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É compromisso da nova estrutura 

accionista e do conselho de 

Administração do Banco atingir 

os objectivos definidos no novo 

plano estratégico. este plano 

tem como linha orientadora um 

crescimento sustentado baseado 

em níveis de liquidez apropriados, 

solidez do rácio de solvabilidade 

e incremento da carteira de 

crédito, carteira a qual deve 

espelhar níveis adequados de 

qualidade, e risco e um rigoroso 

controlo de custos.

O ano de 2013 foi marcado no Banco Valor 
(“BV” ou “Banco”) com a alteração accionista e 
a implementação de um novo plano estratégico.

É compromisso da nova estrutura accionista 
e do Conselho de Administração do Banco 
atingir os objectivos definidos no novo plano 
estratégico. Este plano tem como linha orien-
tadora um crescimento sustentado baseado 
em níveis de liquidez apropriados, solidez do 
rácio de solvabilidade e incremento da car-
teira de crédito, carteira a qual deve espelhar 
níveis adequados de qualidade, e risco e um 
rigoroso controlo de custos.

Consideramos que a aprovação dos aumentos  
de capital de 4,682 milhões de kwanzas no 
exercício de 2013, com o objectivo de dotar o 
Banco dos fundos próprios necessários para 
a realização de investimentos que contribuam 
para um crescimento sustentável do Banco, 
é o espelho do comprometimento dos novos 
accionistas com a estratégia delineada pelo 
Conselho de Administração.

Em 2013 houve sinais de retoma do cresci-
mento das economias desenvolvidas que terá 
como consequência a inversão da diminuição 
das taxas de crescimento da economia global 
que se tem vindo a verificar nos últimos anos.

A economia Angolana continua a demonstrar 
um crescimento assinalável com a perspec-
tiva por parte do Banco Nacional de Angola 
(BNA) de um crescimento de 7,4% em 2013, 
que compara com 5,2% em 2012. Este cresci-
mento continua a ser suportado em grande 
medida pelo sector petrolífero que está perto 
de atingir o limiar da capacidade produtiva.

01
MENSAGEM 
DO PRESIDENTE

Álvaro Sobrinho

Presidente do Conselho  
de Adminstração do Banco Valor
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BAncO VALOR, S.A.
Relatório e Contas 2013

cAPíTULO 01
Mensagem do Presidente

É neste sentido que a diversificação da econo-
mia Angolana assume um papel fundamental, 
pelo que tudo faremos para continuar a ser 
um parceiro estratégico no desenvolvimento 
da economia, apoiando sectores com poten-
cial de crescimento assinalável.

Integrado nesta estratégia de apoio à eco-
nomia Angolana, fomos um dos bancos 
signatários do Programa Angola Investe, o 
qual pretendemos promover activamente com 
o objectivo de melhorar o acesso de empresas 
Angolanas do sector agrícola e industrial ao 
crédito bancário através de garantias do Esta-
do e bonificações de taxa de juro.

A nova lei cambial, ao obrigar as empresas 
petrolíferas a efectuar o pagamento a forne-
cedores de bens e serviços não residentes 
cambiais através de instituições financeiras 
locais, constitui uma oportunidade de desen-
volvimento do sector financeiro em Angola 
incentivando a criação de novos produtos. Te-
mos vindo a diferenciar-nos pela inovação nos 
produtos apresentados aos clientes e esta 
será mais uma oportunidade de o fazer.

O Banco pretende igualmente participar de 
forma activa no processo de desdolariza-
ção da economia Angolana, promovendo a 
concessão de crédito em moeda nacional e 
definindo limites à concessão de crédito em 
moeda externa.

A prestação de um serviço de excelência e 
diferenciador continua a ser a nossa priori-
dade. Nesse sentido, a aposta na qualificação 
dos nossos recursos humanos através de um 
processo de recrutamento rigoroso e de um 
contínuo desenvolvimento das competên-
cias técnicas e comportamentais dos nossos  
quadros é um dos investimentos chave do 
Conselho de Administração.

Acreditamos que uma relação de proximida-
de com os nossos clientes é um factor crítico 
de sucesso. Prevemos abrir sete novas agên-
cias em 2014 e inaugurar a nossa nova sede 
na Torre Oceano em Luanda. Cada cliente será 
acompanhado de forma personalizada, com o 
máximo rigor e qualidade. Serão disponibiliza-
dos produtos inovadores e adaptados às suas 
necessidades. Colocaremos ao dispor dos nos-
sos clientes canais de acesso que garantem 
uma maior comodidade – dispomos de um 
serviço de internet banking cujas ferramentas 
permitem aos nossos clientes um acesso rápi-
do a uma diversificada gama de serviços.

Em linha com a estratégia de promover um 
crescimento sustentável e de cumprir com 
os requisitos legais exigidos, o ano de 2013 
foi também um ano de melhoria da estrutu-
ra de gestão de risco existente. Criámos três 
direcções independentes, com a responsabi-
lidade de mitigar e acompanhar os principais 
riscos do Banco: direcção de Crédito, direc-
ção de Compliance e direcção de Auditoria 
Interna. Temos igualmente em curso um plano 
de implementação de comissões de apoio à 
Comissão Executiva e ao Conselho de Admi-
nistração que terão como função a análise dos 
riscos do banco.

O exercício de 2013 foi o ano de implemen-
tação da nova estratégia do banco e as 
demonstrações financeiras são o seu reflexo.

O crescimento da actividade do Banco foi 
evidente, com os activos e passivos a regis-
tarem um aumento de 8,105 e 4,992 milhões 
de kwanzas, respectivamente. O crédito 
aumentou 1,898 milhões de kwanzas para 
3,978 milhões de kwanzas o que represen-
ta um crescimento de 91%. Este crescimento 
é também evidente na evolução da margem  
financeira com um aumento de 672%.
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O crescimento acima evidenciado tem vindo 
a ser atingido de uma forma sustentável. O 
capital social foi reforçado em 4,682 milhões 
de kwanzas em 2013, o que possibilitou um 
aumento do rácio de solvabilidade de 12% 
para 26%. A prudência e o baixo apetite ao 
risco são vectores chave da gestão do Banco.

A evolução positiva dos depósitos com 
destaque para o aumento da percentagem 
de depósitos a prazo face aos depósitos à  
ordem evidencia a preocupação em assegurar 
níveis de liquidez e solvabilidade sustentáveis.  
O rácio de transformação a 31 de dezembro 
de 2013 situa-se nos 40%.

O aumento das imobilizações de 1,222 para 
4,039 milhões de kwanzas e dos custos com 
pessoal em 76% evidenciam o esforço no  
investimento que temos vindo a realizar de 
forma a estarmos junto dos nossos clientes 
oferecendo-lhes um serviço de excelência.

Aos accionistas quero agradecer o compro-
metimento total com este novo projecto, a sua 
visão estratégica e a confiança que compor-
tam na equipa que o lidera. 

Aos colaboradores, que são a peça essencial 
da nossa estratégia, um agradecimento espe- 
cial pelo profissionalismo e dedicação que  
demonstram. 

Por fim aos clientes, o agradecimento pela 
preferência e confiança ficando o nosso 
compromisso de continuar a prestar um ser-
viço de qualidade e de continuarmos a ser 
um parceiro nos seus negócios.

em linha com a estratégia de 

promover um crescimento 

sustentável e de cumprir com os 

requisitos legais exigidos, o ano 

de 2013 foi também um ano de 

melhoria da estrutura de gestão 

de risco existente. criámos três 

direcções independentes, com 

a responsabilidade de mitigar 

e acompanhar os principais 

riscos do Banco: direcção de 

crédito, direcção de compliance 

e direcção de Auditoria interna. 

Temos igualmente em curso 

um plano de implementação de 

comissões de apoio à comissão 

executiva e ao conselho de 

Administração que terão como 

função a análise dos riscos do 

banco.
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BAncO VALOR, S.A.
Relatório e Contas 2013

cAPíTULO 02
Síntese dos principais indicadores de negócio

Valores em milhares de kwanzas 2012	 2013	 Variação	%

Balanço   

Activo total 7 015 851 15 120 365 116%

crédito sobre clientes * 2 079 476 3 977 527 91%

Depósitos de clientes 6 210 279 9 992 266 61%

Fundos próprios 748 928 3 851 591 414%

   

Actividade   

Margem financeira 62 028 478 848 672%

Margem complementar 205 834 390 731 90%

Produto bancário 267 862 869 579 225%

custos de estrutura ** 1 539 803 1 934 723 26%

Resultado líquido -1 163 214 -1 579 670 36%

   

Rentabilidade   

Rentabilidade dos capitais Próprios (ROE) -155% -41% -114%

Rentabilidade dos Activos (ROA) -17% -10% -6%

   

Adequacidade do capital   

Rácio de solvabilidade 12% 26% -14%

Rácio de solvabilidade regulamentar 10% 31% -21%

   

Qualidade do Activo   

Rácio de transformação (crédito sobre clientes / recursos sobre clientes) 33% 40% -6%

Rácio de incumprimento (crédito vencido / crédito total) 0% 7% -7%

cobertura do crédito por provisões de crédito 1% 7% -6%

   

Funcionamento   

Número de Balcões 3 3 0%

Número de colaboradores 47 76 62%

* crédito líquido de provisões.

** Incluí custos com pessoal, fornecimentos de terceiros, outros custos de exploração e depreciações e amortizações.

02
SíNTESE DOS PRINcIPAIS 
INDIcADORES DE NEGócIO
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NúMERO DE cOlABORADORES

IMOBIlIzAçõES cORPóREAS

SOlvAbIlIDADE INvESTIMENTO

Os aumentos de capital realizados em 2013 
permitiram ao banco melhorar os níveis de 
solvabilidade e aumentar a liquidez

Com o aumento de liquidez o banco investiu na:

a)  Contratação e formação de colaboradores;

b)  Aquisição de novas infra-estruturas para 
aumentar o número de balcões.

2012

2012

2013

2013

47

76

Rácio de 
solvabilidade

12%

26%

10%

31%

Rácio de solvabilidade 
regulamentar

2012 2013
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BAncO VALOR, S.A.
Relatório e Contas 2013

cAPíTULO 02
Síntese dos principais indicadores de negócio

cREScIMENTO PRuDENTE

Em 2013 o crescimento do crédito e dos depó-
sitos de clientes, situou-se, respectivamente, 
em 91% e 61%

O crescimento do Activo traduziu-se numa 
melhoria da Margem Financeira, Margem 
Complementar e Produto Bancário

Provisionamento da carteira de crédito no final 
de 2013 é revelador da prudência do Banco na 
gestão da sua carteira de crédito

Activo 
total

crédito 
sobre clientes

Depósitos
de clientes

Produto
bancário

Margem
financeira

Margem
complementar

2012 2013

cOBERTuRA DO cRéDITO POR PROVISõES

2012 2013

7%

1%
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SuSTENTADO

O rácio de transformação de créditos em de-
pósitos de 40% demonstra que o crescimento 
é feito de forma sustentada

2012 2013

RácIO DE TRANSFORMAçãO

33%

40%
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BAncO VALOR, S.A.
Relatório e Contas 2013

cAPíTULO 03
Enquadramento Económico

Crescimento	da	Economia	Mundial

desde 2010 que o crescimento da economia 
mundial tem vindo a desacelerar de forma 
acentuada.

As últimas estimativas apontam para que 
no ano de 2013 se continue a verificar um 
abrandamento do crescimento económico na 
ordem de 2,9%, o que representa uma redução 
comparativamente com o crescimento regis-
tado em 2012 de 3,2%.

Esta diminuição é justificada por:

a)  Na Europa, a crise soberana da Zona Euro 
teve como consequência a implementação 
de medidas de consolidação orçamental 
que consequentemente provocou taxas 
de crescimento económico negativas. As 
alterações nas taxas de crescimento en-
tre 2012 (-0,6%) e 2013 (-0,2%) não são 
significativas.

b)  Nos Estados unidos, o ano de 2013 ficou 
marcado pela diminuição dos estímulos do 
FEd à economia Norte Americana e pela 
consolidação fiscal, fazendo com que esta 
tenha sofrido uma redução na taxa de cres-
cimento de 2,8% em 2012 para 1,6% em 2013;

c)  As economias em desenvolvimento apre-
sentam um decréscimo não significativo 
da taxa de crescimento de 2012 (4,9%) 
para 2013 (4,5%) com a China a apresen-
tar taxas de crescimento semelhantes em 
2012 (7,6%) e 2013 (7,7%).

Estima-se contudo que 2014 seja o ano de 
inversão desta tendência. Os últimos dados 
evidenciam uma melhoria no crescimento da 
economia mundial no segundo semestre de 
2013. Nas economias desenvolvidas a procu-
ra aumentou mais do que esperado, enquanto 
nas economias em desenvolvimento assis-
tiu-se a uma melhoria das exportações e à 
manutenção das taxas de crescimento.

No curto prazo, o crescimento da economia 
global está dependente: (i) dos acontecimen-
tos da Zona Euro, com a resolução das crises 
no Chipre, Itália e mais recentemente na ucrâ-
nia a serem cruciais para as perspectivas de 
crescimento da Economia; (ii) dos estímulos 
da Reserva Federal dos Estados unidos; e (iii) 
dos estímulos do governo Chinês, depois do 
abrandamento da sua economia.

No médio prazo os riscos estão relacionados 
com a insuficiência de reformas estruturais na 
Zona Euro o que terá como consequências uma 
estagnação prolongada do crescimento eco-
nómico e com os elevados deficits estruturais 
nos Estados unidos da América e no Japão.

Também os países em desenvolvimento en-
frentam dois desafios: (i) piores condições de 
financiamento externo e menores entradas 
de capital com a diminuição dos estímulos 
económicos nas economias desenvolvidas e 
(ii) diminuição das taxas de crescimento.

3.1 ECONOMIA 
INTERNACIONAL

cREScIMENTO 
DA EcONOMIA MuNDIAl

2010 2011 2012 2013 2014

5,1%

3,9%

3,2% 2,9%

3,6%

Fonte: FMI
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Zona	Euro

Na Europa, alguns dos países mostram sinais 
de recuperação económica tendo apresen-
tado nos últimos trimestres de 2013 taxas de 
crescimento positivas. 

depois de vários trimestres de contracção, a 
economia da Zona Euro começou a apresentar 
sinais de recuperação no segundo trimestre 
de 2013. desde o último trimestre de 2011 até 
ao segundo trimestre de 2013 o PIB dos países 
da Zona Euro apresentou sucessivamente ta-
xas de crescimento negativas, registando uma 
diminuição acumulada de 1,5%. Esta tendência 
inverteu-se a partir do segundo trimestre de 
2013, com os países da Zona Euro a apresen-
tarem um crescimento do PIB positivo, ainda 
assim insuficiente para que a taxa de cresci-
mento de 2013 fosse positiva (-0,4%).

A Alemanha e a França foram os países da 
Zona Euro com o crescimento mais acentua-
do do PIB em 2013, ascendendo a 0,5% e 0,2%, 
respectivamente.

Os países da Europa do Sul onde a crise da 
dívida soberana foi mais profunda, apre-
sentaram crescimentos positivos apenas 
nos últimos dois trimestres de 2013, tendo 
encerrado o ano com um crescimento nega-
tivo: Itália (-1,8%), Espanha (-1,2%) e Portugal 
(-1,5%).

A Zona Euro continua ainda a apresentar debi-
lidades: os níveis de inflação baixos fazem com 
que o FMI considere a deflação como um dos 
riscos mais significativos para o bloco econó-
mico, numa altura em que a política monetária 
está limitada pelas taxas de juro próximas de 
zero. Neste contexto, a manutenção de uma 
política monetária expansionista, com a apli-
cação de medidas adicionais, afigura-se como 
fundamental para a garantia do crescimento 
nos próximos anos.

2012 2013 2014

cREScIMENTO DO PIB 
NA zONA EuRO

Fonte: FMI

zona Euro Alemanha França Itália Espanha Portugal
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BAncO VALOR, S.A.
Relatório e Contas 2013

cAPíTULO 03
Enquadramento Económico

Estados	Unidos	da	américa

O crescimento nos EuA manteve-se modes-
to no início do ano, em parte devido à crise 
provocada pela falta de acordo entre as duas 
principais forças políticas sobre os limites da 
dívida pública e a aprovação do Orçamento 
do Estado. Esta situação conduziu ao encerra-
mento provisório de vários serviços públicos 
em meados de 2013 e causou alguma insta-
bilidade nos mercados, devido a receios que 
os Estados unidos entrassem em default. A 
primeira metade do ano foi igualmente mar-
cada pela recuperação lenta do mercado de 
trabalho, que é um importante motor de cres-
cimento da economia americana. 

