índice!registado,!seguindoLse!as!faltas!dadas!por!“outros!motivos”!(26%)!e!por!assistência!familiar!(14%).!
As! faltas! registadas! por! outros! motivos,! que! são! o! fundamento! mais! comum! a! seguir! às! situações! de! doença! do!
colaborador,! incluem! as! faltas! justificadas! para! o! cumprimento! de! obrigações! legais,! licenças! sem! vencimento,!
dispensa!dos!colaboradores!para!a!prática!de!actos!necessários!e!inadiáveis!do!fórum!pessoal,!etc.!
Ao!nível!da!assistência!familiar,!o!terceiro!motivo!de!maior!ponderação!de!absentismo,!diz!respeito!às!situações!de!
apoio! familiar! por! motivo! de! doença! e! acompanhamento! a! consultas! médicas,! vacinas,! testes! de! diagnóstico,!
ocorrências! que! são! comuns! e! inerentes! à! idade! da! maioria! dos! trabalhadores! e,! consequentemente,! à! idade! dos!
seus!descendentes.!
!

Acidentes)de)Trabalho)
!
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!
Durante!o!ano!de!2012!não!se!registou!nenhuma!ocorrência!de!acidente!de!trabalho,!nem!foi!registada!qualquer!
doença!considerada!doença!profissional.!!
!

Formação)Profissional)
!
No! ano! de! 2012! foram! registadas! 2! acções! de! formação! interna! ministradas! pelo! Gabinete! de! Compliance,/ cujo!
objectivo! foi! dar! a! conhecer! aos! colaboradores! da! Direcção! Comercial! as! principais! funções! e! ferramentas! do!
Compliance.!Neste!âmbito,!8!colaboradores!participaram!nesta!formação.!
Foram! realizadas! 2! acções! de! formação! externa,! ministradas! pela! Delloite,! em! ambiente! on>job,! sobre! plano! de!
orçamentação!e!gestão!e!controlo!de!tempo,!aonde!participaram!8!colaboradores!de!diversas!direcções:!DRH,!DCCG,!
D.!Financeira!e!DSI.!

)
Tecnologia)de)Informação)
Introdução)
!
O!exercício!2012!foi!marcado!por!melhorias!nos!principais!sistemas!do!banco!e!a!certificação!de!dois!subsistemas!do!
SPA.!
O! modelo! aplicacional! do! Banco! Valor! é! caracterizado! por! sistemas! distribuídos! e! integrados! consubstanciados! no!
sistema!core/de!banca!FLEXCUBE,!e!seus!subsistemas!de!pagamento!automático,!ferramentas!de!apoio,!integrados!a!
um!ERP!SAP!ECC!6.0!para!tratamento!de!processos!e!dados!organizacionais.!!
O! sistema! destaca! também! a! integração! entre! o! FLEXCUBE! (Universal! Banking)! e! várias! aplicações! configuradas! à!
medida! das! necessidades! do! banco,! nomeadamente! homebanking/ e! Sistemas! de! Pagamento! Automático! (SPA);! a!
Rede!MULTICAIXA;!o!Subsistema!de!Transferências!a!Crédito!(STC)!ou!a!Rede!SWIFT.!
Vários! provedores! de! Internet,! ligação! em! fibra! e! links/ dedicados! de! VPN’s,! foram! chamados! a! prover! o! banco! de!
ligações!primárias!e!secundárias,!para!garantir!acesso!via!SAT3!(primário)!e!túneis!via!Internet!–!VPN!(secundário),!
para!garantir!a!conexão!de!todos!os!intervenientes!neste!contexto!interdependente.!

"
"
"
"
"
"
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!

Modelo)aplicacional)do)Banco))
Sistema)de)Banca)Core)&)ERP)
!
Destaque!para!o!uso!do!sistema!n.º!1!de!banca!ORACLE!FLEXCUBE!(Universal/Banking)!sincronizado!ao!melhor!e!mais!
usado! Sistema! Integrado! de! Processo! e! Dados! SAP! ECC! 6.0,! dentre! outras! aplicações! configuradas! à! medida! das!
necessidades!do!banco!
!"

Modelo)aplicacional)Externo))
Aplicações)do)BNA.)
!
•
•
•
•
•
•
•

SPTR"4.2.0"SP2!L!Sistema!de!Pagamentos!em!Tempo!Real!
X25"–!Leilões!de!divisas,!Reservas!Obrigatórias,!Extracto!de!Conta!
CIRC"L!Central!de!Informação!de!Risco!Crédito!
SIGMA!L!Sistema!Integrado!de!Gestão!de!Mercados!Activos!
SIOBE!L!Sistema!de!Informação!de!Operações!Bancárias!com!o!Exterior!
SSIF!L!Sistema!Integrado!de!Informação!Financeira;!!Substituiu!o!BSA,!!
SINOCLweb!(Sistema!Integrado!de!Operações!Cambiais).!

"

Interface)com)a)EMIS)
!
•
•
•

.PRT!(Protocolo/de/Real/Time)!L!suporte!de!comunicação!entre!o!NEPTUNE!e!a!EMIS.L!
MFT!(File/Transfer)!L!suporte!de!troca!de!ficheiros!entre!o!NEPTUNE!e!a!EMIS!
MFTSTC!(File/Transfer)!L!suporte!de!troca!de!ficheiros!entre!o!interface/do!STC!e!a!!EMIS!

Ligação&com&a&Rede&SWIFT&
!
Este!serviço!da!Sociedade!para!Telecomunicações!Financeiras!Interbancárias!Globais!está!a!correr!e!tem!garantido!
troca! de! mensagens! diárias! entre! o! BVB! e! os! bancos! da! praça,! via! STPR! e! com! bancos! correspondentes! e! não! só,!
membros!da!Rede!SWIFT.!
!"

Integração)Aplicacional))
!

Consolidação&Diária&de&Dados&Contabilísticos&(FLEXRSAP).&
!
Entre! os! sistemas! de! banca,! Oracle! Flexcube! e! o! Sistema! Integrado! de! Processo! e! Dados! SAP,! produziramLse! dois!
interfaces/ bilaterais! integradores! dentro! da! Modelo! de! Arquitectura! Aplicacional! do! Banco! Valor,! S.A.,! relativo! ao!
fecho/abertura! do! banco! (Flexcube)! e! seus! sistemas! integrados! (SAP),! que! têm! processos! e! dados! contabilísticos!
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!
(CONTIF!e!Plano!de!Contas!Interno!do!BVB,!Activos!Fixos/Imobilizações,!Contas!a!pagar/Fornecedores,!Gestão!de!RH!
e!pagamento!de!salários).!
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.!

Compliance))
No! exercício! de! 2012! o! gabinete! de! compliance! officer! intensificou! as! suas! actividades! no! sentido! de! fortalecer! as!
políticas! e! procedimentos! internos,! sempre! objectivando! o! cumprimento! das! normas! legais! e! regulamentares,! as!
políticas!e!as!directrizes!estabelecidas!para!o!negócio!e!para!as!actividades!da!instituição.!Para!tanto,!orquestrou!e!
participou!de!um!conjunto!de!actividades!ao!longo!do!ano!transacto,!com!destaque!para!as!que!seguem.!
!

Formação!interna!em!Compliance,!dirigida!pela!responsável!da!área!e!que,!numa!primeira!fase!abrangeu!os!
colaboradores!front/office,/nomeadamente!caixas,!gestores,!tesoureiros!e!gerentes,!todos!afectos!à!Direcção!
Comercial.!
!

!

Participação! de! actividades! extras! por! organismos! públicos,! a! fim! de! elucidar! e! informar! a! importância! do!
papel! das! instituições! financeiras! bancárias! e! dos! Compliance/ Officers,! no! que! concerne! a! prevenção! do!
branqueamento!de!capitais.!

!

O!BVB!subscreveu!em!Maio!de!2012!!o!serviço!online!compliance!da!accuity!onde!procede!a!verificação!da!
informação!relativa!aos!clientes,!beneficiários!e!PePs,!ao!abrigo!das!normas!e!legislação!de!AML!em!vigor.!

!

)
Auditoria)Interna)
Tendo! como! filosofia! a! “Auditoria! Departamental”,! em! 2012! o! gabinete! de! auditoria! interna! prosseguiu! as! suas!
actividades! de! forma! independente! e! objectiva,! dentre! as! quais! destacamos! a! elaboração! do! plano! anual! de!
actividade! ao! trabalho! de! auditoria! às! áreas! de! serviço! e! de! maior! risco! seguiu! seu! curso! dentro! dos! padrões!
estabelecidos!para!o!efeito,!dentre!as!quais:!
1. Auditoria!Externa!aos!balcões.!
2. Auditoria!à!Direcção!do!Património!e!Logística.!
3. Auditoria!ao!Crédito!concedido!pela!Instituição.!
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!
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!
integridade! e! confiabilidade! dos! sistemas! estabelecidos! para! assegurar! a! observância! das! políticas,! objectivos,!
procedimentos,!normas!e!da!sua!efectiva!aplicação!pela!empresa.!
Para!2013,!em!virtude!do!crescimento!das!actividades!do!BV,!com!perspectiva!de!abertura!de!novas!agências!dentro!
e! fora! de! Luanda,! há! que! se! alargar! os! quadros! do! gabinete! de! auditoria,! de! forma! a! adequar! o! contingente! à!
demanda!que!se!avizinha.!

"

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.!Com!maior!intensidade,!em!virtude!do!aumento!
do!volume!de!negócios!em!2012,!seguiu!a!orientar!a!sua!missão!para!o!desenvolvimento!sustentável!do!negócio!do!
Banco!junto!de!clientes,!particulares!e!empresas.!No!âmbito!das!suas!competências,!continuou!a!contribuir!com!a!
apresentação!de!propostas!inovadoras!ao!nível!dos!produtos!e!serviços!e!intensificou:!
!
• a! gestão! da! venda! e! do! serviço! aos! clientes! particulares! e! empresas,! de! acordo! com! as! respectivas!
necessidades!de!investimento,!poupança,!financiamento!e!transaccionais;!
!
• a!recolha!da!informação!necessária!ao!processo!de!abertura!de!contas,!de!recepção!de!valores,!assegurando!a!
sua!adequada!salvaguarda,!registo!e!contabilização;!!
!
• a!recepção!de!ordens!de!transacção!dos!clientes,!garantindo!a!respectiva!formalização!e!posterior!execução;!
!
• o!acompanhamento!dos!clientes!e!prestação!de!informação!relativa!às!transacções!efectuadas!e!ao!portfólio!
de!produtos!e!serviços!de!cada!cliente,!assegurando!a!sua!satisfação!e!fidelização.!
!
!