Os indicadores de actividade e de emprego 
melhoraram no segundo semestre de 2013, o 
que permitiu uma recuperação mais rápida. 
No quarto trimestre o crescimento do PIB foi 
de 3,2% relativamente ao trimestre anterior 
(variação homóloga de 2,8%), em linha com o 
crescimento potencial estimado. 

O aumento do tecto da dívida em Fevereiro 
de 2014 permitiu assegurar o financiamento 
das despesas públicas até ao primeiro trimes-
tre de 2015, eliminando assim o risco de default 
nos doze meses subsequentes. Ainda assim os 
Republicanos e democratas mantêm-se dividi-
dos relativamente à necessidade de reduzir a 
despesa e o défice, pelo que este tema deverá 
continuar a manter-se no centro das atenções.

Indicadores recentes sugerem que este cres-
cimento pode melhorar em 2014 (taxa de 
crescimento prevista em 2014 de 2,8%): me-
lhoria da actividade no mercado imobiliário, 
diminuição contínua da taxa de desemprego 
(ronda os 7% no final de 2013 o que compara 
com 10% em 2009) e melhoria nas condições 
de acesso ao crédito. Este crescimento está, 
contudo, dependente da política de despesa 
pública e que os tectos de dívida pública se-
jam revistos de forma atempada.

Economias	Emergentes

As economias emergentes deverão beneficiar 
do crescimento estimado para as economias 
desenvolvidas. Este crescimento poderá no 
entanto vir a ser afectado pela redução das 
políticas expansionistas da Reserva Federal 
norte-americana, com impacto ao nível dos 
fluxos de capitais desses países. Isto poderá 
constituir um risco para o equilíbrio global, 
dada a importância que estas economias re-
presentam a nível mundial.

É expectável que a economia Chinesa se man-
tenha com um crescimento ligeiramente acima 
de 7,5% em 2014. Esta previsão assume que 
as autoridades Chinesas aceitam esta redu-
ção da taxa de crescimento do PIB verificada 
nos últimos anos e não são criados estímulos 
significativos que impulsionem o crescimento 
económico.

Relativamente à América Latina há a previsão 
que depois da descida acentuada na taxa de 
crescimento entre 2011 e 2012 (de 4,6% para 
2,9%), esta se mantenha em 2013 e 2014 cons-
tante, com um crescimento previsto de 2,7% e 
3,1% respectivamente. Estas projecções estão 
contudo dependentes das políticas monetá-
rias adoptadas por estes países.

O crescimento económico da áfrica Subsaa-
riana mantém-se robusto e elevado, apesar de 
constrangimentos internos em vários países.  
A áfrica Subsaariana deverá crescer 5% em 
2013 devido ao aumento das exportações de 
petróleo (6,1%). 

Em relação ao Bloco da South African de-
velopment Community (SAdC), não existem 
novos dados para o crescimento económico, 
mantendo-se a taxa de crescimento do produ-
to de 5,07% em 2013 e 5,7% em 2014. 
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A inflação registou uma aceleração na maioria 
dos países da SAdC em dezembro de 2013, 
tendo os preços registado uma desaceleração 
no Zimbabué (0,33%) e Moçambique (3,54%). 
No Botswana (4,1%), Ilhas Maurícias (3,5%) e 
Seychelles (3,4%) registou-se uma manuten-
ção dos níveis de inflação. Todavia saliente-se 
que as pressões inflacionistas deverão abran-
dar no presente ano, em consequência da 
quebra dos preços das commodities ener-
géticas, alimentares e pela prossecução de 
políticas monetárias restritivas. 

O Banco Central do Botswana foi a única au-
toridade monetária a reduzir a sua taxa de 
referência em 50 p.b. (7,5%). No que toca ao 
mercado cambial registou-se uma deprecia-
ção da maior parte das moedas dos países da 
SAdC. Contudo, quatro países experimenta-
ram apreciações das suas moedas, tais como a 
República democrática Congo (-0,46%), Ilhas 
Maurícias (-1,16%), Seychelles (-0,25%) e Tan-
zânia (-1,50%).

Em geral, a região ficou marcada pela que-
da da produção de petróleo da Nigéria e pelo 
aumento da insegurança na República Centro-
Africana. Por outro lado, a maior economia da 
região, áfrica do Sul, continua restringida por 
factores estruturais do lado da oferta (rede 
de infra-estruturas) e também por factores 
cíclicos (redução do investimento privado, 
devido à deterioração do contexto externo 
e redução dos estímulos nos EuA) e à desa-
celeração do crescimento do rendimento das 
famílias, afectando assim o consumo interno. 

A região é relativamente insensível ao au-
mento das taxas de juros globais, mas muito 
vulnerável a possíveis quedas nos preços das 
commodities e a riscos internos relacionados 
com choques agrícolas e políticos. 

cREScIMENTO DO PIB 
NA AFRIcA SuBSAARIANA

201320122011

Angola áfrica Subsaariana Nigéria áfrica do Sul

Fonte: FMI



22

BAncO VALOR, S.A.
Relatório e Contas 2013

cAPíTULO 03
Enquadramento Económico

inflação

Nas economias avançadas regista-se um li-
geiro aumento da taxa de inflação, todavia as 
percentagens registadas estão ainda abaixo 
dos valores conjecturados. Nos Estados uni-
dos o declínio da taxa de desemprego terá 
como consequência uma coação média sala-
rial, enquanto na Zona Euro, a frágil economia 
e pressão salarial continuam a não propor-
cionar um aumento generalizado dos preços 
praticados. Por fim, no Japão, o aumento dos 
preços tem vindo a ser travado devido ao au-
mento da carga fiscal. 

Nas economias emergentes e nas economias 
em desenvolvimento a descida de preço das 
commodities e o desacelaramento do cres-
cimento económico diminuiram a pressão 
sobre os preços. Todavia as taxas de câmbio 
pouco competitivas das moedas funcionais 
destes países, assim como uma procura do-
méstica forte, compensaram os primeiros 
dois efeitos expostos, o que consequente-
mente tem resultado numa estbilização dos 
valores de inflação. 

Preço	do	Petróleo

durante o ano de 2013 o preço do petróleo 
esteve bastante volátil. O ano começou com 
os preços a chegarem perto dos 120 dólares 
por barril devido à melhoria das perspectivas 
na China e nos EuA.

O abrandamento da economia mundial e o es-
perado aumento da oferta nos EuA que, de 
acordo com o IEA, deverá tornar-se auto-su-
ficiente em energia em 2030, provocou uma 
queda acentuada do preço no segundo tri-
mestre para os 100 dólares por barril.

No início do segundo semestre, como refle-
xo das tensões na Síria, os preços voltaram 
a subir para os 120 dólares por barril. Com o 
apaziguar do conflituo diminuíram para cerca 
de 110 dólares por barril.

É expectável que esta volatilidade se prolon-
gue no ano de 2014 como consequência, do 
lado da procura, da incerteza sobre a recupe-
ração mundial e, do lado da oferta, da situação 
política de alguns países relevantes no que diz 
respeito à produção de petróleo.

INFlAçãO
EVOluçãO DO PREçO 
DO BARRIl DE BRENT

Fonte: FMI Fonte: FMI
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Crescimento	da	Economia

A economia Angolana deverá apresentar 
uma fase de expansão mais moderada nos 
próximos anos marcada pela diminuição 
da preponderância do sector petrolífero à 
medida que se aproxima do limiar da sua ca-
pacidade produtiva e pela diversificação do 
sector produtivo.

Ainda assim, o dinamismo da economia é as-
sinalável com a previsão por parte do Banco 
Nacional de Angola de um crescimento em 
2013 na ordem dos 7,4% e o FMI de 5,6% que 
compara com um crescimento em 2012 de 
5,2%.

É expectável que este crescimento se 
mantenha elevado a longo prazo. Segundo es-
timativas do FMI, a população deverá crescer 
3% nos próximos anos e a aposta no ensino 

deverão conduzir a uma qualificação da mão-
de-obra. Estes factores conjugados com um 
forte programa de investimentos públicos e 
de fluxos crescentes de capital estrangeiro 
permitirão o desenvolvimento de novos sec-
tores de actividade mantendo o crescimento 
de Angola em níveis relevantes.

A diversificação do sector produtivo deve 
passar em primeiro lugar pelo desenvolvi-
mento da actividade agrícola que devido 
à posição geográfica de angola, ao clima 
favorável e ao facto de ser um sector que ne-
cessita de mão de obra intensiva absorvendo 
assim a mão-de-obra disponível. O Estado 
Angolano está determinado no desenvol-
vimento deste sector através do seu banco 
de desenvolvimentos, o Banco de desenvol-
vimento de Angola que tem vindo a apoiar 
diversos projectos.

Adicionalmente, sectores como os da agro-
indústria e o comércio poderão beneficiar 
do crescimento económico e distribuição de 
riqueza gerada pelo sector petrolífero bem 
como da (ainda) elevada dependência das 
exportações.

3.2 ECONOMIA 
NACIONAL

cREScIMENTO DO PIB 
EM ANGOlA

Fonte: FMI, BNA
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  2009 2010 2011 2012e 2013P 2014P

Receitas (% do PIB) 34,6% 43,5% 48,8% 46,0% 41,1% 39,8%

Despesas (% do PIB) 42,9% 38,9% 40,2% 41,5% 40,0% 40,6%

Saldo Orçamental (% do PiB) -8,3% 4,6% 8,7% 4,5% 1,2% -0,8%

Dívida Publica Bruta (% do PIB) 36,5% 37,6% 31,5% 30,2% 33,2% 35,1%

Contas	Públicas

O governo tem vindo a alcançar elevados 
excedentes nas contas públicas, mantendo 
a dívida controlada (ligeiramente acima dos 
30%). Para 2013, as estimativas do FMI apon-
tam para um défice de 1,2% do PIB.

A execução do orçamento continua ainda 
bastante dependente da evolução da acti-
vidade petrolífera na medida em que uma 
parte relevante das receitas é proveniente 
dos impostos a este sector. Face à volatili-
dade dos preços do petróleo torna-se difícil 
prever a execução orçamental. Contudo, 
com a aposta na diversificação da econo-
mia, prevê-se que as receitas se tornem mais 
previsíveis e por isso menos dependentes da 
variação dos preços do petróleo. 

O estado continua a financiar-se fundamen-
talmente através da emissão de títulos de 
dívida no mercado interno e de linhas de 
crédito com o exterior.

dos títulos de dívida do mercado interno, o 
estado aumentou o stock de Bilhetes do Te-
souro (BT) e Obrigações do Tesouro – 161 e 
124 mil milhões de kwanzas respectivamen-
te. As emissões dos BT foram feitas a uma 
taxa média de 3,76% e das OT a uma taxa 
média de 7,37% - sem alterações significati-
vas face a 2012.

Fonte: BNA
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Se considerarmos que a taxa de inflação da 
economia angolana em 2013 foi de 7,7% a  
remuneração real é negativa.

Taxas	de	Juro	e	de	inflação

Em 2011 o BNA fixou a Taxa Básica de Juro, 
principal instrumento de intervenção em 
10,5%, a política monetária não sofreu altera-
ções relevantes.

Em 2012 a taxa acima referida baixou para os 
10,25% e em 2013 para 9,25%. 

A diminuição das taxas tem tido como ob-
jectivo diminuir o custo de crédito, que ainda 
permanece muito elevado, e consequente-
mente fomentar a actividade económica.

A política monetária que tem vindo a ser se-
guida não tem posto em causa o objectivo 
de diminuir a inflação. O gráfico apresenta-
do demonstra a diminuição significativa e 
constante da inflação desde o ano de 2010, 
situando-se em 2013 em 7,7%.

EVOluçãO DA TAxA 
DE INFlAçãO

Fonte: FMI
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Em 2013 foi implementada uma nova fase da 
lei cambial aprovada pelo governo.

A terceira fase desta lei foi implementada 
em Julho de 2013 e exige que as empresas 
petrolíferas paguem aos seus fornecedores 
locais e funcionários em kwanzas.

Em Outubro de 2013 teve início a última fase 
que obriga as empresas petrolíferas a efec-
tuar o pagamento aos fornecedores de bens 
e serviços não residentes cambiais através 
de instituições financeiras locais. A introdu-
ção desta lei constitui uma oportunidade e 
um desafio para as instituições financeiras 
em Angola. 

EVOluçãO DA TAxA DE câMBIO 
uSD/AOA EM 2013

Fonte: FMI

Mercado	Cambial

A taxa de câmbio Kwanza/dólar, tem vindo 
ao longo dos anos a sofrer uma desvaloriza-
ção conforme se pode constatar pelo gráfico 
apresentado.

O ano de 2013 não foi excepção com a des-
valorização a ser mais acentuada no segundo 
semestre tendo o câmbio AOA/uSd se fixado 
em dezembro de 2013 em 97.619. 

Contudo, esta desvalorização não é significa-
tiva desde 2010. É expectável que o executivo 
continue com a actual política de estabilidade 
cambial, actuando esta variável como meca-
nismo de ajustamento da procura interna de 
modo a assegurar saldos externos equilibra-
dos e um controlo da inflação.

EVOluçãO DA TAxA DE câMBIO 
uSD/AOA

Fonte: FMI
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Crédito	e	Depósitos

Com o crescimento da economia Angola e 
as medidas de estímulo à economia (redução 
das taxas de referência) os montantes totais 
de crédito e depósitos têm vindo a aumentar 
sucessivamente ao longo dos anos. 2013 não 
foi excepção com o crédito a aumentar 12% e 
os depósitos a crescerem 13% quando compa-
rados com o ano de 2012.

Este aumento semelhantes no crédito e depó-
sitos não altera significativamente o rácio de 
transformação de créditos em depósitos que 
se tem vindo a situar nos últimos anos entre 
60% e 70%, valor considerados sustentáveis.

A percentagem de crédito ao sector privado 
tem vindo a aumentar em detrimento do cré-
dito concedido ao estado. Em 2013, o crédito 
ao sector privado representa 67% da totalida-
de de crédito concedido.

No que respeita à maturidade dos créditos, 
não têm existido variações significativas com 
os crédito de curto e médio prazo a terem 
pesos semelhantes na totalidade do crédito 
concedido – 52% e 48% respectivamente.

Em consequência das medidas adoptadas pelo 
executivo da desdolarização da economia An-
golana, como exemplo a nova lei cambial, no 
ano de 2013 houve um aumento significativo 
tanto nos depósitos como nos montantes de 
crédito concedidos.

Em dezembro de 2013 o crédito em moeda 
nacional representava 68% do total de crédito 
que comprara com 62% em 2012. do lado dos 
depósitos este aumento é ainda mais significa-
tivo (9 pontos percentuais) passando de 53% 
em 2012 para 62% em 2013.
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 MêS EVENTO

 ABRiL Aviso nº 01/2013 de 22 de Março   

   O presente Aviso estabelece as políticas e os processos que as instituições financeiras devem 

instituir no âmbito da governação corporativa.

  Aviso nº 2/2013 de 19 de Abril   

   Regula a obrigação de estabelecimento de um sistema de controlo interno pelas instituições 

financeiras, supervisionadas pelo BNA.

  Aviso nº 3/2013 de 22 de Abril   

   Estabelece o âmbito da supervisão em base consolidada, para efeitos prudência, de acordo com  

as competências atribuída ao BNA. 

  directiva nº 01/dSi/2013    

  Registo contabilístico das operações cambiais.

  Aviso nº 4/2013     

  Regula a actividade de Auditoria externa nas Instituições Financeiras.

  Aviso nº 5/2013     

   Estabelece a obrigatoriedade que todas transferências interbancárias sejam efectuadas através 

dos subsistemas de transferências a credito (STc) ou dos sistemas dos pagamentos em tempo real 

(SPTR).

  Aviso nº 6/2013 de 22 de Abril   

   Regula a prestação de serviço de remessas de valores, efectuado pelas instituições financeiras 

sobre supervisão do BNA.

  Aviso nº 8/2013     

   Estabelece os termos e condições que as Instituições Financeiras Bancárias devem observar com 

vista a substituição do arquivo físico para o electrónico.

04
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 JULHO directiva nº 02/dSc/2013        

   Guia de implementação de um programa de prevenção de branqueamento de capitais  

e do financiamento do terrorismo.

  Aviso nº 9/2013, de 8 de Julho   

   Requerimento para autorização de instituição financeira bancária. Pessoas colectivas,  

pessoas singulares, plano de negócio.

  Aviso nº 10/2013, de 9 de Julho

  Aquisição ou aumento de participações qualificadas das Instituições Financeiras.

  Aviso nº 12/2013, de 11 de Julho

  Instrução do pedido de autorização de alterações estatuárias. 

 OUTUBRO decreto Presidencial nº 147/13 de 1 de Outubro  

   O presente Decreto estabelece o diploma que regula os critérios para a classificação dos grandes 

contribuintes, bem como os seus direitos e obrigações, e ainda o funcionamento da respectiva 

Repartição Fiscal. 

  decreto Legislativo Presidencial nº 6/13 de 10 de Outubro

   O Decreto legislativo institui o regime jurídico das Sociedades Gestoras de Mercado Regulamentado 

(SGMR) e de serviços financeiros sobre valores mobiliários. Trata-se de um dos quatro diplomas que 

constitui o denominado pacote legislativo do mercado de valores mobiliários. Os outros diplomas 

versam sobre o Mercado Regulamentado de Dívida Pública Titulada, as Sociedades corretoras  

e Distribuidoras de Valores Mobiliários, e os Organismos de Investimento colectivo. 

  decreto Legislativo Presidencial nº 5/13 de 10 de Outubro

  Decreta o Regime Jurídico das Sociedades correctoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários.

  decreto Legislativo Presidencial nº 7/13 de 10 de Outubro

  Decreta o Regime Jurídico dos Organismos de Investimento colectivo, adiante designados por OIc.

 deZeMBRO decreto Presidencial nº 212/2013, de 13 de dezembro  

  Este decreto estabelece a organização e o funcionamento da unidade Informação Financeira.

  Aviso nº 14/2013, de 15 de novembro  

   O aviso ajusta os valores mínimos de capital social e fundos próprios regulamentares  

das instituições financeiras bancárias.

 MêS EVENTO
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São Órgãos Sociais do Banco Valor a Assem-
bleia geral, o Conselho de administração, o 
Conselho fiscal e a Comissão Executiva.

Os Órgãos Sociais foram eleitos na assembleia 
geral de 27 de Junho de 2013 para um man-
dato de 4 (quatro) anos. Nessa mesma data o 
Conselho de Administração designou, no ter-
mo dos estatutos, a composição da Comissão 
Executiva e o seu Presidente.

O governo Societário do BV está em fase de 
reorganização de forma a cumprir com os 
requisitos do previsto no Aviso nº 1 de 22 de 
Março de 2013 do Banco Nacional de Angola 
(BNA).

No decorrer do ano de 2013 foi elaborado e 
submetido ao BNA um relatório com a avalia-
ção do modelo de governação corporativa do 
Banco. Foi igualmente submetido à entidade 
supervisora um Plano de Acção onde se dis-
põem as medidas correctivas previstas para o 
corrente exercício para que assegurar que em 
31 de dezembro de 2014 o BV se encontrará 
em full compliance com a totalidade das dis-
posições do referido Aviso, data em que este 
se torna vinculativo.

São exemplo das medidas mencionadas no 
Plano de Acção submetido ao BNA a imple-
mentação de comissões de apoio aos órgãos 
sociais, nomeadamente: 

•  Comissão de Nomeação, Avaliação e 
Remuneração;

• Comissão de gestão de Risco: e 
•   Comissão de Auditoria e Controlo Interno.

assembleia	Geral

A Assembleia geral é o órgão social consti-
tuído por todos os accionistas com direito a 
voto, sendo as suas deliberações vinculativas 
para todos eles quando tomadas nos termos 
da lei e dos estatutos.

A Mesa da Assembleia geral é composta por 
um Presidente e um Secretário, eleitos pela 
Assembleia geral, os quais poderão não ser 
accionistas do BV.

Apresentamos em seguida as principais com-
petências da Assembleia geral:

a)  Eleição da mesa da Assembleia geral;
b)  Eleição do Conselho de Administração e 

respectivo presidente e vice-presidente;
c) Eleição do Conselho Fiscal; e
d)  Eleição dos membros das comissões de 

apoio aos órgãos sociais.

Conselho	de	administração

O Conselho de Administração do BV é respon-
sável por exercer os mais amplos poderes de 
gestão e representação do BV. A entrada de 
novos accionistas e consequente alteração da 
estrutura de capital do BV ao longo de 2013 
resultou na reestruturação da composição dos 
órgãos sociais do BV, nomeadamente do Con-
selho de Administração.

5.1 gOVERNO 
SOCIETáRIO 
(cOMPOSIçãO DOS óRGãO 

SOcIAIS, ORGANIGRAMA, 

cOMISSãO ExEcuTIvA, 

cOMuNIcAçãO INSTITucIONAl 

E cóDIGO DE cONDuTA)
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A 31 de dezembro de 2013, os membros cons-
tituintes do Conselho de Administração do BV 
apresentam-se como segue:

• álvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho 
  – Presidente;
•  Rui Miguêns de Oliveira – Vice-Presidente;
• João Moita – Vogal;
• Júlio correia – Vogal;
• lígia Madaleno – Vogal;
• Senda Ramos – Vogal; 
• Sérgio Sousa – Vogal.

de acordo com o definido nos estatutos do 
BV, a administração do Banco deve ser exer-
cida por um Conselho de Administração 
constituído por um número mínimo de três e 
um número máximo de onze membros e, de 
entre eles, o Presidente e o Vice-Presidente. 
A duração do mandato dos administradores é 
de quatro anos, podendo ser renovado tantas 
vezes quantas for decidido pela Assembleia 
geral que os elege.

No que respeita ao âmbito de intervenção 
dos administradores não executivos do ban-
co, serão também devidamente dispostas em 
norma interna as suas responsabilidades, onde 
constará, entre outros, os seguintes pontos:

a)  garantir que os membros executivos rea-
lizam a gestão diária corrente de forma sã, 
prudente e efectiva;

b)  Fornecer uma opinião independente no 
processo de decisão;

c)  Participar na definição e monitorização da 
estratégia de negócio;

d)  Analisar e debater os relatórios produzi-
dos pelas funções chave do sistema de 
controlo interno, ou seja, auditoria interna, 
compliance e gestão do risco;

e)  Supervisionar o processo de divulgação 
da informação contabilística e de gestão; 
e

f)  Integrar as Comissões de Apoio do Con-
selho de Administração.

As regras para a composição e funcionamento 
interno do Conselho de Administração en-
contram-se a ser definidas e formalizadas em 
regulamento interno.

Comissão	Executiva

A entrada de novos accionistas e consequen-
te alteração da estrutura de capital e órgãos 
sociais do BV ao longo de 2013 resultou na 
reestruturação da composição da Comissão 
Executiva do Banco.

A 31 de dezembro de 2013, os membros 
constituintes da Comissão Executiva do BV 
apresentam-se como segue:

• Rui Miguêns de Oliveira – Presidente;
• João Moita – Vogal;
• Júlio correia – Vogal;
• lígia Madaleno – Vogal;
• Senda Ramos – Vogal; 
• Sérgio Sousa – Vogal.

No que respeita à sua função, a Comissão Exe-
cutiva é responsável, entre outros, por:

a)  decidir numa base diária e de forma 
corrente, sobre matérias respeitantes à 
administração do Banco, com exclusão 
das relativas à definição da estratégia 
de negócio, à estrutura orgânica e fun-
cional, à divulgação de informação legal 
estatutariamente prevista e às operações 
relevantes em função do seu montante, ris-
co associado ou características especiais;

b)  Elaborar um plano de negócios anual e 
acompanhar a actividade anual do banco, 
considerando o enquadramento da estra-
tégia de negócio definido pelo Conselho 
de Administração; e

c)  distribuir pelouros pelos seus membros 
respeitando as regras de segregação entre 
as funções de negócio, suporte e controlo.
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Conselho	Fiscal

O Conselho Fiscal é composto por 3 mem-
bros efectivos, com um mandato de 4 anos, 
podendo ser renovado tantas vezes quantas 
for decidido pela Assembleia geral que os 
elege.

Cabe ao Conselho Fiscal a fiscalização dos 
negócios sociais. Este órgão reúne-se pelo 
menos uma por quinzena.

O Conselho Fiscal é composto pelos seguin-
tes elementos:

•  Generoso Hermenegildo Gaspar 
de Almeida – Presidente

• Abílio costa – Vogal
• Amaro Augusto – Vogal 

auditor	Externo

A auditoria externa é assegurada pela Pri-
cewaterhouseCoopers (Angola), Limitada. 
As regras de prestação de serviços e inde-
pendência estão definidas no Aviso nº4/2013 
do BNA. 

organigrama

O organigrama do BV assenta numa estrutu-
ra funcional, que permite uma divisão clara 
das funções de cada direcção, sob alçada de 
cada um dos administradores executivos.

Adicionalmente, durante o ano de 2014 se-
rão criadas comissões de apoio aos órgãos 
sociais.

•  Rui Miguêns de Oliveira – Presidente 
( cEO – chief Executive Officer )

•  João Moita - Vogal 
( cFO – chief Financial Officer )

•  Sérgio Sousa – Vogal 
( cOO – chief Operational Officer )

•  Júlio correia – Vogal 
( cRO – chief Risk Officer )

•  lígia Madaleno – Vogal 
( ccO – chief commercial Officer ) 

•  Senda Ramos – Vogal 
( cHRO – chief Human Resources 
Officer )
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A estratégia do BV está alicerçada em 3 pila-
res: “Visão”, “Missão” e “Código de Conduta”. 
A Visão traça os objectivos de longo prazo do 
Conselho de Administração e traduz, de uma 
forma abrangente, um conjunto de intenções 
e aspirações para o futuro do banco; a Mis-
são define a razão da existência do banco e 
um conjunto de acções que visam orientar a 
prossecução da mesma; e o Código de Con-
duta institui os princípios e regras de conduta 
aplicáveis à generalidade dos colaboradores 
no desempenho de qualquer actividade ou 
função.

Visão

A Visão do BV é ser uma instituição de referên-
cia no sistema financeiro, que através de uma 
operativa de excelência no serviço aos clien-
tes e da introdução de uma oferta de produtos 
e serviços diferenciada e inovadora, assente 
numa Banca de relação, privilegiando o con-
tacto directo com os clientes, procurando 
satisfazer as suas necessidades e recorrendo 
muitas vezes a soluções desenvolvidas à sua 
medida.

Missão

O BV está comprometido com o desenvolvi-
mento económico e sustentado do País, em 
ordem à criação de riqueza interna, privile-
giando o suporte às trocas comerciais que 
Angola mantém com outros Países e o apoio 
ao investimento produtivo nacional no apoio 
aos clientes particulares e empresas e está 
igualmente atento aos investimentos e opor-
tunidades criadas pelo Estado, naquilo que é 
o suporte às necessidades de funcionamento.

Código	de	Conduta

O BV tem instituído um código de conduta 
que constitui um padrão e referencial de con-
duta a observar pelos membros dos órgãos 
sociais e pelos seus trabalhadores, quer ao ní-
vel do relacionamento interno quer ao nível do 
relacionamento externo.

As principais linhas orientadoras definidas no 
código de conduta resumem-se como se segue:

a)  Assegurar o cumprimento de princípios 
éticos e deontológicos;

b)  garantir elevados padrões de diligência, 
lealdade, transparência e eficiência no de-
sempenho das funções profissionais;

c)  garantir o sigilo das operações em rela-
ção às operações e serviços dos clientes 
do banco;

d) defender os interesses dos clientes;
e)  gerir conflitos de interesses quando estes 

existem tanto entre clientes como entre 
clientes e trabalhadores do banco; 

f)  garantir a igualdade de tratamento a to-
dos os clientes; e

g)  Assegurar o relacionamento com autorida-
des de supervisão da actividade bancária, 
bem como outros órgãos regulamentares 
e entidades de regulação e supervisão.

5.2 VISãO, 
MISSãO 
E CÓdIgO 
dE CONduTA
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Criado em Julho de 2011 e com uma alteração 
de accionistas no ano de 2013, o BV encontra-
se presentemente numa fase de mudança e 
expansão.

Aquando da alteração da estrutura accionista, 
foi elaborado pelo Conselho de Administração 
um Plano Estratégico de três anos que define 
claramente os objectivos e linhas orientadoras 
para o próximo triénio.

destaca-se como principal objectivo o cres-
cimento sustentado da actividade, que de 
acordo com o Plano estratégico mencionado 
infra será concretizado através de um aumen-
to do número de clientes e consequentemente 
do valor do activo do Banco.

A linha estratégica definida pelo Conselho 
de Administração estipula que o aumento 
de actividade terá que ocorrer de forma sus-
tentada, assegurando adequados níveis de 
liquidez, uma boa qualidade da carteira de 
crédito, rácios de solvabilidade sustentáveis 
e um rigoroso controlo de custos. 

Neste sentido, foram aprovados em Assem-
bleia geral dois aumentos de capital de 4,682 
milhões de kwanzas, cujo objectivo é o in-
cremento da actividade do banco através 
do aumento dos fundos próprios, garantin-
do os investimentos necessários em meios e 
infraestruturas e nos recursos humanos para 
assegurar a criação de valor no médio/longo 
prazo para os accionsitas, clientes e mercado 
em geral.

5.3 ESTRATÉgIA 

E MOdELO 

dE NEgÓCIO

Mudança
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um dos investimentos estratégicos será o alar-
gamento da rede de balcões. Em 2013 o BV 
tinha em funcionamento três agências: duas 
em Luanda e uma em Talatona. Para o ano de 
2014 o Plano Estratégico prevê a abertura de 
sete novas agências: duas em Viana (uma das 
quais já aberta em Fevereiro de 2014), duas no 
centro de Luanda (sendo que um dos balcões 
se localizará na nova sede nas Torres dos Oce-
anos), uma no golfe, uma em Kikolo e uma em 
Talatona (no condomínio Dolce Vita).

Esta expansão do número de agências per-
mitirá captar recursos financeiros o que 
consequentemente possibilitará um aumento 
do activo de forma sustendada, garantindo 
adequados níveis de liquidez para o banco.

um outro pilar do BV para garantir a excelên-
cia dos serviços prestados será a aposta no 
recrutamento de recursos qualificados e a 
promoção de acções de formação junto dos 
seus colaboradores.

O Plano Estratégico define igualmente de 
forma clara os segmentos em que o BV se 
pretende posicionar: no segmento premium e 
mass market e whole sale. 

Segmento	Premium

O BV irá ser um parceiro dos clientes Private, 
Affluents e Corporativos.

das novas agências a serem inauguradas em 
2014, três estarão focadas no atendimento aos 
clientes deste segmento: a agência na sede 
(Torres dos Oceanos), a agência nas Torres da 
Escom e a agência no condomínio Dolce Vita. 

Estas agências irão reflectir a imagem de 
marca do BV: exclusividade, excelência, dife-
renciação e privacidade.

PróxiMos	
de	si

serviço	
de	excelência
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Não obstante a estas agências estarem fo-
calizadas neste segmento, os nossos clientes 
poderão usufruir de todos os serviços pres-
tados pelo BV em qualquer uma das nossas 
agências. Este factor, aliado à disponibiliza-
ção de um serviço de internet banking que 
se diferencia da maior parte dos bancos do 
mercado Angolano por ter ferramentas que 
possibilitam a realização de diversas tarefas 
valorizadas pelos clientes (desde consultas de 
saldos a transferências bancárias) fazem com 
que o Banco Valor esteja junto dos clientes à 
distância de um gesto.

O processo de recrutamento já iniciado em 
2013 mas que continuará a decorrer em 2014, 
em conjunto com as acções de formação pre-
vistas para os seus colaboradores deverão 
permitir ao banco apresentar-se com uma 
estrutura comercial mais qualificada e com 
equipas devidamente preparadas e espe-
cializadas para identificar e dar resposta às 
necessidades dos clientes.