Direcção)de)Banca)de)Investimento)
!
Esta! direcção,! no! ano! transacto,! esteve! envolvida! na! elaboração! dos! relatórios! mensais! de! conjuntura! económica,!
denominado!Outlook/Valor,!documento!através!do!qual!o!BV!faz!a!apreciação!dos!principais!indicadores!económicos!
e! financeiros! do! país,! contribuindo,! desta! forma! para! a! compreensão! da! informação! económica! que! vem! sendo!
providenciada!todos!os!dias!ao!público!em!geral!e!em!especial!aos!especialistas!na!matéria.!
!
Entre! outros! objectivos,! o! BV! tenta! antecipar! quais! podem! vir! a! ser! as! decisões! do! CPM (Comité! de! Política!
Monetária)!relativamente!à!taxa!básica!de!juros!do!banco!central, para!além!de!tentar!explicar!o!contexto!em!que!
estas!decisões!ocorrem,!abrindo!caminho!para!a!implementação!da!sua!função!de!financial/adviser.!
!
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!
Foram! também! desenvolvidas! actividades! de! pitching! e! originação! tendo! sido! identificadas! oportunidades! de!
investimento!algumas!das!quais!em!fase!de!negociação!e!desenvolvimento!do!negócio.!
!
Neste! exercício! começou! a! estruturarLse! a! sala! de! mercados! a! qual! deverá! transformarLse! na! plataforma! de!
rentabilização!dos!recursos!do!banco,!principalmente!em!moeda!estrangeira,!ao!mesmo!tempo!que!estruturam!os!
produtos!financeiros!mais!sofisticados!do!banco.!
!
!

Operações)Bancária)
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! intensificou! a! sua! actuação,! nomeadamente! no! registo! das! operações! dos!
clientes;! na! organização! da! documentação! de! suporte! às! transacções! e! respectivo! processamento! e! execução;! na!
reconciliação!operacional!entre!operações!solicitadas!e!confirmação!da!respectiva!execução;!na!recepção!e!envio!de!
informação! para! bancos! correspondentes! e! na! análise! e! envio! dos! pedidos! de! emissão! de! cartões! de! débito,! bem!
como!no!acompanhamento!e!controlo!das!transacções!dos!mesmos.!
!

Gestão)de)Risco)
!
Em! 2012,! o! Banco! Valor! envidou! esforços! para! implementar! sistemas! e! procedimentos! de! aperfeiçoamento! da!
gestão! de! risco.! A! actividade! de! gerenciamento! dos! riscos! é! altamente! estratégica.! O! dinamismo! dos! mercados!
conduzLnos!a!um!constante!aprimoramento!desta!actividade!na!busca!das!melhores!práticas.!!
A! gestão! do! risco! de! crédito! é! um! processo! contínuo! e! evolutivo! de! mapeamento,! desenvolvimento,! aferição! e!
diagnóstico!através!de!modelos,!instrumentos!e!procedimentos;!exige!alto!grau!de!disciplina!e!controlo!nas!análises!
das! operações! efetuadas! e! preserva! a! integridade! e! a! independência! dos! processos.! São! observados! todos! os!
aspectos!pertinentes!à!concessão!de!crédito,!tais!como!características!do!tomador,!concentração,!garantias!e!prazos,!
dos!quais!deriva!a!qualidade!da!carteira.!!
O!Banco!Valor!exerce!continuamente!o!mapeamento!de!todas!as!actividades!que!podem!gerar!exposição!a!risco!de!
crédito,!com!as!respectivas!classificações!quanto!à!probabilidade!e!magnitude,!assim!como!a!identificação!dos!seus!
gestores,! mensuração! e! plano! de! mitigação,! sendo! o! controlo! executado! de! maneira! corporativa,! centralizada! e!
padronizada.!
O!risco!de!mercado!é!cuidadosamente!identificado,!mapeado,!mensurado,!mitigado!e!gerido.!O!perfil!de!exposição!a!
risco! de! mercado! do! BV! é! conservador,! com! directrizes! e! limites! monitorados! diariamente,! de! maneira!
independente.!
A! Política! de! Gestão! de! Riscos! de! Mercado! e! Liquidez,! juntamente! com! as! normas! e! procedimentos! decorrentes,!
define!não!somente!os!níveis!mínimos!a!serem!observados,!levando!inclusive!em!consideração!cenários!de!adversos,!
mas! também! em! que! tipo! de! instrumentos! financeiros! os! recursos! devem! permanecer! aplicados,! e! define! ainda! a!
estratégia!de!actuação!a!ser!accionada!em!caso!de!necessidade.!O!processo!de!gestão!do!risco!de!liquidez!contempla!
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!
o!acompanhamento!diário!da!composição!dos!recursos!disponíveis,!do!cumprimento!do!nível!mínimo!de!liquidez!e!
do!plano!de!contingência!para!situações!adversas.!!
A! actividade! de! gestão! do! risco! operacional! é! imprescindível! para! a! geração! de! valor! agregado.! O! controlo! desse!
risco! é! realizado! de! maneira! centralizada,! por! meio! de! identificação,! mensuração,! planos! de! mitigação! e!
acompanhamento,!de!modo!consolidado.!
Dentre! os! planos! de! mitigação! de! riscos! operacionais,! destacamos! a! gestão! de! continuidade! de! negócios,! que!
consiste! em! planos! formais! a! serem! adoptados! em! momentos! de! crise,! para! garantia! da! recuperação! e! da!
continuidade!dos!negócios,!assim!como!da!prevenção!de!perdas.!
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!

"

Análise Financeira
Activo)
!

Descrição!

DezL12!

DezL11!

ACTIVO"REMUNERADO"
Aplicações"Monetárias"
Disponibilidades!
Aplicações!de!liquidez!
Títulos!e!valores!mobiliários!
Instrumentos!financeiros!derivados!
Aplicações"Financeiras"

5.746.475.519,30"
3.665.838.483,80"
2.565.651.634,48!
1.100.186.849,32!
0,00!
0,00!
0,00"

1.041.890.665,08"
1.006.602.386,02"
1.006.602.386,02!
0,00!
0,00!
0,00!
0,00"

Aplicações"de"Crédito"

2.080.637.035,50"

35.288.279,06"

!!

!!

!!

"
O! activo! líquido! do! Banco! a! 31! de! Dezembro! de! 2012! cifrouLse! em! AKZ.! 7.015! milhões,! representando! um!
crescimento!193%,!comparativamente!a!2011.!
O! activo! remunerado! com! 82%! do! activo! líquido! total! é! detido! pelas! aplicações! monetária! e! de! crédito,! com!
crescimento!na!ordem!dos!260%!e!5.800%,!respectivamente,!quando!comparado!ao!ano!transacto.!!
Contrariamente!ao!activo!remunerado,!o!activo!não!financeiro!observou!uma!redução!de!7%,!em!relação!ao!período!
homólogo!de!2011.!!
Os! Outros! activos,! compostos! pelo! Crédito! no! Sistema! de! Pagamentos! e! pelos! Outros! Valores,! registaram! uma!
diminuição!de!95%,!fruto!de!regularizações!ocorridas!ao!longo!do!ano,!na!rubrica!Relações!entre!Instituições.!
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!

Evolução"comparativa"das"principais"rubricas"do"Activo"

!

!
Descrição"

!
DezX12"

!
DezX11"

ACTIVO"DIVERSO"
Outros"Activos"
Activo"Imobilizado"
!!!!!!Imobilizações!Financeiras!

1.269.432.518,22"
47.540.029,06!
1.221.892.489,16!
79.490.082,84!

1.354.704.536,04"
1.122.994.040,77!
231.710.495,27!
6.273.750,00!

!!!!!!Imobilizações!Corpóreas!
!!!!!!Imobilizações!Incorpóreas!

892.577.191,24!
249.825.215,08!

51.636.730,12!
173.800.015,15!

!!

!!

!!

!
O!activo!imobilizado!do!Banco!registou!igualmente!crescimento!em!todas!as!suas!componentes.!
O!imobilizado!corpóreo!e!financeiro!tem!crescido!a!bom!ritmo,!mais!1.630%!e!1.167%,!respectivamente,!em!2012!do!
que!em!2011,!fruto!da!expansão!da!sua!actividade!

! !

!

As!aplicações!de!crédito!ocuparam!o!segundo!lugar!na!estrutura!do!activo!com!uma!participação!de!30%.!!

"
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!

!

!

Passivo)
!
O!aumento!dos!Depósitos!e!dos!Outros!Passivos!de!1.235%!e!195%,!
respectivamente,!elevou!o!Passivo!total!para!e!ascendeu!a!cifra!de!7.015!milhões,!mais!193%!do!que!no!período!
homólogo!de!2011.!!
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Composição!

!
!
!
!

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Evolução!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
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!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

Descrição!

!
!

Passivo"Remunerado"
DEPÓSITOS"
!!!!!Depósitos!à!Ordem!
!!!!!Depósitos!a!Prazo!
CAPTAÇÃO"PARA"LIQUIDEZ"
CAPTAÇÃO"COM"TÍTULOS"E"VALORES"
MOBILIÁRIOS"
INSTRUMENTOS"FINANCEIROS"DERIVADOS"
!!

!

!
!

DezL12!

!

!

DezL11!

6.164.891.808,91"
6.164.891.808,91"
4.654.040.474,66!
1.510.851.334,25!
0,00"

465.238.839,66"
465.238.839,66"
314.623.086,24!
150.615.753,42!
0,00"

0,00"
0,00"

0,00"
0,00"

!!

!

!!

"
"

Evolução)da)Carteira)de)Depósitos)
!

"
"
Os! depósitos! a! ordem! evoluíram! 1.379%! e! detêm! 75%! do! passivo! remunerado.! Os! recursos! a! prazo! registaram!
igualmente! um! aumento! considerável,! tendo! atingido! a! cifra! de! AKZ.! 1.556! milhões,! contra! AKZ.! 151! milhões! em!
Dezembro!de!2011,!crescimento!de!930%.!
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!
!

!

"""""""""""""""Moeda"Nacional"""""""""""""""""""Composição"por"Moeda"

"
"
!
O! crescimento! do! volume! da! carteira! de! depósitos! em! moeda! nacional! reflecte! a! confiança! ganha! pelos! agentes!
económicos,! fruto! do! abrandamento! verificado! na! evolução! do! índice! de! preços! ao! longo! do! ano,! motivandoLos! à!
poupança!em!moeda!nacional.!

!

!
Cerca!de!81%!dos!recursos!alheios!são!detidos!pelo!sector!privado!empresarial!e!os!restantes!19%!por!particulares.!