O conhecimento das necessidades do cliente 
aliado a um conhecimento do mercado na-
cional e internacional e da possibilidade de 
construção de produtos à medida do cliente 
permitem ao BV oferecer soluções que garan-
tem a satisfação dos clientes e rentabilidades 
adequadas ao nível de risco.

Embora seja um banco recente no merca-
do Angolano, o BV tem vindo a provar a sua 
capacidade de inovação e de diferenciação 
dentro do mercado financeiro: foi pioneiro 
no lançamento de dois produtos no mercado 
Angolano: O Mobile Banking e um produto de 
misto de crédito e depósitos.

No segmento corporate a aposta será em 
empresas que actuem em sectores em cres-
cimento, nomeadamente nos sectores da 
energia, infra-estruturas, oil & gas, indústria 
transformadora e distribuição.

uM	Produto	
à	sua	Medida

Produtos	
inovadores
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Segmento	Mass Market	e	Whole Sale

O mercado Angolano é caracterizado por um 
elevado número de empresas importadores e 
exportadoras. Nesse sentido, o BV pretende ser 
um parceiro estratégico deste tipo de empresas. 

A extensão da rede comercial prevista para o 
ano de 2014 permitirá ao Banco estar junto dos 
seus clientes.

Estes poderão usufruir de todos os serviços do 
banco não apenas nas agências que estarão 
focadas neste segmento como também nas res-
tantes agências do BV, permitindo desta forma 
uma facilidade de acesso aos serviços prestados.

Irão ser disponibilizados um conjunto de produ-
tos e serviços com preços competitivos e na sua 
maioria standardizados o que tornará o atendi-
mento mais célere. Estes produtos e serviços 
serão criados de acordo com as necessidades 
identificadas pelos clientes.

A aposta em ser o um banco focado nos clientes 
com um serviço diferenciador será evidente. O 
layout das agências adaptadas aos locais onde 
se situam e a solicitação de feedback constante 
de forma a adaptar a oferta às necessidades dos 
nossos clientes e a melhorar o nosso serviço se-
rão a prova desta estratégia.

Como mencionado anteriormente, o BV acredita 
que um recrutamento exigente acompanhado 
por um plano de formações completo permi-
tirá ao Banco ir ao encontro do objectivo com 
o qual se compromete acima, tornar-se num 
Banco com um serviço diferenciador valorizado 
pelos seus clientes.

Ter como mote um serviço diferenciador vai 
além da aposta no recrutamento e formação. 
desta forma o BV definiu uma estratégia para 
a sua estrutura comercial que visa assegurar o 
melhor acompanhamento dos clientes por par-
te das equipas comerciais. Os nossos gestores 
de conta serão responsáveis por monitorizar 
diariamente os clientes em carteira e captar 
novos clientes. 

conforto	
e	raPidez

Qualidade	
no	
atendiMento
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Estar próximo dos clientes disponibilizando 
um serviço de qualidade é uma das estraté-
gias fundamentais do BV. Nesse sentido a área 
de recursos humanos tem um peso preponde-
rante na execução da estratégia do banco.

Em 2013, a prioridade do BV assentou no re-
crutamento e selecção de colaboradores de 
forma a suportar o crescimento da actividade 
definido no Plano Estratégico – a 31 de de-
zembro de 2013 o BV tinha 76 colaboradores 
que compara com 47 colaboradores a 31 de 
dezembro de 2012. 

de forma a conseguir disponibilizar um servi-
ço de qualidade e no seguimento do definido 
ao nível do Plano Estratégico relativamente ao 
aumento de balcões, o BV optou por aumentar 
significativamente o número de colaborado-
res da área comercial. Em 31 de dezembro de 
2013 estavam alocados à área comercial vinte 
colaboradores registando desta forma um au-
mento de sete colaboradores em comparação 
com 31 de dezembro de 2012. 

Os colaboradores da área comercial represen-
tam mais de 25% do total de colaboradores o 
banco, o que reflecte a aposta do Banco nesta 
vertente, conforme podemos confirmar abaixo:

5.4 RECuRSOS 
HuMANOS

NúMERO DE TRABAlHADORES

cOlABORADORES POR DIREcçãO

47
2012

conselho de 
Administração

contabilidade Recursos 
Humanos

Financeira Sistemas de 
Informação

compliance Secretariado
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Transaccional

Jurídica comercial Património, 
logística 

e Segurança

Auditoria Risco
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3

9

6

9

4 4
2

3 3
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5
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9

3
5

1
0

1
2

1
2 2

4

20

0
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A estrutura etária e de género espelham a 
política do BV na aposta em colaboradores 
jovens e na igualdade entre os géneros. A 31 
de dezembro de 2013 a maior percentagem 
de colaboradores (26%) situa-se no esca-
lão etário dos 25 aos 29 anos, seguindo-se a 
classe etária dos 35 aos 39 anos com 18% dos 
colaboradores. A igualdade entre os géneros 
é reflectida no número de colaboradores do 
sexo masculino (50%) e feminino (50%). 

cOlABORADORES POR FAIxA ETáRIA 
- VAlORES ABSOluTOS

cOlABORADORES POR FAIxA ETáRIA 
- %

18 aos 24

18 aos 24

25 aos 29

25 aos 29

30 aos 34

30 aos 34

35 aos 39

35 aos 39

40 aos 44

40 aos 44
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Mais de 44
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7

9%

11

23%
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8

17%

12

16%

4

9%

14

18%

2

4%

8

11%

13

28%

15

20%

2012 2013

2012 2013
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A aposta no recrutamento de colaboradores 
mais qualificados é também evidente. Facto 
que é comprovado pelo número de colabo-
radores em 31 de dezembro de 2013 que têm 
ou estão a frequentar a licenciatura (66%) o 
que compara com 64% a 31 de dezembro de 
2012.

Ainda durante o ano de 2013 houve uma 
aposta na qualificação profissional dos tra-
balhadores através da realização de diversas 
formações, entre as quais se destacam:

a)  Formação sobre “Branqueamento de Ca-
pitais e do Financiamento ao Terrorismo”;

b)  Formação sobre “Supervisão Comporta-
mental Bancária”. 

Foram adicionalmente realizadas duas forma-
ções externas ministradas pela EF-Tecnologias 
de Software, S.A., em ambiente de on the job 
training sobre o funcionamento do sistema 
FLEXCuBE onde participaram colaboradores 
da direcção de Recursos Humanos, direcção 
Comercial e direcção de Risco.

O número de dias de absentismo em 2013 (471 
dias) não sofreu alterações face a 2012 (465 
dias). Consequentemente considerando que 
os colaboradores aumentaram neste período 
38%, a percentagem de absentismo sofreu 
uma redução significativa.

As ausências por doença e por licença de ma-
ternidade são as mais significativas 

ABSENTISMO

doença
26%

Ausência 
justificada 14%

Falecimentos
2%

consulta
médica
14%

Ausência injustificada
0%

dispensa
5%

Assistência
Familiar · 8%

Licença
de maternidade 
31%
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A modernização e desenvolvimento dos 
sistemas de informação tem possibilitado 
melhorias significativas na capacidade de res-
posta do banco e consequentemente tem sido 
considerada um factor fundamental no de-
senvolvimento e projecção da actividade do 
Banco. Os sistemas de informação são adicio-
nalmente uma peça essencial na mitigação do 
risco operacional.

O modelo aplicacional do Banco Valor é ca-
racterizado por dois sistemas core internos, 
designadamente o sistema Banca Oracle 
FLEXCuBE e um outro sistema mais vocacio-
nado para tratamento de processos e dados 
organizacionais, o sistema ERP SAP ECC 6.0. 

Entre os sistemas Banca Oracle FLEXCuBE e o 
sistema integrado do processo de dados dados 
ERP SAP ECC 6.0. criaram-se dois interfaces 
bilaterais integrados no modelo de arquitectu-
ra aplicacional do Banco Valor, S.A., relativo ao 
fecho e abertura do Banco (FLEXCuBE) e os 
sistema integrados em SAP, que tem processos 
e dados contabilísticos (Plano de contas – Con-
tif, imobilizado e pagamento a fornecedores).

destaca-se também a possibilidade de inte-
gração do FLEXCuBE nas várias aplicações 
funcionais do Banco, nomeadamente home-
banking e Sistemas de Pagamento Automático 
(SPA), a rede MuLTICAIXA, o Subsistema de 
Transferências a Crédito (STC) ou a Rede 
SWIFT. 

Relativamente ao desenvolvimento de novos 
produtos e soluções, o Banco Valor registou 

algumas melhorias no sistema SAP e FLEXCu-
BE, executadas com intuito de auxiliar algumas 
áreas funcionais do Banco, todavia não se 
registaram reestruturações ou upgrades de im-
pacto profundo nos sistemas já existentes.

quanto às aplicações externas, o Banco tem 
diversas aplicações que garantem uma comu-
nicação eficiente com as entidades externas 
mais relevantes, nomeadamente o BNA, os 
demais Bancos e a EMIS.

O Banco Valor, consciente da importância do 
papel dos Sistema de Informação na gestão 
da actividade do Banco, tem procurado por 
via dos sistemas supramencionados minimizar 
eventuais erros operacionais e maximizar o 
fluxo de informação no Banco. Asseguramos 
total primazia à protecção e acesso de dados, 
em conformidade com definido pelos Avisos 
nº 1 e 2 de 2013 do BNA. 

Nesse sentido, o Banco Valor apresenta: (i) um 
sistema de firewall devidamente configurado 
que impede o acesso indevido à rede do Ban-
co; (ii) o acesso ao seu Datacenter encontra-se 
devidamente condicionado às parametrizações 
de acesso e (iii) o Datacenter está integrado 
num espaço físico com protecção adequada 
em caso de sinistro incluindo a redundância da 
informação em localizações distintas.

de realçar que em 2013, o departamento de 
Sistemas de Informação registou à semelhança 
do que ocorreu em outras áreas funcionais do 
Banco, à contratação de mais recursos espe-
cializados e preparados para os novos desafios 
a que o Banco se propõe enfrentar.

5.5 
TECNOLOgIA 
E INFORMAçãO
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ANálISE FINANcEIRA

O ano de 2013 revelou-se um ano de mudança 
no BV, tendo a entrada de novos accionistas e 
a revisão da estratégia potenciado sobrema-
neira o crescimento da actividade do Banco 
no referido exercício.

Crescimento

um dos objectivos definidos no Plano 
Estratégico é o aumento do Activo e a 
alavancagem do balanço do Banco. Este ob-
jectivo foi atingido ainda em 2013 onde se 
verificou um aumento dos activos em 116%, 
passando de 7,105 milhões de kwanzas para 
15,120 milhões de kwanzas.

deste aumento destaca-se o aumento do 
crédito que duplicou passando de 2,107 
milhões de kwanzas para 4,286 milhões de 
kwanzas e do imobilizado que passou de 
1,222 milhões de kwanzas para 4,040 mi-
lhões de kwanzas.

auMento	
da	actividade

cresciMento	
sustentado

cRéDITO BRuTO
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Os novos créditos concedidos durante o 
exercício de 2013 são fundamentalmente 
créditos habitação e a empresas corporati-
vas consideradas de risco reduzido.

O aumento do número de crédito habitação 
fez aumentar a % de crédito a particulares 
de 2012 para 2013 embora o crédito a em-
presas continue a ser predominante.

O crédito a colaboradores apresenta tipica-
mente um risco de crédito mais baixo face 
à sua própria natureza. Os créditos conce-
didos a empresas durante o exercício de 
2013 já iniciaram na sua maioria o período de 
amortização de juros e capital não estando 
nenhum em atraso no final do exercício.

durante o exercício de 2013 foram adqui-
ridas Obrigações do Tesouro do Estado 
Angolano de médio/longo prazo. Este in-
vestimento demonstra o interesse do banco 
em colaborar com o esforço do Estado 
angolano no desenvolvimento do país, op-
timizando igualmente a rentabilização da 
liquidez disponível.

As aplicações de liquidez mantiveram-se em 
níveis semelhantes aos apresentados a 31 de 
dezembro de 2012. Estas aplicações são de 
curto prazo e utilizadas na gestão de liqui-
dez do banco.

cRéDITO 2012

cRéDITO 2013

Empresas

Particulares

Empresas

Particulares

7%

12%

88%

93%
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O aumento do activo foi acompanhado de 
um aumento do passivo em 80% que pas-
sou de 6,267 milhões de kwanzas em 31 de 
dezembro de 2012 para 11,259 milhões de 
kwanzas em 31 de dezembro de 2013. Este 
aumento é fundamentalmente justificado 
por um aumento dos depósitos de clien-
tes de 3,782 milhões de kwanzas durante o 
ano de 2013 e evidência que o banco está a 
atingir outro dos seus principais objectivos: 
captar mais clientes.

A estrutura de depósitos manteve-se idên-
tica a 2012, com as empresas a terem 
predominância, representando 73% do total 
de depósitos no final de 2013.

O aumento dos depósitos verificou-se fun-
damentalmente nos depósitos a prazo o que 
demonstra a preocupação do banco na ges-
tão de liquidez.

DEPóSITOS 2012

DEPóSITOS 2013

Empresas

Particulares

Empresas

Particulares

36% 

27%

73%

64%
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de acordo com o artigo 6º do Aviso 4/99 as 
instituições bancárias deverão manter depo-
sitados em instituições de crédito idóneas, 
no exterior, pelo menos 50% da carteira de 
depósitos em moeda estrangeira. O rácio do 
BV a 31 de dezembro de 2013 era de 104%.

Ao nível dos resultados saliente-se que o au-
mento da actividade do Banco teve reflexos 
directos na melhoria significativa da margem 
financeira (aumento de 672% face a 2012). 
Os proveitos de crédito representam 80% 
do total de proveitos da Margem Financeiro 
sendo por esse motivo os mais significativos.

O custo de financiamento é essencialmente 
referente à remuneração dos depósitos de 
clientes.

Similarmente os resultados das operações 
cambiais melhoraram 115% em resultado de 
operações de compra e venda de moeda fun-
damentalmente no final do ano com o foco da 
actividade no apoio a empresa importadores 
e exportadoras.

DEPóSITOS 2012

DEPóSITOS 2013

cresciMento	
da	actividade
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Prudência

A evolução dos indicadores do activo, passivo 
e capital próprio evidenciam a preocupação 
do Conselho de Administração assegurar um 
crescimento uma forma sustentada.

O banco reforçou as provisões de crédito (em 
volume e percentagem) face a 31 de dezembro 
de 2012 de forma a garantir um adequado pro-
visionamento da carteira de crédito a clientes.

O reforço de capital efectuado durante o ano 
de 2013 de 4,682 milhões de kwanzas permitiu 
obter a liquidez necessária para suportar os 
investimentos e custos iniciais da actividade: 
aquisição da nova sede e das novas agências 
e custos com pessoal. Os Fundos Próprios 
registaram uma evolução positiva de 749 mi-
lhões de kwanzas em 31 de dezembro de 2012 
para 3,861 milhões de kwanzas em 31 de de-
zembro de 2013.

Os aumentos de capital permitiram melhorar 
o rácio de solvabilidade do banco para 26% 
em 31 de dezembro de 2013 que compara com 
12% a 31 de dezembro de 2012 e dotar o ban-
co da liquidez necessária para a realização de 
novos investimentos – o valor de disponibili-
dades e aplicações de liquidez de curto prazo 
a 31 de dezembro de 2013 é de 5,609 milhões 
de kwanzas.

cresciMento	
coM	Prudência

PROVISõES / cRéDITO BRuTO

2011 2012 2013

1% 1%

7%
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investimento

Face a 2012 verificamos um expressivo au-
mento do imobilizado corpóreo do Banco, 
justificado essencialmente pela: 

i)  Aquisição da nova sede do Banco Valor, 
situada nas Torres Oceano, em Luanda. 
Este foi o investimento mais expressivo 
de 2013. A alteração da localização da 
sede do Banco está enquadrada no seu 
Plano Estratégico com o objectivo de se 
localizar no centro financeiro de Angola, 
onde estão sediadas as principais em-
presas e bancos do país. A mudança da 
antiga localização da sede para Luanda 
reflecte a vontade desta instituição em se 
aproximar dos seus clientes, bem como 
em acreditar que o seu posicionamento 
em Luanda irá trazer novas de negócio 
no futuro próximo. 

  O edifício das Torres Oceano encontra-se 
ainda em construção, estando prevista a 
sua conclusão em 2014, altura em que se 
irá proceder ao processo de mudança de 
sede.

ii)  Aquisição do terreno do Lobito, enqua-
drado no plano de expansão da rede de 
balcões do Banco Valor noutras provín-
cias de Angola. A província de Benguela, 
em particular a cidade de Lobito, devido 
à sua dimensão populacional e à impor-
tância do seu porto e rede ferroviária na 
economia angolana serão um polo de 
desenvolvimento estratégico para a cap-
tação de negócio junto de particulares e 
empresas.
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A aposta do banco em oferecer aos seus 
clientes um serviço diferenciador com a con-
tratação de novos colaboradores qualificados 
teve reflexos nos custos com pessoal, que re-
gistaram um aumento de 76% no exercício de 
2013.

O investimento em novas agências teve igual-
mente impacto no aumento dos custos com 
Fornecimentos de Terceiros, que registaram 
um aumento de 52% em 2013.

Os aumentos de capital realizados durante o 
ano de 2013 permitiram ao BV suportar es-
tes investimentos e assegurar uma margem 
de liquidez suficientemente robusta para 
continuar a efectuar os investimentos neces-
sários durante o exercício de 2014 por forma 
a que a actividade cresça de forma sólida e 
sustentada.

A realçar o facto dos resultados de presta-
ções em serviços financeiros ainda não ter 
sido significativo em 2013, 83 milhões de 
kwanzas. Com a estratégia delineada pelo 
banco é expectável que esta rubrica venha 
a ter um peso preponderante nos resultados 
dos próximos anos.

INVESTIMENTOS
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O acompanhamento e gestão dos principais 
riscos inerentes à actividade do Banco é da 
responsabilidade do Conselho de Administra-
ção e da sua Comissão Executiva.

Em 2013 o Banco evidenciou esforços para 
implementar sistemas e procedimentos de 
aperfeiçoamento da gestão de risco. Já se 
encontram implementadas as direcções de 
Auditoria Interna, Compliance e de Risco, 
direcções estas que são independentes às 
demais direcções do Banco.

A direcção de Auditoria Interna tem um papel 
chave na avaliação da efetividade da gestão 
do risco e sistemas de controlo do Banco. Tem 
como principais responsabilidades:

a)  Elaborar e manter actualizado um pla-
no de auditoria para examinar e avaliar a 
adequação e a eficácia das diversas com-
ponentes do sistema de controlo interno 
do Banco, bem como do sistema de con-
trolo interno como um todo;

b)  Analisar o processamento de todas as 
operações e avaliar o grau de conformi-
dade das mesmas com as normas internas 
em vigor no Banco, normativo da entidade 
de Supervisão e outra legislação aplicável;

c)  Emitir recomendações baseadas nos 
resultados das avaliações realizadas e ve-
rificar a sua observância; e

d)  Assessorar o Conselho de Administração 
na definição de normas e outras medidas 
adequadas à criação de um melhor am-
biente de controlo interno.

A direcção de Compliance é a unidade que 
controla o cumprimento das obrigações legais 
e dos deveres a que se encontram sujeitas.  
ssim as suas responsabilidades são:

a)  Manter um conhecimento profundo da ac-
tividade do Banco, identificar e aferir da 
aplicabilidade e impacto das disposições 
legais e regulamentação em vigor, em arti-
culação com os demais órgãos do Banco;

b)  Assegurar, no contexto da actividade 
desenvolvida pelo Banco, a aplicação de 
requisitos legais e regulamentares e de 
boas práticas;

c)  garantir o cumprimento dos processos de 
prevenção e detecção de actividades cri-
minosas, nomeadamente a prevenção do 
branqueamento de capitais e do financia-
mento de terrorismo;

d)  Acompanhar as alterações e desenvolvi-
mentos em matéria de regulação e avaliar 
a adequação e eficácia das normas e pro-
cedimentos internos, com vista a prevenir 
o incumprimento das obrigações legais e 
deveres a que o Banco se encontra sujei-
to, no âmbito da sua actividade; 

e)  Prestação imediata ao órgão de admi-
nistração de informação sobre quaisquer 
indícios de violação de obrigações legais, 
de regras de conduta e de relacionamen-
to com clientes ou de outros deveres que 
possam fazer incorrer a instituição ou os 
seus colaboradores num ilícito de nature-
za contra-ordenacional;

7.1 
gOVERNAçãO E 
ORgANIZAçãO 
dA gESTãO 
dE RISCOS

07
GESTãO DE RIScOS
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f)  Promover junto dos órgãos de estrutura 
as medidas para corrigir eventuais de-
ficiências detectadas no cumprimento 
normativo e efectuar acções de prevenção 
e verificação para assegurar o cumpri-
mento contínuo das leis, regulamentos e 
boas práticas estabelecidas e assistir à im-
plementação de medidas correctivas.

À direcção de Risco compete assegurar a 
identificação, quantificação e monitorização 
tempestiva dos riscos de crédito, de mercado, 
liquidez e operacional, durante todas as fases 
dos processos e é responsável por identificar 
técnicas de mitigação dos riscos, de forma a 
manter os perfis de riscos dentro do defini-
do pela Comissão Executiva do Conselho de  
Administração. 

Com a implementação do Plano de Acção en-
viado ao BNA o BV estará em full compliance 
com o Aviso nº 1 e 2 de 2013 do BNA.

Nesse sentido, está previsto para 2014 a 
implementação de Comissões de apoio aos 
Órgão Sociais, nomeadamente:

A Comissão de gestão de Risco será composta 
por administradores não executivos e executi-
vos e será responsável entre outros por:

a)  Supervisionar a implementação da estra-
tégia do risco por parte do Banco;

b)  Supervisionar a actuação da direcção de 
Risco;

c)  Avaliar e propor as políticas de gestão 
de risco, fixando procedimentos, limites,  
reportes a realizar, responsabilidades,  
planos de contingência e cenários de 
stress a serem projectados;

d)  Requerer estudos específicos que permi-
tam uma melhor análise e compreensão 
dos riscos inerentes à actividade do Banco;

e)  Aconselhar o Conselho de Administração 
no que respeita à estratégia do risco con-
siderando a situação financeira do banco, 
a natureza, dimensão e complexidade da 
sua actividade corrente;

f)  Aconselhar o Conselho de Administração 
no que respeita à capacidade para iden-
tificar, avaliar, monitorizar e controlar os 
riscos;

g)  Aconselhar o Conselho de Administração 
no que respeita à avaliação feita aos riscos 
financeiros e não financeiros a que o Ban-
co está sujeito;

h)  Rever o relatório global da direcção de 
Risco; e

i)  Elaborar um relatório anual de reporte ao 
Conselho de Administração.

A Comissão de Auditoria e Controlo Interno 
será composta será composta por um ou mais 
administradores não executivos e será res-
ponsável entre outros por:

a)  Acompanhar e avaliar a qualidade e a ade-
quação do sistema de controlo interno e 
seu funcionamento, propondo medidas 
para corrigir eventuais deficiências;

b)  Assegurar a formalização e operaciona-
lização de um sistema de prestação de 
informação eficaz e devidamente documen-
tado, incluindo o processo de preparação e 
divulgação das demonstrações financeiras;

c)  Supervisionar a formalização e ope-
racionalização das políticas e práticas 
contabilísticas do Banco;

d)  Rever todas as informações de cariz fi-
nanceiro para publicação ou divulgação 
interna, designadamente as contas anuais 
da Administração;
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e)  Fiscalizar a independência e a eficácia da 
auditoria interna, aprovar e rever o âmbito 
e a frequência das suas acções e super-
visionar a implementação das medidas 
correctivas propostas;

f)  Supervisionar a actuação da função de 
Compliance;

g)  discutir os impactos de nova legislação e 
regulamentação relevantes incidentes so-
bre as actividades do Banco;

h)  Supervisionar a actividade e independên-
cia dos auditores externos;

i)  Acompanhar a evolução dos principais 
projectos da direcção de Auditoria Inter-
na e da direcção de Compliance;

j)  Aprovar os procedimentos do programa 
de Prevenção e detecção ao Branquea-
mento de Capitais e do Financiamento ao 
Terrorismo;

k)  Ratificar a aprovação de novos clientes 
(Know Your Customer);

l)  Rever os relatórios globais da direcção de 
Auditoria Interna e da direcção de Com-
pliance; e

m)  Elaborar um relatório anual de reporte ao 
Conselho de Administração.

Neste momento, o principais riscos identifi-
cados pelo banco e para os quais dedica um 
maior esforço na sua mitigação são o risco de 
crédito, risco de liquidez e de mercado e risco 
operacional e reputacional.

Entende-se por risco de crédito a possibilidade 
de perdas associadas a (i) não cumprimen-
to por parte das contrapartes das obrigações 
contratualmente definidas; (ii) a depreciação 
de um contracto de crédito em consequência a 
deterioração do risco de crédito do cliente; (iii) 
redução nos ganhos ou remunerações com as 
operações; (iv) concessão de benefícios com 
a renegociação da operação e (v) custos de 
recuperação. 

A Comissão Executiva tem vindo a dedicar 
especial atenção à mitigação do risco de cré-
dito na medida que este é, de todos os riscos 
inerentes à actividade bancária, o que suscita 
maior preocupação no contexto nacional.

O Banco limita os riscos de crédito através de 
um processo de análise de crédito por uma 
direcção independente - direcção de Ris-
co - e pela obrigatoriedade de aprovação das 
operações pelo Comité de Crédito. O banco 
provisiona a sua carteira em conformidade 
com o Aviso nº 3/2012 do Banco Nacional de 
Angola, garantindo assim os níveis de prudên-
cia adequados, exigidos pela autoridade de 
Supervisão. 

Processo	de	Concessão	de	Crédito

O processo de concessão de crédito tem início 
no gestor de conta que é responsável receber 
os pedidos dos clientes e reunir a informação 
necessária. 

Posteriormente, a direcção Comercial tem a 
responsabilidade de avaliar a documentação e 
condições financeiras do cliente.

7.2 RISCO 
dE CRÉdITO
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A direcção de Risco - direcção independente 
às demais direcções do banco - avalia o risco 
de crédito da operação tendo em consideração 
a situação económica ou financeira do cliente, 
a sua exposição ao banco e as garantias as-
sociadas à operação – as garantias reais são 
avaliadas previamente à análise por parte da 
direcção de Risco. 

O banco garante desta forma que nenhuma 
operação de crédito é aprovada sem uma 
prévia recolha, verificação e análise crítica da 
informação relevante sobre o cliente ou projec-
to alvo de aprovação.

Importa por fim salientar que o Banco tem 
implementado um Comité de Crédito respon-
sável pela aprovação de todas as operações 
de crédito. Este comité é constituído pelo 
Presidente do Conselho Executivo, o Adminis-
trador da área Comercial, o Administrador da 
área Financeira, a direcção de Risco, a direc-
ção Comercial e a direcção Jurídica.

Classificação	dos	Níveis	de	risco	
das	operações

de acordo com o definido pelo Aviso nº3/2012 
de 28 de Março do BNA, aquando da concessão 
de crédito as operações devem ser classifica-
das em sete níveis distintos de risco.

A direcção de Risco é responsável por sugerir 
uma classificação do nível de risco de cada clien-
te que posteriormente é aprovado pelo Comité 
de crédito aquando da aprovação da operação.

Apenas são classificados como nível de risco 
A, créditos ao Estado ou garantidos por esta 
Entidade e operações em que face à natureza 
e valor das garantias reais, a direcção de Risco 
e o Comité de Crédito considerem que o seu 
risco é quase nulo, nomeadamente créditos in-
tegralmente garantidos em contas bancárias 
cativas sediadas no banco.

Para as demais operações o banco assume 
como nível de risco inicial o nível de risco B.

O Banco não concede operações cujo risco 
presumível das operações seja superior a C. 
São exemplos destas operações clientes com 
incumprimentos materiais junto do banco, 
clientes com acções judiciais cujo efeito dessas 
acções possam ter um efeito materialmente 
adverso na situação económica ou financeira 
do cliente, entre outros.

acompanhamento	do	risco	de	Crédito

É também da responsabilidade da direcção de 
Risco o acompanhamento do risco de crédito, 
assumindo um papel primordial no acompanha-
mento e controlo das operações do BV tanto a 
nível de individual como global da carteira.

de entre as tarefas realizadas em base re-
gular pela direcção de forma a garantir o 
acompanhamento regular do risco de crédito, 
destacam-se:

i)  Acompanhar a evolução dos montantes de 
crédito em situação de incumprimento;

ii)  Elaborar análises periódicas à qualidade 
de crédito das operações individualmente 
significativas, revendo os correspondentes 
níveis de risco quando necessário; 

iii)  Monitorizar o crédito em moeda estrangei-
ra face ao disposto no Aviso nº 3/2012 do 
BNA; e

iv)  Manter a gestão de topo permanente-
mente informada, alertando para qualquer 
facto que possa alterar a qualidade e risco 
da carteira de Crédito. 

Os níveis de risco das operações são revistos 
mensalmente e determinados de acordo com 
os dias em incumprimento conforme o previsto 
no Aviso nº 3/2012 de 28 de Março do BNA.
Para as operações com maturidade residual 
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superior a 24 meses, os prazos referidos na  
tabela abaixo são utilizados pelo dobro.

Crédito	por	Nível	de	risco	
e	incumprimento

Entre o ano de 2012 e 2013 houve um aumento 
em termos absolutos e percentuais do crédito 
vencido

  MENOR ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE SuPERIOR
  Ou IGuAl 15 E 30 30 E 60 60 E 90 90 E 150 150 E 180 A 180
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O aumento do crédito vencido e a prudência 
do BV resultou num aumento dos créditos em 
nível de risco g e consequentemente de um 
aumento das provisões

Enquanto em 2012 a classe B era a responsá-
vel por 71% do total das provisões em 2013 é a 
classe g a responsável por 74% da provisões 
reconhecidas

O BVB tem nos clientes que apresentam maior 
risco de incumprimento, trabalhado no senti-
do de reforçar as suas garantias para colmatar 
a eventual probabilidade default.

O BVB não apresenta qualquer crédito con-
cedido a qualquer instituição do estado/ ou 
pública para que o risco de provisão de crédi-
to seja categorizado de A.

PROVISãO 2012 PROVISãO 2013

A · 0%

B · 71%

c · 14%

d · 0%
e · 0%
F · 0%

G · 15%

A · 0%
B · 6%

c · 3%

d · 10%

e · 7%

F · 0%

G · 74%
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O risco de liquidez corresponde ao risco de 
uma entidade ter dificuldades na obtenção 
de fundos de forma a cumprir com os seus 
compromissos. Pode ser traduzido na inca-
pacidade da entidade alienar um activo de 
forma célere a um valor próximo do seu justo 
valor.

O risco de mercado é o risco da flutuação do 
justo valor dos instrumentos financeiros em 
consequência de alterações nos preços de 
mercado.

O BV tem uma gestão prudente do risco de 
liquidez. 

A par das reservas obrigatórias definidas 
pelo BNA que são diariamente acompanha-
das pelo direcção Financeira e pela direcção 
de Risco, o Banco elabora quinzenalmen-
te um mapa de controlo da exposição em  
dólares Norte-Americanos e mensalmente 
da exposição em moeda estrangeira de for-
ma a assegurar a estabilidade dos recursos 
de clientes bem como das restantes fontes 
de financiamento.

A prudência na gestão de liquidez é espelha-
da no aumento dos depósitos de clientes em 
comparação com 2012 (61%) e em particular 
com

7.3 RISCO 
dE LIquIdEZ 
E MERCAdO
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a)  o aumento da percentagem de depósitos 
a prazo representando a 31 de dezembro 
de 2013 cerca de 86% do total de depósi-
tos de clientes; e 

b)  o rácio de transformação que se situa em 
40%.

No âmbito da política de gestão de liquidez, 
o BV aplica os excedentes de liquidez não ca-
nalizados para crédito ou títulos de médio/
longo prazo em cedências de liquidez e títu-
los de curto prazo de baixo risco. Procura-se 
desta forma assegurar uma adequada e pru-
dente rentabilidade dos activos em carteira. 