!

Fundos)Próprios)
Sendo!este!o!segundo!ano!de!funcionamento!do!Banco,!os!custos!inerentes!a!expansão!do!negócio!têm!crescido!a!
um! ritmo! mais! acelerado! do! que! as! receitas,! dando! lugar! a! resultados! negativos,! verificandoLse! deste! modo,! um!
decréscimo!dos!Fundos!Próprios!que!a!31!de!Dezembro!atingiram!cerca!de!AKZ.!740!milhões.!!
!
!
!
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!

!

)Análise)Económica)
!
O!quadro!abaixo!apresenta!os!principais!indicadores!do!Banco!a!31!de!Dezembro!de!2012.!

INDICADORES"DE"DESEMPENHO"
INDICADORES"
ACTIVO!TOTAL!
ACTIVO!REMUNERADO!(Financeiro)!
ACTIVO!DIVERSO!
ACTIVO!PONDERADO!PELO!RISCO!
ACTIVO!IMOBILIZADO!L!Participações,!Amortizações!
CRÉDITO!SOBRE!CLIENTES!
CRÉDITO!VENCIDO!
DEPÓSITOS!
FUNDOS!PRÓPRIOS!REGULAMENTARES!
FUNDOS!PRÓPRIOS!TOTAIS!
RESULTADO!LÍQUIDO!
PRODUTO!BANCÁRIO!
MARGEM!FINANCEIRA!
CUSTOS!DE!ESTRUTURA!
PROVISÕES!
Nº.!DE!BALCÕES!
Nº!DE!EMPREGADOS!

""

DIMENSÃO"

!!

DezX12"

DezX12"

AKZ!

USD!
95,826!
73.214.485!
59.967.219!
13.247.266!
41.889.504!
12.751.158!
21.700.539!
0!
64.807.880!
4.378.900!
22.958.279!
L12.138.814!
2.870.852!
647.294!
9.725.049!
271.498!
3!
47!

7.015.851.220!
5.746.418.701!
1.269.432.518!
4.014.103.595!
1.221.892.489!
2.079.475.842!
0!
6.210.279.893!
419.612.497!
2.200.000.000!
L1.163.214.031!
275.102.299!
62.027.676!
931.912.503!
26.016.546!
3!
47!
!!

RÁCIO!DE!SOLVABILIDADE!

11,95%!

11.95%!

RÁCIO!DE!SOLV.!REG.(FPR/APR+ERC/10%))*100!

10,45%!

10,45%!

302,52%!

302,52%!

33,48%!

33,48%!

ACTIVO!DIVERSO/FUNDOS!PRÓPRIOS!REG.!
CRÉDITO!S/!DEPÓSITOS!
QUALIDADE"DOS"ACTIVOS"

""

CRÉDITO!S/!CRÉDITO!VENCIDO!
ACTIVO!REMUNERADO/ACTIVO!TOTAL!
RENTABILIDADE/PERFORMANCE"

""
0!

0!

81,91%!

81,91%!

""

""

RENDIB.!FUNDOS!PRÓP.(ROE)!RL/FP*100!

L60,83%!

L60,83%!

RENDIB.!FUNDOS!PRÓP.(ROA)!RL/ACTIVO*100!

L16,58%!

L16,58%!

1,08%!

1,08%!

MARGEM!FINANCEIRA!S/ACTIVO!REMUNERADO!
PRODUTIVIDADE"E"EFICIÊNCIA"
CUSTOS!DE!ESTR./PROD.!BANCÁRIO!
MARGEM!FINANCEIRA!S/PRODUTO!BANCÁRIO!
PRODUTO!BANCÁRIO!/Nº!DE!EMPREGADOS!
LUCRO/Nº!EMPREGADOS!

""

""
338,75%!

338,75%!

22,56%!

22,56%!

5.853.240,40!!

61.081,97!!

L24.749.234,70!

L258.272,65!

"
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!

!

Síntese)
Como! foi! referido,! o! activo! total! líquido! cifrouLse! em! 7.015! milhões,! mais! 193%! do! que! no! período! homólogo! de!
2011,!fruto!do!aumento!das!aplicações!de!liquidez,!de!crédito!e!recursos!no!Banco!Central.!
O!activo!remunerado!cresceu!452%,!e!o!activo!ponderado!pelo!risco!82%.!
O!crédito!sobre!clientes!foi!a!rubrica!que!maior!crescimento!registou,!5.792%!mais!do!que!no!período!homólogo!de!
2011.!
Os!depósitos!observaram!igualmente!crescimento!exponencial!e!atingiram!o!montante!de!AKZ.!6.210!milhões,!mais!
1.234%!do!que!em!2011.!
Apesar! da! corrosão! dos! Fundos! Próprios,! o! Rácio! de! solvabilidade! regulamentar! situouLse! dentro! dos! limites!
definidos!pelo!Banco!Central.!!
A! margem! financeira! e! o! produto! bancário! cifraramLse! em! AKZ.! 275! milhões! e! AKZ.! 62! milhões! com! variações!
positivas!na!ordem!dos!312%!e!3.427%!respectivamente.!!
No!domínio!das!operações!cambiais,!em!2012!o!Banco!adquiriu!no!mercado!primário!de!divisas!o!montante!de!USD!
77!milhões.!
!

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Proveitos"Financeiros"

"""""
!

"
"
"
"
"
"
"

Custos"Financeiros!!
!
!
!
!
!
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!
!
Como!resultado!do!volume!de!negócios!acima!referido,!obteveLse!uma!margem!financeira!de!AKZ.!62!milhões,!mais!
3.427%! do! que! em! 2011.! A! margem! complementar,! alcançou! o! montante! de! AKZ.! 213! milhões,! que! acrescida! á!
margem!financeira!deu!lugar!a!um!produto!bancário!no!montante!de!AKZ.!275!milhões.!
""""""""""""""""""""""""""""
Estrutura"do"Produto"Bancário"
!!!!!!!!!!!!!!2011!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2012!

!
!
Os!custos!administrativos,!cuja!cifra!situouLse!em!AKZ.!931!milhões!absorveram!a!totalidade!do!produto!bancário,!
dando!lugar!a!um!resultado!operacional!negativo!de!AKZ.!658!milhões.!
!
!
Custos"de"Estrutura"

!
!
Os!serviços!de!terceiros!foi!a!rubrica!com!maior!peso!na!estrutura!de!custos.!A!informática,!as!rendas!e!alugueres,!
publicações!e!publicidade,!foram!os!que!mais!recursos!absorveram!com!AKZ!292!milhões,!98!milhões!e!97!milhões!
respectivamente.!!
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!
!
Os!fornecimentos!de!terceiros!absorveram!somente!1%!do!total!dos!custos!de!estrutura.!
O!elevado!volume!de!amortizações!e!provisões,!deveLse!ao!facto!de!o!banco!e!efectuar!amortizações!e!reintegrações!
e! amortizações! em! base! anual! e! em! 2012! ter! integrado! nas! suas! contas! as! despesas! efectuadas! da! Comissão!
Instaladora.!
!

Indicadores)EconómicoOFinanceiros)
Indicadores)de)Rendibilidade)
!
Os!rácios!de!rendibilidade!determinam!a!eficiência!na!utilização!dos!recursos!da!empresa.!
!
LRendibilidade!dos!capitais!próprios!(ROE)!
LRendibilidade!do!activo!(ROA)!
!

0,00%
!20,00%

ROE
!60,83%

ROA
!16,58%

!40,00%

!60,00%
!80,00%

!
!

!

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.!
!
!
LRácio!de!autonomia!financeira!
LRácio!de!solvabilidade!
! !
LRácio!de!cobertura!do!investimento!(imobilizado)!
LRácio!de!cobertura!de!encargos!financeiros!
!
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!

!

Indicadore*s*de*solvabilidade*e*autonomia*financeira

10,67%

!"Rácio"de
autonomia
financeira

430,16%

11,95%

65,35%

!"Rácio"de
solvabilidade

!"Rácio"de
cobertura"do
investimento
(Imobilizado)

!"Rácio"de
cobertura"de
encargos
financeiros"(TIE)

!
!
O!rácio!de!autonomia!financeira!permite!aferir!uma!dependência!reduzida!a!capitais!alheios.!
!
O!indicador!de!cobertura!do!Investimento!traduz!a!capacidade!que!os!capitais!permanentes!revelam!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.!!
!
Estes!indicadores!são!de!extrema!importância!para!a!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).!
!
!
!
L!Rácio!de!endividamento!
L!Peso!do!passivo!circulante!na!estrutura!de!endividamento!
!

Indicadores+de+endividamento

89,33%
87,22%
Rácio&de&endividamento Peso&do&passivo&c/prz&na
estrutura&de
endividamento
!
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!
!
!
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.!
!
!

Indicadores)de)Liquidez)
!
!
Estes! indicadores! são! relevantes! porque! permitem! ajuizar! da! capacidade! do! Banco! em! dispor! de! liquidez! para!
satisfazer!os!seus!compromissos.!
!
!
!!LLiquidez!geral!
!!LLiquidez!reduzida!
!!LLiquidez!imediata!