O risco cambial encontra-se mitigado na 
medida em que o banco procura apresentar 
gaps residuais ao nível das posições activas e 
passivas em moeda estrangeira. 

O processo de gestão cambial não é com-
plexo uma vez que, relativamente a moedas 
estrangeiras, o BV opera fundamentalmente 
com dólar Norte-Americano sendo todas as 
outras moedas residuais. de forma a garantir 
a satisfação atempada e tempestiva das ne-
cessidades de divisas dos seus clientes o BV 
compra divisas no mercado primário através 
do mecanismo de leilões de dívida do BNA.

Os saldos apresentados a 31 de dezembro de 
2013 são reveladores do reduzido risco cam-
bial incorrido pelo Banco. Adicionalmente o 
gAP entre o activo e o passivo em moeda es-
trangeira é, a 31 de dezembro de 2013, de 647 
milhões de kwanzas.

AcTIVO/PASSIVO
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O Risco Operacional consiste no risco 
de ocorrência de eventos resultantes da 
aplicação inadequada ou negligente de 
procedimentos internos, resultantes do 
comportamento de pessoas e sistemas, ou 
de causas externas que podem resultar em 
perdas financeiras ou ter impacto nega-
tivo na relação com os clientes ou outros 
stakeholders.

Estão a ser introduzidos mecanismos de 
controlo que visam reforçar a preven-
ção e acompanhamento do nível do risco 
operacional. 

O recrutamento de trabalhadores qualifi-
cados e as acções de formação previstas 
para 2014 são um factor mitigador do risco 
operacional.

À direcção de Risco compete acompanhar 
periodicamente os montantes de perdas 
operacionais e reporta-las à Comissão Exe-
cutiva caso estas sejam relevantes.

O Risco Reputacional reflecte a probabili-
dade de ocorrência de impactos negativos 
nos resultados ou no capital, decorrentes 
de uma percepção negativa da imagem pú-

blica da instituição, fundamentada ou não, 
por parte de clientes, fornecedores, analis-
tas financeiros, colaboradores, investidores, 
órgãos de imprensa ou pela opinião pública 
em geral. 

É em grande medida assegurado pela direc-
ção de Compliance, que tem como missão 
controlar o cumprimento das obrigações 
legais e das políticas e directrizes internas.

Adicionalmente, e em consequência da 
estratégia do BV em satisfazer as necessi-
dades dos seus clientes, consideramos que 
estes devem ter uma voz activa na gestão 
diária da actividade do Banco, no sentido 
de nos ajudar a mitigar o risco reputacional 
do Banco.

durante o exercício de 2013 a direcção de 
Compliance focou-se em melhorar o proces-
so de prevenção e detecção de actividades 
criminosas, incluindo a prevenção do bran-
queamento de capitais e do financiamento 
de terrorismo, assim como assegurar as 
comunicações legalmente devidas neste 
âmbito com as autoridades competentes, 
designadamente a unidade de Informação 
Financeira.

O Banco tem igualmente implementado um 
processo de Know Your Costumer (KYC) e 
Anti Money Laundering (AML). durante o ano 
de 2013 foram melhorados os processos de 
recolha de informação de clientes e de moni-
torização de novas contas abertas no sistema, 
bem como entradas e saídas de numerário. 

7.4 RISCO 
OPERACIONAL E 
REPuTACIONAL
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Adicionalmente, está previsto para 2014 
alargar as competências da direcção de 
Compliance, ficando esta responsável por:

a)  Estabelecer processos para detectar 
e avaliar o risco decorrente do incum-
primento das obrigações legais e dos 
deveres da instituição, bem como para 
correcção das deficiências detectadas;

b)  Estabelecer um programa de trabalho 
que delimite as actividades a efectuar 
e preconize diferentes tipos de aborda-
gem de acordo com o risco envolvido; e

c)  Estabelecer e manter um registo per-
manente e actualizado dos normativos 
internos e externos a que a institui-
ção está sujeita, com identificação dos 
responsáveis pelo seu cumprimento e 
pelos incumprimentos detectados.

Adicionalmente, e em 

consequência da estratégia 

do BV em satisfazer as 

necessidades dos seus clientes, 

consideramos que estes devem 

ter uma voz activa na gestão 

diária da actividade do Banco, 

no sentido de nos ajudar a 

mitigar o risco reputacional 

do Banco.
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 1 AcTiVO   

 1.10 Disponibilidades 3 4 458 493 2 566 756

 1.20 Aplicações de liquidez 4 1 149 999 1 100 187

 1.30 Títulos e valores mobiliários 5 1 162 351 -

 1.50 créditos no sistema de pagamentos 6 265 000 4 898

 1.70 créditos 7 3 977 527 2 079 476

 1.70.10 créditos  4 286 047 2 106 555

 1.70.90 (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa  -308 520 -27 079

 1.80 Outros valores 8 67 796 42 642

 1.90 Imobilizações  4 039 199 1 221 892

 1.90.10 Imobilizações financeiras 9 79 490 79 490

 1.90.20 Imobilizações corpóreas 9 3 461 480 91 498

 1.90.30 Imobilizações incorpóreas 9 498 229 1 050 904

  TOTAL dO AcTiVO  15 120 364 7 015 851

 2 PASSiVO    

 2.10 Depósitos 10 9 992 266 6 210 279

 2.10.10 Depósitos à ordem  8 629 817 4 654 040

 2.10.20 Depósitos à prazo  1 362 449 1 556 239

 2.50 Obrigações no sistema de pagamentos 11 34 699 16 136

 2.80 Outras obrigações 12 1 202 854 20 078

 2.90 Provisões para responsabilidades prováveis 13 38 954 20 430

  TOTAL dO PASSiVO   11 268 773 6 266 923

 4 FUndOS PRÓPRiOS   

 4.10 capital social 14 6 882 334 2 200 000

 4.50 Resultados transitados  -1 451 072 -287 858

  Resultado líquido do exercício  -1 579 671 -1 163 214

  TOTAL dOS FUndOS PRÓPRiOS  3 851 591 748 928

  TOTAL dO PASSiVO e dOS FUndOS PRÓPRiOS  15	120	364	 7	015	851

 cÓdiGO deScRiçãO nOTAS 31/12/2013 31/12/2012
 cOnTiF

Valores em milhares de kwanzas

08
DEMONSTRAçõES FINANcEIRAS 
E NOTAS

8.1 BALANçOS PATRIMONIAIS 
EM 31 dE dEZEMBRO 
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 Margem Financeira  15 478 847 62 027

 Proveitos de instrumentos Financeiros Activos  576 979 119 276

  Proveitos de Aplicações de liquidez  103 278 8 766

  Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários  12 351 7 332

  Proveitos de Operações de crédito e locação Financeira  461 351 103 178

 custos de instrumentos Financeiros Passivos  -98 132 -57 249

  custos de Depósitos  -98 130 -56 756

  custos de captações para liquidez  -2 -492

 Resultados de Operações cambiais 16 307 818 143 110

 Resultados de Prestação de Serviços Financeiros 17 82 913 62 724

  (-) Provisão para Perdas em Operações de crédito, Locação Financeira   -289 879 -26 017

e Prestação de Garantias  

 Resultados de Planos de Seguros, capitalização e Saúde complementar  - -2 587

 ReSULTAdO de inTeRMediAçãO FinAnceiRA   579 699 239 257

 (-) custos Administrativos e de comercialização   -1 934 723 -1 539 803

  Pessoal 18 -537 503 -304 601

  Fornecimentos de Terceiros 19 -746 165 -624 724

  Impostos e Taxas não Incidentes sobre o Resultado  -18 589 -638

  Penalidades aplicadas por Autoridades Reguladoras  -17 -867

  Depreciações e Amortizações 9 -636 309 -609 171

  Recuperação de custos  3 860 198

 Outros Proveitos e custos Operacionais 20 22 383 7 002

 OUTROS cUSTOS e PROVeiTOS OPeRAciOnAiS    -1 912 341 -1 532 802

 ReSULTAdO OPeRAciOnAL   -1 332 641 -1 293 545

 ReSULTAdO nãO OPeRAciOnAL 21 -247 030 130 331

 ReSULTAdO AnTeS dOS iMPOSTOS e OUTROS encARGOS   -1 579 671 -1 163 214

 ReSULTAdO cORRenTe LíQUidO   -1 579 671 -1 163 214

 ReSULTAdO dO eXeRcíciO   -1	579	671	 -1	163	214

   nOTAS 31/12/2013 31/12/2012
 

Valores em milhares de kwanzas

8.2 dEMONSTRAçãO dOS 
RESuLTAdOS EM 31 dE dEZEMBRO
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31 de deZeMBRO de 2013

SALdOS iniciAiS  2 200 000 - -1 579 671

Recebimentos por Aumentos de capital   4 682 334  

Efeitos de Encargos Fiscais   - - - 

Incidentes sobre os Resultados Potenciais

Apropriação do Resultado do Exercício  - - -

SALdOS FinAiS  6 882 334 - -1 579 671

31 de deZeMBRO de 2012

SALdOS iniciAiS  2 200 000 - -1 163 214

Efeitos de Encargos Fiscais   - - - 

Incidentes sobre os Resultados Potenciais 

Apropriação do Resultado do Exercício  - - -

SALdOS FinAiS  2 200 000 - -1 163 214

   nOTAS cAPiTAL ReSeRVAS ReSULTAdOS
    SOciAL  POTenciAiS

   nOTAS cAPiTAL ReSeRVAS ReSULTAdOS
    SOciAL  POTenciAiS

Valores em milhares de kwanzas

Valores em milhares de kwanzas

8.3 dEMONSTRAçãO dE MuTAçãO 
dE FuNdOS PRÓPRIOS 
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   - - - - 620 329

       4 682 334

   - - - - 

  

   -1 451 072 - - - -1 451 072

   -1 451 072 - - - 3 851 591

 

   - - - - 1 036 786

   - - - - 

    

   - -287 858 - - -287 858

   - -287 858 - - 748 928

   ReSULTAdOS (-) diVidendOS ReSULTAdO (-) AcçÕeS TOTAiS
   TRAnSiTAdOS AnTeciPAdOS dA ALTeRAçãO OU QUOTAS 
     de cRiTÉRiOS eM
     cOnTABiLíSTicOS TeSOURARiA

   ReSULTAdOS (-) diVidendOS ReSULTAdO (-) AcçÕeS TOTAiS
   TRAnSiTAdOS AnTeciPAdOS dA ALTeRAçãO OU QUOTAS 
     de cRiTÉRiOS eM
     cOnTABiLíSTicOS TeSOURARiA
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 FLUXO de cAiXA dA MARGeM FinAnceiRA  314 289 91 638

   Recebimentos de Proveitos de Instrumentos Financeiros Activos  435 270 104 115

   Recebimentos de Proveitos de Aplicações de liquidez  103 278 8 766

   Recebimentos de Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários  12 351 7 332

   Recebimentos de Proveitos de créditos  319 642 88 017

   (-) Pagamentos de custos de Instrumentos Financeiros Passivos  120 981 12 477

   Pagamentos de custos de Depósitos  120 979 11 984

   Pagamentos de custos de captações para liquidez  2 493

 Fluxo de caixa dos Resultados de Operações cambiais  262 834 293 755

 Fluxo de caixa dos Resultados de Prestação de Serviços Financeiros  82 913 62 724

 Fluxo de caixa dos Resultados de Planos de Seguros, capitalização e Saúde complementar  - -2 587

 FLUXO de cAiXA OPeRAciOnAL dA inTeRMediAçãO FinAnceiRA  660 036 445 530

   (-) Pagamentos de custos Administrativos e de comercialização  -1 290 245 -931 076

   Fluxo de caixa da liquidação de Operações no Sistema de Pagamentos  -241 539 1 111 399

   Fluxo de caixa de Outros custos e Proveitos Operacionais  22 383 7 002

 ReceBiMenTOS e PAGAMenTOS de OUTROS PROVeiTOS e cUSTOS OPeRAciOnAiS  -1 509 402 187 325

 FLUXO de cAiXA dAS OPeRAçÕeS  -849 365 632 855

   Fluxo de caixa dos Investimentos em Aplicações de liquidez  -49 812 -1 100 187

   Fluxo de caixa dos Investimentos em Títulos e Valores Mobiliários Activos  -1 162 351 -

   Fluxo de caixa dos Investimentos em créditos  -2 037 558 -2 055 690

 FLUXO de cAiXA dOS inVeSTiMenTOS de inTeRMediAçãO FinAnceiRA  -3 249 721 -3 155 877

   Fluxo de caixa dos Investimentos em Outros Valores de Natureza Fiscal  -62 -

   Fluxo de caixa dos Investimentos em Outros Valores de Natureza cívil  4 856 -4 858

   Fluxo de caixa dos Invest. em Outros Valores de Nat. Adminst. comercialização  -29 948 -17 021

 FLUXO de cAiXA dOS inVeSTiMenTOS eM OUTROS VALOReS  -25 154 -21 879

   Fluxo de caixa dos Investimentos em Imobilizações  -3 653 948 -1 600 727

 FLUXO de cAiXA dAS iMOBiLiZAçÕeS  -3 653 948 -1 600 727

 FLUXO de cAiXA dOS inVeSTiMenTOS  -6 928 823 -4 778 483

   Fluxo de caixa dos Financiamentos com Depósitos  3 804 835 5 700 269

 FLUXO de cAiXA dOS FinAnciAMenTOS de inTeRMediAçãO FinAnceiRA  3 804 835 5 700 269

   Fluxo de caixa dos Financiamentos com Outras Obrigações de Natureza Fiscal  - 3 248

   Fluxo de caixa dos Financiamentos com Outras Obrigações de Natureza cível  - 11 535

   F.c. dos Financiam. com Outras Obrigações de Nat. Administ. e comercialização  - -9 270

 ReceBiMenTOS POR AUMenTOS de cAPiTAL  4 682 334 5 513

 FLUXO de cAiXA dOS FinAnciAMenTOS cOM OUTRAS OBRiGAçÕeS  1 182 756 5 513

 FLUXO de cAiXA dOS FinAnciAMenTOS  9 669 925 5 705 781

 SAlDO EM DISPONIBIlIDADES NO INícIO DO PERíODO  2 566 756 1 006 602

 SAlDO EM DISPONIBIlIDADES AO FINAl DO PERíODO  4 458 493 2 566 756

	 variaçÕes	eM	disPoniBilidades		 1	891	737	 1	560	154

 deScRiTiVO  2013 2012

Valores em milhares de kwanzas

8.4 dEMONSTRAçãO dE FLuXOS 
dE CAIXA EM 31 dE dEZEMBRO 
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8.5 NOTAS ÀS 
dEMONSTRAçõES FINANCEIRAS 
EM 31 dE dEZEMBRO dE 2013

1	-	Nota	introdutória

O Banco Valor, S.A., igualmente designado pela 
sigla comercial “BVB” e “BV”, foi constituído por 
Escritura Pública de 17 de Fevereiro de 2011 e ini-
ciou 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.

Por escritura pública datada de 28 de Junho de 
2013 o Capital Social do Banco foi aumentado 
de 2 200 000 000 para 4 840 000 000 de 
kwanzas, aumento representado por 1 200 000 
de acções no valor de AOA 2 200 cada, inte-
gralmente subscrito e realizado em dinheiro, 
com entrada de novos accionistas.

Em Assembleia geral Extraordinária de Accio-
nistas, realizada em 5 de Outubro de 2013, foi 
decidido novo aumento do Capital Social do 
Banco, fixando-o em AOA 9 680 000 000, 
distribuído por acções do valor nominal de 
AOA 2 200 cada. Este aumento foi subscrito 
e realizado em dinheiro no montante de AOA 
2 042 334 000, permanecendo por realizar 
AOA 2 797 666 000, cuja concretização ficou 
prevista para Fevereiro de 2014. 

O Banco Valor, S.A., dedica-se ao exercício da ac-
tividade 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 semelhan-
te; quaisquer outras operações bancárias nos 
termos da legislação aplicável às instituições fi-
nanceiras bancárias em Angola.