Indicadores+de+liquidez

94,74%

Liquidez(geral

94,74%

Liquidez(reduzida

114,66%

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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!
"
"

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS
Balanços
Patrimoniais em 31 de Dezembro
4.1$Balanços$Patrimoniais$em$31$de$Dezembro$
Em#milhares#de#Kwanzas
Código'
CONTIF:

Descrição:

Notas 3191292012

1

ACTIVO

1.10

Disponibilidades

1.20

Aplicações'de'liquidez

1.50

Créditos'no'sistema'de'pagamentos

1.70

Créditos

3

1.70.10

Créditos

1.70.90

(9)'Provisão'para'créditos'de'liquidação'duvidosa

1.80

Outros'valores

1.90

Imobilizações

1.90.10

Imobilizações'financeiras

1.90.20

Imobilizações'corpóreas

1.90.30

Imobilizações'incorpóreas

3191292011

2.566.756

1.006.602

1.100.187

0

4

4.898

1.102.231

5

2.079.476

35.288

2.106.555

35.704

927.079

9416

42.642

20.763

1.221.892

231.710

79.490

6.274

892.577

51.637

6

7
7
Mensagem do Presidente

!
7
249.825
173.800
Excelentíssimos!Senhores!Accionistas,!
!
Total&do&Activo
7.015.851
2.396.595
O!Banco!Valor!SA!concluiu!em!31!de!Dezembro!de!2012!o!seu!segundo!exercício,!desde!a!sua!abertura!oficial!a!1!de!
2
PASSIVO
Julho!de!2011,!perfazendo!assim!os!primeiros!doze!meses!de!actividade!consecutiva.!
!
2.10
Depósitos
8
6.210.279
465.239
O!ano!que!encerramos!esteve!marcado!por!uma!conjuntura!internacional!de!muita!incerteza,!com!a!persistência!da!
crise!económica!e!financeira!apesar!dos!sintomas!de!uma!recuperação!discreta!da!primeira!economia!mundial,!os!
2.10.10
Depósitos'à'ordem
4.654.040
314.623
Estados!Unidos!de!América,!insuficiente!para!estimular!a!reversão!da!crise!na!Europa!e!manutenção!dos!níveis!de!
2.10.20
Depósitos'à'prazo
crescimento!na!Ásia!em!particular!e!no!resto!do!mundo!em!geral.!
1.556.239
150.616
!
2.50
Obrigações'no'sistema'de'pagamentos
9
16.136
Em! Angola,! nosso! país,! apesar! da! manutenção! de!
níveis! relativamente! 3.444
altos! de! crescimento! do! Produto! Interno!
Bruto,! da! estabilidade! macroeconómica! e! da! desaceleração! da! inflação,! face! aos! desenvolvimentos! na! economia!
2.80
Outras'obrigações
10
20.078
15.009
mundial,!persistem!os!riscos!derivados!da!grande!exposição!da!nossa!economia!face!ao!exterior,!riscos!estes!que!se!
irão!esbatendo!na!medida!em!que!se!for!diversificando!a!economia!nacional!e!a!procura!doméstica!se!tornar!mais!
2.90
Provisões'para'responsabilidades'prováveis
11
20.430
761
relevante!para!o!nosso!crescimento!económico.!
! Total&do&Passivo&
6.266.923
484.453
Esta!conjugação!de!factores!faz!com!que!o!mercado!angolano!se!tenha!tornado!particularmente!apetecível!para!os!
4
FUNDOS$PRÓPRIOS
investidores!e!operadores!económicos!internacionais,!o!qual!fará!aumentar!a!pressão!competitiva!sobre!os!agentes!
económicos!domésticos,!em!particular!os!do!sector!financeiro.!
4.10
Capital'social
12
2.200.000
2.200.000
!
O! Banco! Valor,! embora! sendo! uma! instituição! recente,! encara! estes! desafios! como! uma! oportunidade! para! se!
4,5
Resultados'Transitados
J287.858
0
afirmar! e! diferenciar! no! contexto! das! instituições! financeiras! locais;! todo! o! investimento! feito,! sob! a! visão!
Resultado'líquido'do'exercício estratégica!dos!Accionistas,!permitiu!antecipar!e!preparar!o!banco!para!este!momento!que!irá!certamente!marcar!
J1.163.214
J287.858
decisivamente!um!ponto!de!viragem!no!sistema!bancário!de!Angola.!
Total&dos&Fundos&Próprios
748.928
1.912.142
!
A!capacidade!do!nosso!banco!crescer!e!se!afirmar,!está!patente!no!Relatório!e!Demonstrações!Financeiras!relativas!
Total&do&passivo&e&dos&fundos&próprios
7.015.851
2.396.595
! Banco! Valor! na! economia! de!
ao! exercício! de! 2012,! augurando! um! posicionamento!
cada! vez! mais!
relevante! do!
Angola,!a!bem!dos!seus!clientes,!parceiros!e!do!país.!
!
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O!Presidente!do!Conselho!de!Administração!

!

!
!
!

Demonstração
dos Resultados em 31 de Dezembro
4.2+Demonstração+dos+Resultados+em+31+de+Dezembro
Em#milhares#de#Kwanzas
Notas 31#12#2012 31#12#2011
Margem+Financeira++

13

Proveitos+de+Instrumentos+Financeiros+Activos
Proveitos4de4Aplicações4de4Liquidez
Proveitos4de4Títulos4e4Valores4Mobiliários
Proveitos4de4Operações4de4Crédito4e4Locação4Financeira
Custos+de+instrumentos+Financeiros+Passivos
Custos4de4Depósitos
Custos4de4Captações4para4Liquidez
Resultados+de+Negociações+e+Ajustes+ao+Valor+Justo

62.027

1.749

119.276

2.502

8.766

1.096

7.332

1.068

103.178

338

#57.249

753

#56.756

650

#492

103

0

#160

Resultados+de+Operações+Cambiais

14

143.110

53.677

Resultados+de+Prestação+de+Serviços+Financeiros
(G)Provisão+para+Perdas+em+Operações+de+Crédito,+Locação+Financeira+e+
Prestação+de+Garantias

15

62.724

11.251

#26.017

#1.178

Resultados+de+Planos+de+Seguros,+Capitalização+e+Saúde+Complementar
RESULTADO+DE+INTERMEDIAÇÃO+FINANCEIRA+
(G)+Custos+Administrativos+e+de+Comercialização+
Pessoal
Fornecimentos4de4Terceiros

Mensagem do Presidente

#2.587

#1.833

239.257

63.506

#1.539.803

#351.905

16

#304.601

#127.469

17

#624.724

#114.439

Impostos4e4Taxas4não4Incidentes4sobre4o4Resultado
!

#638

#15

Penalidades4aplicadas4por4autoridades4reguladoras
Excelentíssimos!Senhores!Accionistas,!

#867

0

!
7
#609.171
#109.982
O!Banco!Valor!SA!concluiu!em!31!de!Dezembro!de!2012!o!seu!segundo!exercício,!desde!a!sua!abertura!oficial!a!1!de!
Recuperação4de4Custos
198
0
Julho!de!2011,!perfazendo!assim!os!primeiros!doze!meses!de!actividade!consecutiva.!
Outros+Proveitos+e+Custos+Operacionais
18
7.002
540
!
OUTROS+CUSTOS+E+PROVEITOS+OPERACIONAIS+
O!ano!que!encerramos!esteve!marcado!por!uma!conjuntura!internacional!de!muita!incerteza,!com!a!persistência!da!
+
#1.532.802
#351.364
crise!económica!e!financeira!apesar!dos!sintomas!de!uma!recuperação!discreta!da!primeira!economia!mundial,!os!
RESULTADO+OPERACIONAL+
#1.293.545
#287.858
Estados!Unidos!de!América,!insuficiente!para!estimular!a!reversão!da!crise!na!Europa!e!manutenção!dos!níveis!de!
RESULTADO+NÃO+OPERACIONAL
19
130.331
0
crescimento!na!Ásia!em!particular!e!no!resto!do!mundo!em!geral.!
RESULTADO+ANTES+DOS+IMPOSTOS+E+OUTROS+ENCARGOS+
#1.163.214
#287.858
!
Em! Angola,! nosso! país,! apesar! da! manutenção! de! níveis! relativamente! altos! de! crescimento! do! Produto! Interno!
Bruto,! da! estabilidade! macroeconómica! e! da! desaceleração! da! inflação,! face! aos! desenvolvimentos! na! economia!
mundial,!persistem!os!riscos!derivados!da!grande!exposição!da!nossa!economia!face!ao!exterior,!riscos!estes!que!se!
irão!esbatendo!na!medida!em!que!se!for!diversificando!a!economia!nacional!e!a!procura!doméstica!se!tornar!mais!
relevante!para!o!nosso!crescimento!económico.!
!
Esta!conjugação!de!factores!faz!com!que!o!mercado!angolano!se!tenha!tornado!particularmente!apetecível!para!os!
investidores!e!operadores!económicos!internacionais,!o!qual!fará!aumentar!a!pressão!competitiva!sobre!os!agentes!
económicos!domésticos,!em!particular!os!do!sector!financeiro.!
!
O! Banco! Valor,! embora! sendo! uma! instituição! recente,! encara! estes! desafios! como! uma! oportunidade! para! se!
afirmar! e! diferenciar! no! contexto! das! instituições! financeiras! locais;! todo! o! investimento! feito,! sob! a! visão!
estratégica!dos!Accionistas,!permitiu!antecipar!e!preparar!o!banco!para!este!momento!que!irá!certamente!marcar!
decisivamente!um!ponto!de!viragem!no!sistema!bancário!de!Angola.!
!
A!capacidade!do!nosso!banco!crescer!e!se!afirmar,!está!patente!no!Relatório!e!Demonstrações!Financeiras!relativas!
ao! exercício! de! 2012,! augurando! um! posicionamento! cada! vez! mais! relevante! do! Banco! Valor! na! economia! de!
Angola,!a!bem!dos!seus!clientes,!parceiros!e!do!país.!
!
Banco&Valor,&S.A.&&/&Relatório&e&Contas&2012& Luanda!31!de!Dezembro!de!2012!
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Depreciações4e4Amortizações

!
Demonstração
de Mutação de Fundos Próprios
4.3#Demonstração#de#Mutação#de#Fundos#Próprios##
31#de#Dezembro#de#2012

SALDOS'INICIAIS
Efeitos'de'Encargos'Fiscais'Incidentes'
sobre'os'Resultados'Potenciais

Apropriação'do'Resultado'do'Exercício
SALDOS'FINAIS

Em#milhares#de#Kwanzas
RESULTADO'DA'
RESULTADOS' RESULTADOS' (1)'DIVIDENDOS' ALTERAÇÃO'DE' (1)'ACÇÕES'OU'QUOTAS'
CAPITAL'SOCIAL RESERVAS
T'O'T'A'I'S
POTENCIAIS TRANSITADOS ANTECIPADOS
CRITÉRIOS'
EM'TESOURARIA
CONTABILÍSTICOS
2.200.000

1

11.163.214

1

1

1

1

1

1

2.200.000

1

11.163.214

31#de#Dezembro#de#2011

CAPITAL'SOCIAL RESERVAS

SALDOS'INICIAIS
Efeitos'de'Encargos'Fiscais'Incidentes'
sobre'os'Resultados'Potenciais

Apropriação'do'Resultado'do'Exercício
SALDOS'FINAIS

Banco&Valor,&S.A.&&/&Relatório&e&Contas&2012&

2.200.000

1

RESULTADOS'
POTENCIAIS
1287.858

1

1

1

1

1

1

2.200.000

1

1287.858

1
1

1

1

1
1
Mensagem
do Presidente

!
1287.858 Excelentíssimos!Senhores!Accionistas,!
1
1

1

1.036.786

1

0

1

1287.858

!
O!Banco!Valor!SA!concluiu!em!31!de!Dezembro!de!2012!o!seu!segundo!exercício,!desde!a!sua!abertura!oficial!a!1!de!
1287.858
1
1
1
748.928
Julho!de!2011,!perfazendo!assim!os!primeiros!doze!meses!de!actividade!consecutiva.!
!
O!ano!que!encerramos!esteve!marcado!por!uma!conjuntura!internacional!de!muita!incerteza,!com!a!persistência!da!
crise!económica!e!financeira!apesar!dos!sintomas!de!uma!recuperação!discreta!da!primeira!economia!mundial,!os!
Em#milhares#de#Kwanzas
Estados!Unidos!de!América,!insuficiente!para!estimular!a!reversão!da!crise!na!Europa!e!manutenção!dos!níveis!de!
RESULTADO'DA'
crescimento!na!Ásia!em!particular!e!no!resto!do!mundo!em!geral.!
RESULTADOS' (1)'DIVIDENDOS' ALTERAÇÃO'DE' (1)'ACÇÕES'OU'QUOTAS'
!
T'O'T'A'I'S
TRANSITADOS ANTECIPADOS
CRITÉRIOS'
EM'TESOURARIA
Em! Angola,! nosso! país,! apesar! da! manutenção! de! níveis! relativamente! altos! de! crescimento! do! Produto! Interno!
CONTABILÍSTICOS
Bruto,! da! estabilidade! macroeconómica! e! da! desaceleração! da! inflação,! face! aos! desenvolvimentos! na! economia!
1
1
1
1
1.912.142
mundial,!persistem!os!riscos!derivados!da!grande!exposição!da!nossa!economia!face!ao!exterior,!riscos!estes!que!se!
irão!esbatendo!na!medida!em!que!se!for!diversificando!a!economia!nacional!e!a!procura!doméstica!se!tornar!mais!
relevante!para!o!nosso!crescimento!económico.!
1
1
1
1
1
!
Esta!conjugação!de!factores!faz!com!que!o!mercado!angolano!se!tenha!tornado!particularmente!apetecível!para!os!
1
1
1
1
1
investidores!e!operadores!económicos!internacionais,!o!qual!fará!aumentar!a!pressão!competitiva!sobre!os!agentes!
económicos!domésticos,!em!particular!os!do!sector!financeiro.!
!
1
1
1
1
1.912.142
O! Banco! Valor,! embora! sendo! uma! instituição! recente,! encara! estes! desafios! como! uma! oportunidade! para! se!
afirmar! e! diferenciar! no! contexto! das! instituições! financeiras! locais;! todo! o! investimento! feito,! sob! a! visão!
estratégica!dos!Accionistas,!permitiu!antecipar!e!preparar!o!banco!para!este!momento!que!irá!certamente!marcar!
decisivamente!um!ponto!de!viragem!no!sistema!bancário!de!Angola.!
!
A!capacidade!do!nosso!banco!crescer!e!se!afirmar,!está!patente!no!Relatório!e!Demonstrações!Financeiras!relativas!
ao! exercício! de! 2012,! augurando! um! posicionamento! cada! vez! mais! relevante! do! Banco! Valor! na! economia! de!
Angola,!a!bem!dos!seus!clientes,!parceiros!e!do!país.!
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!
O!Presidente!do!Conselho!de!Administração!

!

!

!

4.4!Demonstração!dos!Fluxos!de!Caixa!em!31!de!Dezembro!
Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro
!Em!milhares!de!Kwanzas!
!DESCRITIVO!
!Fluxo!de!Caixa!da!Margem!Financeira!
!Recebimentos!de!Proveitos!de!Instrumentos!Financeiros!Activos!

31#12#2012 31#12#2011
1.749
91.638
104.115

2.502

&Recebimentos&de&Proveitos&de&Aplicações&de&Liquidez&

8.766

1.096

&Recebimentos&de&Proveitos&de&Títulos&e&Valores&Mobiliários&

7.332

1.068

88.017
12.477

338

11.984

650

493
0

L160

293.755

48.792

62.724

11.251

L2.587

L1.833

&Recebimentos&de&Proveitos&de&Créditos&
!(L)!Pagamentos!de!Custos!de!Instrumentos!Financeiros!Passivos!!
&Pagamentos&de&Custos&de&Depósitos&
&Pagamentos&de&Custos&de&Captações&para&Liquidez&
!Fluxo!de!Caixa!dos!Resultados!de!Negociações!e!Ajustes!ao!Valor!Justo!
!Fluxo!de!Caixa!dos!Resultados!de!Operações!Cambiais!
!Fluxo!de!Caixa!dos!Resultados!de!Prestação!de!Serviços!Financeiros!
!Fluxo!de!Caixa!dos!Resultados!de!Planos!de!Seguros,!Capitalização!e!Saúde!
Complementar!
!FLUXO!DE!CAIXA!OPERACIONAL!DA!INTERMEDIAÇÃO!FINANCEIRA!!
&(#)&Pagamentos&de&Custos&Administrativos&e&de&Comercialização&
&Fluxo&de&Caixa&da&Liquidação&de&Operações&no&Sistema&de&Pagamentos&
&Fluxo&de&Caixa&dos&Outros&Valores&e&Outras&Obrigações&
&Fluxo&de&Caixa&de&Outros&Custos&e&Proveitos&Operacionais&
!RECEBIMENTOS!E!PAGAMENTOS!DE!OUTROS!PROVEITOS!E!CUSTOS!OPERACIONAIS!!
!FLUXO!DE!CAIXA!DAS!OPERAÇÕES!!

753
103

445.530

59.799

#931.076

#232.582

1.111.399

827

0

12.928

7.002
187.325

L218.286

632.855

L158.487

540

&Fluxo&de&Caixa&dos&Investimentos&em&Aplicações&de&Liquidez&

#1.100.187

0

&Fluxo&de&Caixa&dos&Investimentos&em&Créditos&

#2.055.690

279.224

L3.155.877

279.224

Mensagem do Presidente

!FLUXO!DE!CAIXA!DOS!INVESTIMENTOS!DE!INTERMEDIAÇÃO!FINANCEIRA!!

!
L4.858
0
Excelentíssimos!Senhores!Accionistas,!
&Fluxo&de&Caixa&dos&Invest.em&Outros&Valores&de&Nat.Adminst.Comercialização&
L17.021
0
!
!FLUXO!DE!CAIXA!DOS!INVESTIMENTOS!EM!OUTROS!VALORES!
L21.879
0
O!Banco!Valor!SA!concluiu!em!31!de!Dezembro!de!2012!o!seu!segundo!exercício,!desde!a!sua!abertura!oficial!a!1!de!
Julho!de!2011,!perfazendo!assim!os!primeiros!doze!meses!de!actividade!consecutiva.!
&Fluxo&de&Caixa&dos&Investimentos&em&Imobilizações&
#1.600.727
#311.804
!
!FLUXO!DE!CAIXA!DAS!IMOBILIZAÇÕES!!
L1.600.727
L311.804
O!ano!que!encerramos!esteve!marcado!por!uma!conjuntura!internacional!de!muita!incerteza,!com!a!persistência!da!
!FLUXO!DE!CAIXA!DOS!INVESTIMENTOS!
L4.778.483
L32.581
crise!económica!e!financeira!apesar!dos!sintomas!de!uma!recuperação!discreta!da!primeira!economia!mundial,!os!
&Fluxo&de&Caixa&dos&Financiamentos&com&Depósitos&
5.700.269
464.623
Estados!Unidos!de!América,!insuficiente!para!estimular!a!reversão!da!crise!na!Europa!e!manutenção!dos!níveis!de!
!FLUXO!DE!CAIXA!DOS!FINANCIAMENTOS!DE!INTERMEDIAÇÃO!FINANCEIRA!!
5.700.269
464.623
crescimento!na!Ásia!em!particular!e!no!resto!do!mundo!em!geral.!
!
&Fluxo&de&Caixa&dos&Financiamentos&com&Outras&Obrigações&de&Natureza&
3.248
0
Em! Angola,! nosso! país,! apesar! da! manutenção! de! níveis! relativamente! altos! de! crescimento! do! Produto! Interno!
Fiscal&
Bruto,! da! estabilidade! macroeconómica! e! da! desaceleração!
da! inflação,! face! aos!
&Fluxo&de&Caixa&dos&Financiamentos&com&Outras&Obrigações&de&Natureza&Cível&
11.535
0 desenvolvimentos! na! economia!
mundial,!persistem!os!riscos!derivados!da!grande!exposição!da!nossa!economia!face!ao!exterior,!riscos!estes!que!se!
&F.C.dos&Financiam.&com&Outras&Obrigações&de&Nat.Administ.e&Comercialização&
#9.270
0
irão!esbatendo!na!medida!em!que!se!for!diversificando!a!economia!nacional!e!a!procura!doméstica!se!tornar!mais!
!FLUXO!DE!CAIXA!DOS!FINANCIAMENTOS!COM!OUTRAS!OBRIGAÇÕES!!
5.513
0
relevante!para!o!nosso!crescimento!económico.!
!FLUXO!DE!CAIXA!DOS!FINANCIAMENTOS!
5.705.781
464.623
!
Esta!conjugação!de!factores!faz!com!que!o!mercado!angolano!se!tenha!tornado!particularmente!apetecível!para!os!
&SALDO&EM&DISPONIBILIDADES&NO&INÍCIO&DO&PERÍODO&
733.047
1.006.602
investidores!e!operadores!económicos!internacionais,!o!qual!fará!aumentar!a!pressão!competitiva!sobre!os!agentes!
&SALDO&EM&DISPONIBILIDADES&AO&FINAL&DO&PERÍODO&
2.566.756 1.006.602
económicos!domésticos,!em!particular!os!do!sector!financeiro.!
!VARIAÇÕES!EM!DISPONIBILIDADES!
1.560.154
273.555
!
O! Banco! Valor,! embora! sendo! uma! instituição! recente,! encara! estes! desafios! como!
! uma! oportunidade! para! se!
afirmar! e! diferenciar! no! contexto! das! instituições! financeiras! locais;! todo! o! investimento! feito,! sob! a! visão!
estratégica!dos!Accionistas,!permitiu!antecipar!e!preparar!o!banco!para!este!momento!que!irá!certamente!marcar!
!
decisivamente!um!ponto!de!viragem!no!sistema!bancário!de!Angola.!
!
!
A!capacidade!do!nosso!banco!crescer!e!se!afirmar,!está!patente!no!Relatório!e!Demonstrações!Financeiras!relativas!
ao! exercício! de! 2012,! augurando! um! posicionamento! cada! vez! mais! relevante! do! Banco! Valor! na! economia! de!
Banco&Valor,&S.A.&&/&Relatório&e&Contas&2012& Angola,!a!bem!dos!seus!clientes,!parceiros!e!do!país.!
Pág.&41&
!
&
Luanda!31!de!Dezembro!de!2012!
!
!
!
O!Presidente!do!Conselho!de!Administração!