As demonstrações financeiras em 31 de de-
zembro de 2013 encontram-se pendentes de 
aprovação em Assembleia geral de Accio-
nistas. Todavia, o Conselho de Administração 
admite que as mesmas venham a ser aprova-
das sem alterações materialmente relevantes.

2	-		Bases	de	apresentação	e	resumo		
das	Principais	Política	Contabilísticas

2.1 Bases de Apresentação
As demonstrações financeiras foram prepa-
radas 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 Ins-
tituições Financeiras (CONTIF), nos termos do 
Instrutivo nº 9/2007, de 19 de Setembro, ema-
nado do Banco Nacional de Angola. 

O Plano Contabilístico das Instituições Finan-
ceiras – CONTIF - tem por objectivo uniformizar 
os registos contabilísticos, sistematizar os 
procedimentos e critérios de registo, estabe-
lecer regras para divulgação de informações, 
tudo em consonância com as melhores práti-
cas internacionais, mediante convergência às 
normas internacionais de contabilidade (IFRS– 
International Financial Reporting Standards).

2.2 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 mo-
eda nacional ao câmbio médio publicado pelo 
Banco Nacional de Angola naquelas datas. Em 
31 de dezembro de 2013 e de 2012 os câmbios 
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do Kwanza face ao dólar dos Estados unidos 
(uSd), ao Euro (EuR) e à Libra Esterlina (BP) 
eram os seguintes:

2.3 comparabilidade da informação
Nas demonstrações Financeiras os montan-
tes são apresentados com referência aos 
fins de ano, 31 de dezembro de 2013 e 2012, 
respectivamente.

2.4 Políticas contabilísticas
O Banco Valor, S.A., prossegue princípios 
fundamentais de contabilidade conformes 
ao Plano Contabilístico das Instituições Fi-
nanceiras – CONTIF, de modo a que as 
demonstrações financeiras elaboradas ex-
pressem, com fidedignidade e clareza, a real 
situação económico-financeira da instituição.

a) especialização dos exercícios
Este princípio preconiza que os proveitos e os 
custos devem ser reconhecidos quando obti-
dos ou incorridos, independentemente do seu 
recebimento ou pagamento, sendo incluídos 
nas demonstrações financeiras dos períodos a 
que respeitam. 

b) 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 ob-
jectivo de aprimorar o processo de registo ou 
avaliação das suas operações.

 1 uSD 97,619 95,826

 1 EuR 134,386 126,375

 1 GBP 160,709 154,203

 MOedA 13/12/31 12/12/31

c) Princípio da Actualização Monetária
Os efeitos da alteração no poder aquisitivo da 
moeda nacional devem ser reconhecidos nos 
registos contabilísticos através do ajustamen-
to dos valores de entrada dos componentes 
patrimoniais. A aplicação do princípio é reco-
mendada para recompor o valor aquisitivo da 
moeda em situações de perda significativa no 
poder de compra. 

d)  Princípio da Prudência  
ou do conservadorismo

As contas devem integrar um grau de precau-
ção por estimativas realizadas em condições 
de incerteza, não permitindo, contudo, a 
criação de reservas ocultas ou provisões ex-
cessivas 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.

e) Para além destes princípios fundamentais, 
o Banco atribui características qualitativas 
às demonstrações contabilísticas, garantin-
do informações úteis à tomada de decisão, 
mediante aplicação dos seguintes princípios 
adicionais:

i)  Substância sobre a forma: as operações 
são contabilizadas atendendo à sua subs-
tância económica e realidade financeira e 
não apenas à sua forma legal;

ii)  Materialidade e Relevância: as demons-
trações financeiras devem evidenciar 
todos os elementos que sejam suficientes 
e materiais e que possam afectar avalia-
ções ou decisões de terceiros;

iii)  correspondência de balanços consecuti-
vos: os saldos de abertura do balanço de 
um exercício devem ser iguais aos saldos 
de encerramento constantes do exercício 
precedente;
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iv)  não compensação de saldos: os elemen-
tos do activo e do passivo devem ser 
valorizados separadamente;

v)  denominador comum monetário: as de-
monstrações financeiras, sem prejuízo dos 
registos detalhados de natureza quantita-
tiva, serão expressas em moeda nacional a 
valores da data de referência.

2.5  critérios de Avaliação e Apropriação 
contabilísticos

Os proveitos e custos de operações contra-
tadas 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 especí-
fica de proveitos a receber ou custos a pagar, 
a crédito ou a débito, respectivamente, das 
contas de proveitos ou custos efectivos, con-
forme o caso, em razão da fluência de seus 
prazos contratuais, mantendo-se em conta es-
pecífica adicional o montante efectivamente 
aplicado ou captado.

Na mensuração dos proveitos e custos de ope-
rações 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 pró-
pria conta, em contrapartida das contas de 
proveitos ou custos vinculadas às contas de 
activos e de passivos.

Na elaboração das demonstrações con-
tabilísticas, 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.

2.6 Procedimentos contabilísticos
a) Transacções em moeda estrangeira

dando conformidade às disposições do 
Plano Contabilístico das Instituições Finan-
ceiras – CONTIF, designadamente ao seu 
ponto 2-1-60, o Banco Valor, S.A., adoptou o 
sistema multi-currency. 

No sistema multi-currency, as transacções 
em moeda estrangeira são contabilizadas 
unicamente na moeda ou moedas envolvi-
das na operação. São desenvolvidos razões 
por moeda, balanceados pela utilização de 
uma conta, habitualmente designada por 
“Posição cambial”, que funciona como con-
trapartida dos movimentos em que estão 
envolvidas moedas diferentes.

A moeda doméstica “Kwanza” assume neste 
sistema o mesmo papel que qualquer ou-
tra moeda. A utilização da conta “Posição 
cambial” permite que as várias razões por 
moeda estejam permanentemente balance-
ados, relevando, globalmente, as situações 
de exposição cambial numa óptica contabi-
lística muito próxima da utilizada nas áreas 
operacionais. No sistema multi-currency de-
ver-se-ão verificar sempre, simultaneamente, 
as duas seguintes condições:

i)  Os razões de moeda deverão estar perma-
nentemente “quadrados”/balanceados; 

ii)  A consolidação dos saldos das contas 
de posição cambial dos várias razões de 
moeda convertidos na moeda base de-
verá 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 Na-
cional 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 

b) 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 pre-
vistas nos contratos. 

As operações de adiantamento a depositan-
tes são consideradas como crédito concedido 
desde a sua contratação, com integral obser-
vância das disposições estabelecidas no Aviso 
nº 4/2011 de 8 de Junho3.

A classificação dos créditos, em ordem cres-
cente de risco, obedece aos seguintes níveis:

A avaliação individual da operação e a classi-
ficação no nível de risco correspondente é de 
responsabilidade do Banco e deve ser efec-
tuada com base em uma estimativa da perda 
provável, calculada mediante a utilização de 
critérios consistentes e verificáveis, bem como 
amparada por informações internas e exter-
nas, contemplando, pelo menos, os seguintes 
aspectos:

 RIScO NulO MuITO REDuzIDO MODERADO ElEVADO MuITO PERDA
   REDuzIDO    ElEVADO

 

 Nível A B c D E F G

1 (ponto 2-1-60 do cONTIF)
2 (ponto 2-1-70 do cONTIF)
3 Artigo 3º do Aviso nº 4/2011 de 8 de Junho
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i)  em relação ao devedor e seus garantes: 
situação económico-financeira; capacidade 
de gestão da administração e qualidade de 
controlos internos; histórico de pontualida-
de e atrasos nos pagamentos; contingências; 
sector de actividade económica; área geo-
gráfica de actuação; limite de crédito.

ii)  em relação à operação e suas garantias: 
natureza e finalidade da transacção; carac-
terísticas das garantias, particularmente 
quanto à suficiência e liquidez; valor.

As operações de um mesmo cliente ou gru-
po económico são classificadas tendo por 
referência aquelas que apresentarem maior 
risco.

Os juros, comissões e outros custos e provei-
tos associados a operações de crédito são 
periodificados ao longo da vida das operações 
por contrapartida de rubrica de resultados, in-
dependentemente do momento em que são 
cobrados ou pagos (princípio da especializa-
ção e de apropriação de resultados).

As garantias e avales prestados são regista-
dos em rubricas extrapatrimoniais pelo valor 
do risco, sendo os fluxos de juros, comissões e 
outros proveitos registados em contas de re-
sultados ao longo da vida das operações.

As operações de crédito, incluindo garantias 
e avales, são sujeitas à constituição de provi-
sões de acordo com o Aviso nº 4/2011 de 8 de 
Junho, do Banco Nacional de Angola.

 cRéDITO VENcIDO 15 DIAS ≤ > 15 DIAS E  > 30 DIAS > 60 DIAS > 90 DIAS > 150 DIAS > 180 DIAS
 TEMPO DEcORIDO DESDE  30 DIAS ≤  60 DIAS ≤ 90 DIAS ≤  150 DIAS ≤  180 DIAS ≤ 
 A ENTRADA EM INcuMPRIMENTO

 Níveis de risco A B c D E F G

 % de Provisão 0% 1% 3% 10% 20% 50% 100%

PROViSãO PARA cRÉdiTO de LiQUidAçãO 
dUVidOSA e PReSTAçãO de GARAnTiAS
A provisão para fazer face às perdas em 
créditos de liquidação duvidosa deve ser 
constituída mensalmente, não podendo ser 
inferior ao produto decorrente da aplicação 
dos percentuais constantes do Aviso nº 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 in-
cumprimento, são classificadas de acordo com 
a seguinte metodologia definida pelo Banco:

Classe A – Créditos integralmente respalda-
dos em contas bancárias sediadas no Banco, 
cativas, e/ou com garantias de títulos do Esta-
do ou do Banco Central;

Classe B – Créditos com colaterais de pelo me-
nos 50% em depósitos constituídos junto do 
Banco e/ou com garantias em títulos do Esta-
do 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 nº 4/2011, de 8 
de Junho, o crédito vencido é classificado de 
acordo com a seguinte matriz, onde constam 
os níveis mínimos de aprovisionamento:
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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 presta-
dos são apresentadas no passivo, na rubrica 
“Provisões para Responsabilidades Prováveis 
na Prestação de garantias”.

c) imobilizações 

iMOBiLiZAçÕeS incORPÓReAS 
e cORPÓReAS
As imobilizações incorpóreas, que correspon-
dem principalmente a despesas com “sistemas 
de tratamento automático de dados”, “gastos 
de organização e expansão” e “Benfeitorias 
em imóveis de terceiros”/arrendados, são re-
gistadas 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 fiscal-
mente aceites como custo, de acordo com o 
Código do Imposto Industrial4, que não dife-
rem substancialmente da vida útil esperada:

   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

4 Portaria 755/7, de 20 de Dezembro
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Participações em coligadas e equiparadas
Esta rubrica integra as participações em em-
presas 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 re-
sultados) das coligadas e equiparadas

Participações em outras sociedades
Esta rubrica inclui as participações em em-
presas em que o Banco detém, directa ou 
indirectamente, uma percentagem inferior a 
10% do respectivo capital votante. 

d) carteira de títulos5

Os títulos e valores mobiliários adquiridos por 
instituições financeiras autorizadas 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 adqui-
ridos com o propósito de serem activa e 
frequentemente negociados;

ii)  Títulos disponíveis para venda: títulos 
passíveis de serem eventualmente ne-
gociados e que não se enquadrem nas 
demais categorias;

iii)  Títulos mantidos até ao vencimento: tí-
tulos e valores mobiliários para os quais 
haja intenção e capacidade financeira da 
instituição de mantê-los em carteira até 
ao vencimento.

 

Títulos para negociação
Os títulos mantidos para negociação são re-
conhecidos 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 resulta-
dos 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 ven-
da”, com as valias reconhecidas em resultados 
aquando da venda definitiva do activo.

Títulos mantidos até ao vencimento
São registados ao custo de aquisição acres-
cido 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 classi-
ficados 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.

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.

5 (Ponto 2.1.30 do cONTIF)
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3	-	Disponibilidades

No final do exercício este agregado consolida 
a seguinte distribuição:

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 pelos Instrutivos  
nº 3/2013, de 01 de Julho, e nº 1/2014 de 12 
de Fevereiro, são constituídas em moeda na-
cional e em moeda estrangeira por aplicação 
de um coeficiente de 12,5% e 15%, respectiva-
mente, sobre a média dos passivos elegíveis. 
À exigibilidade em moeda nacional são dedu-
zidos 10% da média semanal dos saldos em 
kwanzas da conta Caixa.

111 cAiXA  

  Notas e moedas nacionais 440 099 135 522

  Notas e moedas estrangeiras  

  Em dólares dos Estados unidos (uSD) 115 792 50 509

  Em euros (EuR) 977 1 276

     556 868 187 308

112 diSPOniBiLidAdeS nO BAncO cenTRAL  

  Depósitos à ordem no Banco Nacional de Angola  

  Em moeda nacional (AOA) 1 023 422 907 714

  Em dólares dos Estados unidos (uSD) 436 772 130 731

     1 460 194 1 038 445

113 diSPOniBiLidAdeS eM inSTiTUiçÕeS FinAnceiRAS nO eSTRAnGeiRO  

  Depósitos à Ordem  

  Em dólares dos Estados unidos (uSD) 2 231 397 1 213 700

  Em euros (EuR) 161 271 98 782

  Em libras (GBP) 48 763 28 522

     2 441 431 1 341 004

	 	 	 	 	 4	458	493	 2	566	757

    13/12/31 12/12/31

Valores em milhares de kwanzas
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4	-	aplicações	de	Liquidez

5	-	Títulos	e	Valores	Mobiliários

6	-	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 Trân-
sito 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 obriga-
ções em relação a terceiros.

 Aplicações de liquidez no País  

 Aplicações junto do Banco central em AOA 1 149 975 

 Juros a receber 24 

 Aplicações em Outras Instituições Financeiras   1 100 000

 Juros a receber  187

	 	 	 	 	 1	149	999	 1	100	187

 Títulos mantidos para negociação    

 Títulos da Dívida Pública    

 Obrigações do Tesouro    

 capital   1 150 000 7% - 

 Juros   12 351  - 

	 	 	 	 	 1	162	351	 	 -	

 APLicAçÕeS de LiQUideZ 13/12/31 12/12/31

   13/12/31 12/12/31
 
 TíTULOS e VALOReS MOBiLiÁRiOS cAPiTAL TAXA cAPiTAL TAXA

Valores em milhares de kwanzas

Valores em milhares de kwanzas

6 (Ponto 4-1-50 do cONTIF)



84

BAncO VALOR, S.A.
Relatório e Contas 2013

cAPíTULO 08
demonstrações Financeiras e Notas

Valores em milhares de AOA

O saldo deste agregado regista a toma-
da de “Cheques a cobrar” no montante de 
265 000 milhares de AOA, para cobrança via 
compensação.