&Fluxo&de&Caixa&dos&Investimentos&em&Outros&Valores&de&Natureza&Cívil&

!

!

Notas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2012
!

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.!
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,!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!2012!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.!
!
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Bases de Apresentação e Resumo das Principais Políticas Contabilísticas

Bases%de%Apresentação%
!
As! demonstrações! financeiras! foram! preparadas! no! 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,!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).!
!

Moeda%de%Apresentação%
!
As!demonstrações!financeiras!do!Banco!encontram[se!expressas!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!2012!e!de!2011!os!câmbios!do!kwanza!face!ao!dólar!dos!Estados!
Unidos!(USD),!ao!Euro!(EUR)!e!à!Libra!esterlina!(BP)!eram!os!seguintes:!
!
MOEDA

31(12(2012

31(12(2011

1+USD

95,826

95,282

1+EUR

126,375

123,137

1+GBP

154,203

147,243 !

!

Comparabilidade%da%Informação%
!
Nas!Demonstrações!Financeiras!os!montantes!são!apresentados!com!referência!aos!fins!de!ano,!31!de!Dezembro!de!
2011!e!2012,!respectivamente.!
!
!
!
!

Banco&Valor,&S.A.&&/&Relatório&e&Contas&2012&

Pág.&43&

!

!

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[financeira!da!instituição.!
!
i)!Especialização!dos!exercícios!
Este! princípio! preconiza! que! os! proveitos! e! os! custos! devem! ser! reconhecidos! quando! obtidos! ou! incorridos,!
independentemente! do! seu! recebimento! ou! pagamento,! sendo! incluídos! nas! demonstrações! financeiras! dos!
períodos!a!que!respeitam.!!
!
ii)!Princípio!da!Consistência!ou!Uniformidade!
Os! critérios! e! procedimentos! contabilísticos! não! são! modificados! de! um! exercício! para! o! outro,! excepto! quando!
determinados! pelo! BNA! ou! definidos! pela! instituição! com! o! objectivo! de! aprimorar! o! processo! de! registo! ou!
avaliação!das!suas!operações.!
!
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!aquisitivo!da!moeda!em!situações!de!perda!significativa!no!poder!de!compra.!
!iv)!Princípio!da!Prudência!ou!do!Conservadorismo!
As! contas! devem! integrar! um! grau! de! precaução! por! estimativas! realizadas! em! condições! de! incerteza,! não!
permitindo,!contudo,!a!criação!de!reservas!ocultas!ou!provisões!excessivas!ou,!ainda,!a!quantificação!inadequada!de!
activos! e! proveitos! ou! de! passivos! e! 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:!
a) Substância! sobre! a! forma:! as! operações! são! contabilizadas! atendendo! à! sua! substância! económica! e!
realidade!financeira!e!não!apenas!à!sua!forma!legal;!
b) Materialidade!e!Relevância:!as!demonstrações!financeiras!devem!evidenciar!todos!os!elementos!que!sejam!
suficientes!e!materiais!e!que!possam!afectar!avaliações!ou!decisões!de!terceiros;!
c) Correspondência! de! balanços! consecutivos:! os! saldos! de! abertura! do! balanço! de! um! exercício! devem! ser!
iguais!aos!saldos!de!encerramento!constantes!do!exercício!precedente;!
d) Não!compensação!de!saldos:!os!elementos!do!activo!e!do!passivo!devem!ser!valorizados!separadamente;!
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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.!
!

%Critérios%de%Avaliação%e%Apropriação%Contabilísticos%
!
Os!proveitos!e!custos!de!operações!contratadas!a!taxas!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! específica!
adicional!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!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! das!
demonstrações.!
!

Procedimentos%Contabilísticos%
!

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!multi6currency.!!
No! sistema! multi6currency,! 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! conta,!
habitualmente! designada! por! "Posição! cambial",! que! funciona! como! contrapartida! dos! movimentos! em! que! estão!
envolvidas!moedas!diferentes.!
A! moeda! doméstica! “Kwanza”! assume! neste! sistema! o! mesmo! papel! que! qualquer! outra! moeda.! A! utilização! da!
conta! "Posição! cambial"! permite! que! as! várias! razões! por! moeda! estejam! permanentemente! balanceados,!
relevando,!globalmente,!as!situações!de!exposição!cambial!numa!óptica!contabilística!muito!próxima!da!utilizada!nas!
áreas! operacionais.! No! sistema! multi6currency! dever[se[ão! verificar! sempre,! simultaneamente,! as! duas! seguintes!
condições:!
(i)
(ii)

Os&razões&de&moeda&deverão&estar&permanentemente&"quadrados"/&balanceados;&&
&
&A&consolidação&dos&saldos&das&contas&de&posição&cambial&dos&várias&razões&de&moeda&convertidos&na&
moeda&base&deverá&dar&saldo&nulo.!
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Os! activos! e! passivos! em! moeda! externa! são! convertidos! diariamente! para! Kwanzas! à! taxa! de! câmbio! médio!
publicado!pelo!Banco!Nacional!de!Angola.!Os!custos!e!os!proveitos!decorrentes!de!diferenças!cambiais!realizadas!ou!
potenciais!são!registados!na!demonstração!de!resultados!do!período!em!que!ocorrem.!1!
!

&Créditos2&&
!
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!Junho3.!
A!classificação!dos!créditos,!em!ordem!crescente!de!risco,!obedece!aos!seguintes!níveis:!
Risco

Nulo

Nível

A

Muito
Reduzido Moderado
Reduzido
B

C

Elevado

Muito
Elevado

Perda

E

F

G

D

!

A!avaliação!individual!da!operação!e!a!classificação!no!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:!
i.

Em! relação! ao! devedor! e! seus! garantes:! situação! económico[financeira;! capacidade! de!
gestão! da! administração! e! qualidade! de! controlos! internos;! histórico! de! pontualidade! e! atrasos! nos!
pagamentos;!contingências;!sector!de!actividade!económica;!área!geográfica!de!actuação;!limite!de!crédito.!

ii.

Em!relação!à!operação!e!suas!garantias:!natureza!e!finalidade!da!transacção;!características!
das!garantias,!particularmente!quanto!à!suficiência!e!liquidez;!valor.!

As! operações! de! um! mesmo! cliente! ou! grupo! económico! são! classificadas! tendo! por! referência! aquelas! que!
apresentarem!maior!risco.!
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! momento! em! que! são!
cobrados!ou!pagos!(princípio!da!especialização!e!de!apropriação!de!resultados).!
As!garantias!e!avales!prestados!são!registados!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!

1

(ponto 2-1-60 do CONTIF)
(ponto 2-1-70 do CONTIF)
3
Artigo 3º do Aviso nº 4/2011 de 8 de Junho
2
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A! provisão! para! fazer! face! às! perdas! em! créditos! de! liquidação! duvidosa! deve! ser! constituída! mensalmente,! 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! crédito,! acrescido! dos!
proveitos!de!qualquer!natureza!não!recebidos,!inclusive!aqueles!decorrentes!de!variação!cambial,!se!houver.!
As! operações! de! crédito! vincendas,! sem! incumprimento,! são! classificadas! de! acordo! com! a! seguinte! metodologia!
definida!pelo!Banco:!
Classe& A! –! Créditos! integralmente! respaldados! em! contas! bancárias! sediadas! no! Banco,! cativas,! e/ou! com!
garantias!de!títulos!do!Estado!ou!do!Banco!Central;!
Classe& B! –! Créditos! com! colaterais! de! pelo! menos! 50%! em! depósitos! constituídos! junto! do! Banco! e/ou! com!
garantias!em!títulos!do!Estado!ou!do!Banco!Central!em!igual!percentagem.!
Classe&C!–!Restantes!créditos,!com!outro!tipo!de!garantias!ou!apenas!com!garantia!pessoal.!!
Em! conformidade! com! o! Aviso! 4/2011,! de! 8! de! Junho,! o! crédito! vencido! é! classificado! de! acordo! com! a! seguinte!
matriz,!onde!constam!os!níveis!mínimos!de!aprovisionamento:!
Crédito(vencido((((((((((((((((((((((
>!15!dias!e! > 30 dias
Tempo!decorido!desde!a! 15 dias ≤
30!dias!≤ !60!dias!≤
entrada!em!incumprimento!!

> 60 dias

> 90 dias

> 150 dias

90!dias!≤

150!dias!≤ 180!dias!≤

>!180!dias

Níveis!de!risco

A

B

C

D

E

F

G

%!de!Provisão

0%

1%

3%

10%

20%

50%

100%

!

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”.!
!

&Imobilizações&&
!
Imobilizações!incorpóreas!e!corpóreas!
As! imobilizações! incorpóreas,! que! correspondem! 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!Industrial4,!que!não!diferem!substancialmente!da!vida!útil!esperada:!

4

Portaria 755/7, de 20 de Dezembro
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Anos%de%vida%útil
Imoblizações%incorpóreas
Sistemas%de%tratamento%automático%de%dados%(Sofware)

3

Gastos%de%organização%e%expansão

3

Benfeitorias%em%imóveis%de%terceiros

3

Imobilizações%corpóreas
Mobiliário%e%material

8

Máquinas%e%ferramentas

4,%5,%7%e%8

Equipamento%informático

4

Instalações%interiores

10

Material%de%transporte

3

Equipamento%de%segurança

4

!
&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.!
!

Carteira&de&títulos5&
!
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!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.!
!
5

(Ponto&2.1.30&do&CONTIF)&
Na&data&de&reporte&–&31&de&Dezembro&de&20126&o&Banco&não&possuía&quaisquer&títulos&em&carteira.&
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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&
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.!
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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!presente!exercício!o!Banco!apurou!resultados!negativos.!
!

Disponibilidades&
!
No!final!do!exercício!este!agregado!consolida!a!seguinte!distribuição:!
!
(Em$milhares$de$AOA)
31#12#2012

31#12#2011

111 Caixa
Notas+e+moedas+nacionais

135.523

26.787

50.509

37.852

Notas+e+moedas+estrangeiras
Em+Dólares+dos+Estados+Unidos+(USD)
Em+Euros+(EUR)

1.276

1.426

187.308

66.065

Em+moeda+nacional+(AOA)

907.714

268.572

Em+Dólares+dos+Estados+Unidos+(USD)

130.731

40.519

1.038.445

309.091

112 Disponibilidades6no6Banco6Central
Depósitos+à+ordem+no+Banco+Nacional+de+Angola

113 Disponibilidades6em6Instituições6Financeiras6no6estrangeiro
Depósitos+à+Ordem
Em+Dólares+dos+Estados+Unidos+(USD)

1.213.700

345.598

Em+Euros+(EUR)

98.782

285.849

Em+Libras+(GBP)

28.522

0

1.341.004

631.447

2.566.757

1.006.602 !

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

Créditos&no&Sistema&de&Pagamentos6&
!
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! regista[se! a! movimentação! de! recursos! entre! agências! e!
dependências! da! instituição,! que! não! representem! na! ocasião! da! execução! alterações! nas! posições! de! direitos! ou!
obrigações!em!relação!a!terceiros.!
!
Em#milhares#de#Kwanzas
4.898

Recursos(próprios(em(trânsito

!

Créditos&
!
Em!31!de!Dezembro!de!2012!esta!rubrica!apresenta!a!seguinte!composição:!
!
Crédito!por!Código!Sectorial!
!
Crédito(interno
Capital

Vincendo
%
Juros

%

Empesas
Financiamentos
1.497.725 71,10% 14.522 0,69%
Créditos(em(c/c(com(caução
447.762 21,26%
355 0,02%
Particulares
Empréstimos
138.322 6,57%
266 0,01%
2.083.809 98,92% 15.143 0,72%

Vencido
Capital
%
Juros

%

6.537 0,31%

118 0,01%

889 0,04%
7.426 0,35%

59 0,00%
177 0,01% !

!
Atento!o!princípio!da!prudência,!a!análise!efectuada!em!termos!de!risco!associado!às!operações!de!crédito!conforme!
preconiza!o!Aviso!nº!4/2011,!o!Banco!constituiu!“provisões!para!créditos!de!liquidação!duvidosa”!de!27.079!milhares!
de!Kwanzas,!onde!prepondera!a!taxa!aplicável!a!créditos!com!nível!de!risco!B!(1%)!e!que!correspondem!a!cerca!de!
1,3%!do!valor!global!do!crédito!concedido.!
!
Em!2012!a!carteira!de!crédito!venceu!juros!à!taxa!média!anual!de!15,197%.!
!

6
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Crédito(por(Sector(de(Actividade
00001
45203
51106
51900
52120
52310
64200
74120
93020
93040

Particulares
Outras5obras5especializadas5de5construção
Agentes5do5comércio5por5grosso5misto5sem5predominância
Comércio5por5Grosso,5n.e
Comércio5a5retalho5em5estabelecimentos5não5especializados,5sem5
predominância5de5produtos5alimentares,5bebidas5ou5tabaco
Comércio5a5retalho5de5produtos5farmacêuticos,5médicos,5
cosméticos5e5de5higiene
Telecomunicações
Actividades5de5contabilidade,5auditoria5e5consultoria5fiscal
Actividades5de5salões5de5cabeleireiro5e5institutos5de5beleza
Outras5actividades5de5serviços,5n.e.

139.536
35.000
558.821
150.000
63.000
147.051
299.711
34.520
14.904
664.012
2.106.555 !

!

Por$prazo$de$vencimento$residual
Até$3$meses
De$3$a$6$meses
De$6$meses$a$1$ano
De$1$a$3$anos
De$3$a$5$anos
Mais$de$5$anos
Juros$vincendos
Capital$e$juros$vencidos
!

!

111.110
106.644
783.784
1.021.422
46.432
14.417
15.143
7.603
2.106.555 !

Outros&Valores&
!
Este!agregado!apresenta!a!seguinte!composição:!
Em&milhares&de&Kwanzas&
&&

31[12[2012!

OUTROS!VALORES!
Outros!valores!de!natureza!cível!
Devedores&diversos&
Outros!valores!de!natureza!administrativa!e!de!comercialização!
Adiantamentos&e&antecipações&salariais&
Despesas&antecipadas&
Seguros!
Rendas!e!alugueres!
Diversos!
Outros&adiantamentos&
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31[12[2011!

!!
4.915!! !

57!

4.915!!

57!

37.727!!

20.706!

2.316!!

2.025!

28.079!!

17.619!

9.253!!

3.980!

17.300!!

11.073!

1.526!!

2.566!

7.332!!

1.061!
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!
!
Na!
!!
42.642!!
20.763! subconta! 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.!!
!
Em! outros! valores! de! natureza! administrativa,! estão! registados! adiantamentos! e! antecipações! salariais,! despesas!
antecipadas,!e!outros!adiantamentos.!
!

Imobilizações7&
!
Em#milhares#de#Kwanzas
Imobilizações-financeiras

31#12#2012

31#12#2011

Participações em Coligadas e Equiparadas
OSDIL-Soc. Desenvolvimento Industrial, S.A.
AFRL-Sistemas de Transportes, S.A.
FDCLonga-Food Development Corporation, S.A.

1.279 15,00%
1.002 40,00%
450 20,00%
2.730

474
450
450
1.374

4.900
#
48.071 1,97%
23.789
#
76.760
79.490

4.900

Participações em Outras Sociedades
Instituto de Formação Bancária - IFBA
Empresa Interbancária de Serviços, S.A. - EMIS
Associação Angolana de Bancos - ABANC

4.900
6.274 !

Em&milhares&de&Kwanzas
Imobilizações-incorpóreas
31#12#2012

31#12#2011

&Activo& Amortização& Activo&
Bruto& Acumulada Líquido

Activo&
Líquido

Sist.&de&tratamento&automático&de&dados 396.891

389.857

7.034

120.433

Gastos&de&organização&e&expansão

438.392

242.184

196.208

52.741

60.723

20.434

40.289

626

9.441

3.147

6.294

0

905.447

655.622

249.825

Benfeitorias&em&imóveis&de&terceiros
Gastos&com&desenvolvimento

173.800 !

!

7
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Em(milhares(de(Kwanzas

Imobilizações-corpóreas
Mobiliário(e(material
Máquinas(e(ferramentas
Equipamento(informático
Instalações(interiores
Material(de(transporte
Equipamento(de(segurança
Outro(equipamento

&Activo&
Bruto&

31#12#2012
Amortização&
Acumulada

Activo&
Líquido

31#12#2011
Activo&
Líquido

41.224

7.966

33.257

1.030

3.045

884

2.161

717

807.442

16.779

790.663

17.307

6.908

4.497

2.411

4.660

58.957

29.290

29.667

23.847

8.101

2.923

5.177

1.948

30.432

1.191

29.240

2.128

956.109

63.532

892.577

51.637

!
O!valor!registado!em!imobilizado!corpóreo!e!incorpóreo!refere[se!aos!investimentos!efectuados!desde!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.!
O!forte!incremento!verificado!este!ano!em!equipamento!informático!resulta!da!inclusão!dos!dispêndios!efectuados!
pela! Comissão! Instaladora! do! Banco! e! que! traduz! a! grande! aposta! desta! em! tecnologias! de! suporte! a! toda! a!
operativa!do!Banco.!
As! imobilizações! corpóreas! encontram[se! registadas! ao! custo! de! aquisição,! sendo! que! a! rubrica! mais! significativa!
(equipamento&informático)!contém!a!maior!parte!do!equipamento!tecnológico!do!Banco.!A!amortização!é!calculada!
pelo!método!das!quotas!constantes,!à!taxa!legal!em!vigor.!
!

Depósitos&
&
Depósitos&à&ordem&
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(milhares(de(Kwanzas
31#12#2012

31#12#2011

Empresas

3.469.277

Particulares

1.184.763

161.517
153.106

4.654.040

314.623

Empresas

834.764

Particulares

676.087
45.388

0
150.000
616

1.556.239

150.616

6.210.279

465.239

Depósitos)à)Ordem

Depósitos)a)Prazo

Juros
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!
Em! 2012! a! remuneração! média! anual! dos! depósitos! a! prazo! em! AOA! e! USD! foi! de! 7,268%! e! 5,565%,!
respectivamente.!
!

Obrigações&no&Sistema&de&Pagamentos&
!
Regista! as! obrigações! decorrentes! de! relações! com! terceiros! e! entre! as! próprias! agências! e! dependências,! que!
estejam!em!trânsito!na!instituição.!
Na! subconta! 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! 2012,! o! saldo! da! rubrica! “Recursos! próprios! em! trânsito”! ascendia! a! 16.136! milhares! de!
Kwanzas.!
!

Outras&Obrigações&
!
Outras&Obrigações&de&Natureza&Fiscal&
&

Regista!
as!
obrigações!
fiscais!
devidas!
pela!
instituição!
ou!
retidas!
na!
fonte.!
Na! subconta! de! Encargos! Fiscais! a! Pagar! –! Retidos! de! Terceiros! registam[se! os! encargos! fiscais! a! pagar! ao! Estado!
incidentes!sobre!serviços!prestados,!retidos!pela!instituição.!
Outras&Obrigações&de&Natureza&Cível&
!
Na!subconta!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! subconta! de! Credores! Diversos!temos! as!diferenças!de!caixa,!as!
diferenças! de! inventários,! os! pagamentos! a! processar,! as! pendências! a! regularizar,! as! obrigações! por! redução! de!
capital!social,!etc.!!
Outras&Obrigações&de&Natureza&Administrativa&e&de&Comercialização&
!
Regista! os! valores! destinados! à! formação! de! provisão! para! pagamentos! de! encargos! e! despesas! de! competência!
relativos!a!obrigações!com!pessoal.!
Na! subconta! Salários! e! Outras! Remunerações! registam[se! os! valores! relativos! a! salários,! férias,! gratificações! e!
outros.!
Na! subconta! de! Contribuição! à! Segurança! Social! registam[se! os! valores! relativos! a! despesas! de! previdência! social!
devidas!à!segurança!social.!
Na! subconta! Honorários! e! Gratificações! a! Pagar! registam[se! honorários! e! gratificações! a! administradores! e!
conselheiros.!
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Em'milhares'de'Kwanzas
31#12#2012 31#12#2011
Outras'Obrigações'de'Natureza'Fiscal
Imposto'de'Selo

108

13

Imposto'sobre'Aplicação'de'Capitais

1.854

0

Imposto'sobre'o'Rendimento'de'Trabalhadores

2.873

3.057

Imposto'sobre'Serviços'Prestados

1.730

247

6.565

3.317

259

444

11.314

39

11.573

483

0

6.167

1.939

1.613

Outras'Obrigações'de'Natureza'Cível
Credores'pela'Prestação'de'Serviços
Credores'diversos
Outras'Obrigações'de'Natureza'Administrativa'e'de'Comercialização
Pessoal';'Salários'e'Outras'Remunerações
Contribuição'para'a'Segurança'Social
Honorários'e'Gratificações'a'Pagar

0

3.429

1.939

11.209

20.078

15.009 !

!

Provisões&para&Responsabilidades&Prováveis&
!
Regista! o! valor! das! provisões! para! responsabilidades! prováveis! de! natureza! social! ou! estatutária! relativa! a! valores!
devidos!aos!trabalhadores,!exigíveis!da!instituição.!
Regista! também! o! valor! das! responsabilidades! prováveis! 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.).!
31#12#2012 31#12#2011
Provisões)para)Responsabilidades)Prováveis)de)Natureza)
Administrativa)e)de)Comercialização
Provisão-para-Subsídio-de-Férias
Subs.&Férias&–&Órgãos&Adm.&E&Fiscalização
Subs.&Férias&9&Empregados
Provisões&do&artigo&262º&da&L.G.T.

4.081

0

11.398

0

4.836

0

20.315

0

115

761

115

761

20.430

761

Provisões-para-Responsabilidades-Prováveis-na-Prestação
De-Garantias

!
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Fundos&Próprios&
!
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:!
Nº+de+
acções

Accionistas

Valor+
nominal

total

%

Rui$Miguêns$de$Oliveira

200000 $2.200,00$

$$$$$440.000.000,00$

20,00

Jorge$Henrique$Flora$Leitão

195500 $2.200,00$

$$$$$430.100.000,00$

19,55

Helder$da$Silva$Milagre

140900 $2.200,00$

$$$$$309.980.000,00$

14,09

Frederico$Manuel$dos$Santos$e$Silva$Cardoso

113600 $2.200,00$

$$$$$249.920.000,00$

11,36

Marcos$Guilherme$Wolf$Carreira

90900 $2.200,00$

$$$$$199.980.000,00$

9,09

Bartolomeu$Dias$Domingos

90900 $2.200,00$

$$$$$199.980.000,00$

9,09

José$Manuel$da$Graça$Martins

59000 $2.200,00$

$$$$$129.800.000,00$

5,90

David$Gomes$Percheiro

45500 $2.200,00$

$$$$$100.100.000,00$

4,55

Maria$do$Carmo$Bastos$Corte$Real$Bernardo

43200 $2.200,00$

$$$$$$$$95.040.000,00$

4,32

João$Maria$Teixeira$Fortes

11400 $2.200,00$

$$$$$$$$25.080.000,00$

1,14

9100 $2.200,00$

$$$$$$$$20.020.000,00$

0,91

++2.200.000.000,00+

100,00 !

Nelson$da$Piedade$Dias$dos$Santos

1000000

!
!
!
!
!
O!quadro!seguinte!mostra!a!composição!dos!Fundos!Próprios:!
!

31#12#2012

31#12#2011

Fundos,próprios
Capital,social

2.200.000

2.200.000

Resultados,2011

#287.858

#287.858

Resultados,2012

#1.163.214

0

748.928

1.912.142

!
!
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Margem&Financeira&
!
Em.31.de.Dezembro.de.2012.estas.rubricas.apresentam.a.seguinte.
composição:
Em#milhares#de#Kwanzas
31#12#2012

31#12#2011

Proveitos)de)intrumentos)financeiros)activos
De)aplicações)de)liquidez
Proveitos.de.operações.no.mercado.monetário.interfinanceiro
Com.instituições.financeiras.nacionais

8.764

1.058

2

38

8.766

1.096

7.332

1.068

7.332

1.068

Empresas

89.645

279

Particulares

13.533

59

103.178

338

56.756

650

56.756

650

492

103

492

103

62.027

1.749

Com.instituições.financeiras.estrangeiras
Proveitos)de)títulos)e)valores)imobiliários
De.títulos.mantidos.para.negociação
BT's.e.TB's
Proveitos)de)créditos

Custos)de)intrumentos)financeiros)passivos
De)depósitos
De.depósitos.a.prazo
De)captações)para)liquidez
De.operações.no.mercado.monetário.interfinanceiro
Margem)financeira)

!
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!

Resultados&De&Operações&Cambiais&
!
Este!agregado!apresenta!a!seguinte!composição:!
Em#milhares#de#Kwanzas
31#12#2012 31#12#2011
Lucros,e,dif.reavaliação,da,posição,cambial
Prejuízos,e,dif.reavaliação,da,posição,cambial
Resultados,Cambiais

436.885

346.452

436.885

346.452

293.775

292.775

293.775

292.775

143.110

53.677 !

!

Resultado&Da&Prestação&De&Serviços&Financeiros&
!
Em!31!de!Dezembro!de!2012!esta!rubrica!apresenta!o!seguinte!detalhe:!
!
!

Em#milhares#de#Kwanzas
31#12#2012 31#12#2011
Resultados*da*prestação*de*serviços*financeiros
Proveitos*de*prestação*de*serviços
Comissões-sobre-operações-cambiais
Comissões-por-garantias-prestadas

534

0

5.102

1.658

Comissões-por-serviços-bancários-prestados

46.710

8.983

Outros-proveitos-por-serviços-bancários-prestados

10.736

779

63.081

11.420

Custos*de*comissões*e*custódias
Comissões-sobre-operações-cambiais
Comissões-por-garantias-recebidas
Comissões-por-serviços-prestados-por-terceiros
Resultados*da*prestação*de*serviços*financeiros

360

83

#176

0

173

86

357

169

62.724

11.251

!
!
!
!

Pessoal&
!
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No!exercício!findo!em!31!de!Dezembro!de!2012!esta!rubrica!apresenta!a!seguinte!composição:!
Em#milhares#de#Kwanzas
31#12#2012

31#12#2011

Remuneração0de0base

51.010

24.049

Remunerações0adicionais

18.673

11.864

4.663

2.766

518

245

74.865

38.924

161.573

59.695

35.281

16.745

5.755

0

Encargos0sociais0obrigatórios

16.760

4.704

Encargos0sociais0facultativos

5.895

7.401

Membros(dos(orgãos(de(administração(e(fiscalização

Encargos0sociais0obrigatórios
Outras0remunerações
Empregados
Remuneração0de0base
Remunerações0adicionais
Outras0remunerações0adicionais

Outros0custos0com0pessoal

4.471

0

229.736

88.545

304.601

127.469 !

O!total!do!efectivo!do!BVB!em!31!de!Dezembro!2012!é!de!47!Colaboradores,!sendo!23!do!género!masculino!(49%)!e!
24!do!género!feminino!(51%).!
!

Fornecimentos&E&Serviços&De&Terceiros&
!
Em!31!de!Dezembro!de!2012!este!agregado!contabilístico!apresenta!a!seguinte!composição:!
Em#milhares#de#Kwanzas
31#12#2012 31#12#2011
Fornecimentos0e0serviços0de0terceiros
Comunicações
34.661
12.855
Água0e0energia
621
259
Transportes,0deslocações0e0alojamentos
18.747
9.331
Publicações,0publicidade0e0propaganda
97.261
16.999
Segurança,0conservação0e0reparação
22.818
11.398
Auditorias,0consultorias0e0outros0serviços0técnicos0especializados
323.118
14.368
Seguros
1.289
1.220
Alugueres
97.774
31.657
Materiais0diversos
9.487
7.029
Outros0fornecimentos0de0terceiros
18.947
9.322
Total
624.724
114.438 !

A!rubrica!de!alugueres!inclui!os!custos!incorridos!associados!a!espaços!utilizados!na!actividade!operacional!do!Banco.!
!
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Outros&Custos&e&Proveitos&Operacionais&
!
Em!31!de!Dezembro!de!2012!esta!rubrica!apresenta!o!seguinte!detalhe:!
Em#milhares#de#Kwanzas
31#12#2012 31#12#2011
Outros'proveitos
Receitas-suplementares

1.484

142

Proveitos-pela-prestação-de-serviços-diversos

4.141

418

5.625

560

1.176

20

1.176

20

Descontos-de-Pronto-Pagamento-Obtidos

467

0

POS-#-RECEITAS

133

0

POS-#-DESPESAS

#13

0

ATM-#-RECEITAS

492

0

ATM-#-DESPESAS

#70

0

#807

0

Outros'custos
---Custos-operacionais-diversos

ATM-.-TARIFÁRIOS

201
Outros'proveitos'e'custos'operacionais

7.002

0
580 !

!

Resultado&Não&Operacional&
!
Este!montante!(130.331!milhares!de!AOA)!traduz!gastos!efectuados!pela!Comissão!Instaladora!para!além!dos!valores!
subscritos!registados!à!sua!responsabilidade.!!
!

Rubricas&Extrapatrimoniais&
!
Em!31!de!Dezembro!de!2012!estas!rubricas!têm!a!seguinte!composição:!
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(Em$milhares$de$Kwanzas)
31#12#2012 31#12#2011
Responsabilidades,perante,terceiros
&&&Garantias&e&avales&prestados
Por&Créditos&Documentários&Abertos

20.496

76.149

285.574

0

306.070

76.149

48.036

453.012

Operações,Cambiais
Compras&de&moedas&estrangeiras&a&liquidar
Vendas&de&moedas&estrangeiras&a&liquidar

#48.036

37.017

0

490.029

2.106.555

0

2.106.555

0

Valor,actual,dos,créditos
Créditos&mantidos&no&activo

2.412.625

566.178 !

!

Eventos&Subsequentes&
!
De! forma! a! obviar! à! insuficiência! de! fundos! próprios! da! Instituição,! que! apresenta! um! Rácio! de! Solvabilidade!
Regulamentar! de! 8,07%,! com! referência! a! 31! de! Dezembro! de! 2012,! o! Conselho! de! Administração! irá! propor! um!
aumento!do!capital!social!para!pelo!menos!cinco!mil!milhões!de!Kwanzas!que!ficará!consagrado!na!próxima!reunião!
da!Assembleia!Geral!de!Accionistas,!agendada!para!o!próximo!dia!27!de!Abril!de!2013.!A!respectiva!concretização!
será! conseguida! em! 50%! no! primeiro! mês! (30! dias)! e! os! restantes! 50%! até! 60! dias! após! aquela! data.! Após! este!
reforço!do!capital!o!Rácio!de!Solvabilidade!ficará!acima!do!mínimo!regulamentar!de!10%.!!
Para!além!do!acima,!não!temos!conhecimento!de!quaisquer!factos!ou!acontecimentos!posteriores!a!31!de!Dezembro!
de!2012!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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Parecer do Conselho Fiscal
!

Banco&Valor,&S.A.&&/&Relatório&e&Contas&2012&

Pág.&63&

!

!

Relatório do Auditor Externo
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