7	-	Créditos

Em 31 de dezembro esta rubrica apresenta a 
seguinte composição:

crédito por código Sectorial

 eMPReSAS          

 Financiamento 1 978 593 46,16% 103 597 2,42% 302 428 7,06% 50 965 1,19% 2 435 582  56,83%

 crédito em c/c com caução 1 377 147 32,13% 503 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 377 650  32,14%

   3 355 740 78,29% 104 100 2,43% 302 428 7,06% 50 965 1,19% 3 813 232  88,97%

 PARTicULAReS           

 crédito à habitação 352 154 8,22% 225 0,01% 0 0,00%  0,00% 352 379  8,22%

 Empréstimos  110 500 2,58% 1 878 0,04% 7 972 0,19% 86 0,00% 120 435  2,81%

   462 654 10,79% 2 103 0,05% 7 972 0,19% 86 0,00% 472 814  11,03%

   3 818 394 89,09% 106 202 2,48% 310 399 7,24% 51 051 1,19% 4 286 046  100,00%

 eMPReSAS          

 Financiamento 1 497 725 71,10% 14 522 0,69% 6 537 0,31% 118 0,01% 1 518 902 72,10%

 crédito em c/c com caução 447 762 21,26% 355 0,02%      448 117 21,27%

   1 945 487 92,35% 14 877 0,71% 6 537 0,31% 118 0,01% 1 967 019 93,38%

 PARTicULAReS           

 Empréstimos  138 322 6,57% 266 0,01% 889 0,04% 59 0,00% 139 536 6,60%

   2 083 809 98,92% 15 143 0,72% 7 426 0,35% 177 0,01% 2 106 555 100,00%

 13/12/31

 VincendO VencidO TOTAL

 cRÉdiTO  cAPiTAL % JUROS % cAPiTAL % JUROS % ABSOLUTO %

 12/12/31

 VincendO VencidO TOTAL

 cRÉdiTO  cAPiTAL % JUROS % cAPiTAL % JUROS % ABSOLUTO %
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Em 2013 a carteira de crédito por desembolso 
venceu juros à taxa média anual de 14,12%. Em 
2012 a referida taxa cifrou-se em 15,197%.

crédito por Sector de Actividade

00001 Particulares 941 852 139 536

45203 Outras obras especializadas de construção 379 911 35 000

51106 Agentes do comércio por grosso misto sem predominância 494 507 558 821

51900 comércio por Grosso, n.e 705 302 150 000

52120 comércio a retalho em estabelecimentos não especializados,  123 930 63 000
   sem predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco 

52206 comércio a retalho de produtos alimentares n.e. e de tabaco,  27 417
   em estabelecimentos especializados 

52310 comércio a retalho de produtos farmacêuticos, médicos, cosméticos e de higiene 147 504 147 051

52355 Outro comércio a retalho de produtos novos em estabelecimentos especializados, n.e. 10 000 

64200 Telecomunicações 27 299 711

74110 Actividades jurídicas 2 179 

74120 Actividades de contabilidade, auditoria e consultoria fiscal  34 520

74960 Outras actividades de serviços prestados principalmente às empresas diversas, n.e. 52 918 

93020 Actividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza 18 542 14 904

93040 Outras actividades de serviços, n.e. 1 381 959 664 012

	 	 	 	 4	286	047	 2	106	555

    31/12/2013 31/12/2012

Valores em milhares de kwanzas
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8	-	outros	Valores

Este agregado apresenta a seguinte 
composição:

Na subconta de devedores diversos regis-
ta-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 antecipa-
ções salariais, despesas antecipadas e outros 
adiantamentos.

 OUTROS VALOReS de nATUReZA FiScAL 62 -

  Imposto de Aplicação de capitais 62 -

 OUTROS VALOReS de nATUReZA ciVeL 59 4 915

  Devedores diversos 59 4 915

 OUTROS VALOReS de nATUReZA AdMiniSTRATiVA e de cOMeRciALiZAcAO 67 675 37 727

  Adiantamentos e antecipações salariais - 2 316

  Despesas antecipadas 27 306 28 079

   Seguros 17 196 9 253

   Rendas e Alugueres 8 300 17 300

   Diversos 1 810 1 526

 Outros adiantamentos 40 369 7 332

	 	 	 	 67	796	 42	642

 OUTROS VALOReS 31/12/2013 31/12/2012

Valores em milhares de kwanzas
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9	-	imobilizações7

Valores em milhares de kwanzas

PARTiciPAçÕeS eM cOLiGAdAS e eQUiPARAdAS      

OSDIl-Soc. Desenvolvimento Industrial, S.A. 1 279  1 279 1 279  1 279

AFRl-Sistemas de Transportes, S.A. 1 002  1 002 1 002  1 002

FDclonga-Food Development corporation, S.A. 450  450 450  450

Valor Data, lda. 42 145 42 145 0  

  44 875 42 145 2 730 2 730 0 2 730

PARTiciPAçÕeS eM OUTRAS SOciedAdeS      

Instituto de Formação Bancária - IFBA 4 900  4 900 4 900  4 900

Empresa Interbancária de Serviços, S.A. - EMIS 48 071  48 071 48 071  48 071

Associação Angolana de Bancos - ABANc 23 789  23 789 23 789  23 789

  76 760  76 760 76 760  76 760

	 	 121	635	 42	145	 79	490	 79	490	 0	 79	490

Mobiliário e material 43 066 16 071 26 996 41 224  7 966  33 257 

Máquinas e ferramentas 6 771 2 634 4 137 3 045  884  2 161 

Equipamento informático 57 152 31 854 25 298 34 072  16 779  17 293 

Instalações interiores 6 908 6 746 162 6 908  4 497  2 411 

Material de transporte 84 411 57 695 26 716 58 957  29 290  29 667 

Equipamento de segurança 8 166 4 074 4 092 8 101  2 923  5 177 

Outro equipamento 2 723 1 787 936 2 723  1 191  1 532 

Imobilizações em curso 3 373 142  3 373 142   

	 	 3	582	340	 120	860	 3	461	480	 155	030		 63	532		 91	498	

 13/12/31 12/12/31

 iMOBiLiZAçÕeS FinAnceiRAS AcTiVO PROViSÕeS AcTiVO AcTiVO PROViSÕeS AcTiVO
  BRUTO  LíQUidO BRUTO  LíQUidO

 13/12/31 12/12/31

 iMOBiLiZAçÕeS cORPÓReAS AcTiVO ReinTeGRAçÕeS AcTiVO AcTiVO ReinTeGRAçÕeS AcTiVO
  BRUTO AcUMULAdAS LíQUidO BRUTO  LíQUidO

7 (Ponto 4-1-90 do cONTIF)
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 Sist. tratamento automático dados 990 171 719 914 270 988 922  389 857  599 065 

 Gastos de organização e expansão 649 478 458 676 191 647 440  242 184  405 256 

 Benfeitorias imóveis de terceiros 81 506 47 483 34 60 723  20 434  40 289 

 Gastos com desenvolvimento 9 441 6 294 3 9 441  3 147  6 294 

	 	 1	730	596	 1	232	367	 498	 1	706	526		 655	622		1	050	904	

 13/12/31 12/12/31

 iMOBiLiZAçÕeS incORPÓReAS AcTiVO AMORTiZAçÕeS AcTiVO AcTiVO AMORTiZAçÕeS AcTiVO
  BRUTO AcUMULAdAS LíQUidO BRUTO  LíQUidO

O valor registado em imobilizado corpóreo 
e incorpóreo refere-se aos investimentos 
efectuados desde a abertura do Banco. As 
imobilizações incorpóreas correspondem aos 
custos da Comissão Instaladora do Banco, que 
representam sobretudo softwares, que serão 
amortizados de forma linear, por um período 
de três anos.

As imobilizações corpóreas encontram-se re-
gistadas ao custo de aquisição, sendo que as 
rubricas mais significativas (equipamento de 
transporte e equipamento informático) con-
têm a maior parte dos equipamentos rolantes 
e tecnológicos do Banco. A amortização é cal-
culada pelo método das quotas constantes, às 
taxas legais em vigor.

A rubrica de “Imobilizações em Curso”, no total 
3 373 142 319,50 milhões de kwanzas engloba 
novos equipamentos estruturais adquiridos 
para o serviço do Banco, a saber: nova Sede, e 
novos balcões dolce Vita, Escom, Lobito.

As contas de imobilizado corpóreo e in-
corpóreo de 2012 foram reclassificadas em 
conformidade com os pareceres do auditor 
externo e do conselho fiscal do Banco e em 
obediência aos princípios enunciados. 
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10	-	Depósitos

depósitos à ordem
Em depósitos à ordem registam-se os valores 
de livre movimentação, mantidos por pessoas 
físicas e jurídicas.

depósitos a prazo
Em depósitos a prazo são registados os depósi-
tos sujeitos a condições definidas de prazo e de 
encargos, com ou sem emissão de certificado 
de depósito bancário.

No corrente exercício de 2013 a remuneração 
média anual dos depósitos a prazo em kwan-
zas e dólares dos Estados unidos, cifrou-se em 
4,513% e 4,253%, respectivamente, significati-
vamente abaixo da taxas médias praticadas 
em 2012, quando estes valores se cifravam em 
7,268% e 5,565%.

 dePÓSiTOS à ORdeM  

  Empresas 6 431 504 3 469 277 

  Particulares 2 198 313 1 184 763 

     8 629 817  4 654 040 

 dePÓSiTOS A PRAZO  

  Empresas 896 924 834 764 

  Particulares 442 985 676 087 

  Juros  22 539 45 388 

     1 362 449  1 556 239 

	 	 	 	 	 9	992	266		 6	210	279	

   13/12/31 12/12/31

Valores em milhares de kwanzas
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11	-		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 Trân-
sito” regista-se a movimentação de recursos 
entre agências e dependências, que não 
representem, na ocasião da execução ou cor-
respondência dos respectivos lançamentos, 
alterações nas posições de direitos ou obriga-
ções em relação a terceiros.

12	-	outras	obrigações

Outras Obrigações de natureza Fiscal
Regista as obrigações fiscais devidas pela ins-
tituição 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 ser-
viços prestados, retidos pela instituição.

Outras Obrigações de natureza cível
Na subconta de Credores pela Prestação de 
Serviços registam-se os valores a pagar decor-
rentes da prestação de serviços por terceiros.

Na subconta de Credores por Aquisições de 
Bens e direitos regista-se o valor dos com-
promissos assumidos na aquisição a prazo de 
bens e direitos.

Na subconta de Credores diversos regista-se, 
por titular, as responsabilidades da instituição 
perante pessoas físicas ou jurídicas, inclusi-
ve 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 te-
mos 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
Na subconta de Contribuição à Segurança So-
cial registam-se os valores relativos a despesas 
de previdência social devidas à segurança social.

 Relações entre Agências 616 8 676

 Relações entre Instituições 34 083 7 460

	 	 34	699	 16	136

  13/12/31 12/12/31

Valores em milhares de kwanzas

 OUTRAS OBRiGAçÕeS de nATUReZA FiScAL  

 Encargos fiscais retidos de terceiros 34 585 6 565

     34 585 6 565

 OUTRAS OBRiGAçÕeS de nATUReZA cíVeL

 credores pela prestação de serviços 11 736 259

 credores por aquisições de bens e direitos 1 135 721 -

 credores diversos 13 250 11 314

     1 160 707 11 573

 OUTRAS OBRiGAçÕeS de nATUReZA AdM. e de cOMeRciALiZAçãO  

 contribuições para a Segurança Social 7 562 1 939

     7 562 1 939

	 	 	 	 	 1	202	854	 20	078

   13/12/31 12/12/31

Valores em milhares de kwanzas
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13	-		Provisões	para	responsabilidades	
Prováveis

Regista o valor das provisões para respon-
sabilidades prováveis de natureza social ou 
estatutária relativa a valores devidos aos tra-
balhadores, exigíveis da instituição.

Regista também o valor das responsabilida-
des prováveis originada pela prestação de 
garantias, como os identificados em contra-
tos 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 obriga-
ções que viabilizem a captação de recursos 
com base em títulos de crédito, valores mo-
biliários e/ou demais activos financeiros. 

14	-	Fundos	Próprios

O Banco foi constituído por Escritura Públi-
ca de 17 de Fevereiro de 2011 com um capital 
social de 2 200 000 milhares de kwanzas, re-
presentado por um milhão de acções no valor 
unitário de 2 200 kwanzas, integralmente rea-
lizado pelos accionistas. 

 PROViSãO PARA SUBSídiO de FÉRiAS

  Subs. Férias – órgãos Adm. e Fiscalização 9 646 4 081

  Subs. Férias – Empregados 13 981 11 398

  Provisões do artigo 262º da l.G.T. 10 714 4 836

     34 342 20 315

 PROViSÕeS PARA ReSPOnSABiLidAdeS PROVÁVeiS nA PReSTAçãO de GARAnTiAS 4 612 115

     4 612 115

	 	 	 	 	 38	954	 20	430

 PROViSÕeS PARA ReSPOnSABiLidAdeS PROVÁVeiS 13/12/31 12/12/31
 de nATUReZA AdMiniSTRATiVA e de cOMeRciALiZAçãO

Valores em milhares de kwanzas
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No decurso do ano corrente foram decididos 
dois aumentos do capital social do Banco:

Em Assembleia geral realizada aos 27 dias de 
Abril do ano 2013, foi proposto pelo Conse-
lho de Administração do Banco e aceite pelos 
accionistas a realização de um incremen-
to no capital social, em dinheiro, passando 
o mesmo de kwanzas 2 200 000 000 para 
4 840 000 000, através de acções da mes-
ma categoria e com o mesmo valor nominal 
das já existentes. O aumento do capital social 
foi integralmente subscrito e realizado, e está 
consubstanciado em escritura pública de 28 
de Junho de 2013, lavrado 1º Cartório Notarial 
de Luanda.

Em Assembleia geral Extraordinária de Ac-
cionistas realizada aos 5 de Outubro de 2013 
foi decidido aprovar o aumento do capital 
social do Banco, em numerário, de kwanzas 
4 840 000 000 para 9 680 000 000 com 
emissão e subscrição de novas acções da 
mesma categoria das já existentes, no valor 
nominal de kwanzas 2 200 cada. Os accionis-
tas realizaram cerca de 50% da subscrição em 
2013, terminando o prazo para a realização 
do remanescente da subscrição em Fevereiro 
de 2014. 

O quadro seguinte mostra a composição dos 
Fundos Próprios:

 capital social 6 882 334 2 200 000

 Resultados transitados 2011 -287 858 -287 858

 Resultados transitados 2012 -1 163 214 -1 163 214

 Resultados transitados 2013 -1 579 671 -

	 	 3	851	591	 748	928

 FUndOS PRÓPRiOS 13/12/31 12/12/31

Valores em milhares de kwanzas
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15	-	Margem	Financeira

Este agregado apresenta a seguinte com- 
posição:

 PROVeiTOS de inTRUMenTOS FinAnceiROS AcTiVOS  

 de APLicAçÕeS de LiQUideZ  

  Proveitos de operações no mercado monetário interfinanceiro  

   com instituições financeiras nacionais 103 278 8 764

   com instituições financeiras estrangeiras   2

     103 278 8 766

 PROVeiTOS de TíTULOS e VALOReS MOBiLiÁRiOS   

  De títulos mantidos para negociação   

   Títulos de rendimento fixo emitidos por residentes 12 351 7 332

     12 351 7 332

 PROVeiTOS de cRÉdiTOS   

  Empresas 437 636 89 645

  Particulares 23 715 13 533

     461 351 103 178

 cUSTOS de inTRUMenTOS FinAnceiROS PASSiVOS   

  De depósitos   

   De depósitos à ordem 103 

   De depósitos a prazo 98 027 56 756

     98 130 56 756

 de cAPTAçÕeS PARA LiQUideZ  

  De operações no mercado monetário interfinanceiro 2 492

     2 492

	 	 	 	 	 478	847	 62	027

   13/12/31 12/12/31

Valores em milhares de kwanzas
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16	-	resultados	de	operações	Cambiais

Este agregado apresenta a seguinte com- 
posição:

17	-		resultado	da	Prestação	de	Serviços	
Financeiros

Em 31 de dezembro de 2013 esta rubrica apre-
senta o seguinte detalhe:

 lucros e dif.reavaliação da posição cambial 1 981 411 436 885

     1 981 411 436 885

 Prejuízos e dif.reavaliação da posição cambial -1 673 593 293 775

     -1 673 593 293 775

	 	 	 	 	 307	818	 143	110

 PROVeiTOS de PReSTAçãO de SeRViçOS  

  comissões sobre operações cambiais 378 534

  comissões por garantias prestadas 17 018 5 102

  comissões por compromissos para com terceiros 5 -

  comissões por serviços bancários prestados 62 862 46 710

  Outros proveitos por serviços bancários prestados 4 990 10 736

     85 252 63 081

 cUSTOS de cOMiSSÕeS e cUSTÓdiAS  

  comissões sobre operações cambiais 487 360

  comissões por garantias recebidas   -176

  comissões por serviços prestados por terceiros 1 852 173

     2 339 357

	 	 	 	 	 82	913	 62	724

   13/12/31 12/12/31

 ReSULTAdOS dA PReSTAçãO de SeRViçOS FinAnceiROS 13/12/31 12/12/31

Valores em milhares de kwanzas

Valores em milhares de kwanzas
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18	-	Pessoal

O BVB, em 31 de dezembro 2013, apresenta 
o efectivo de 75 Colaboradores, sendo 37 do 
género masculino (49%) e 38 do género femi-
nino (51%)

 MeMBROS dOS ORGãOS de AdMiniSTRAçãO e FiScALiZAçãO  

  Remuneração mensal 145 259 51 010

  Remunerações adicionais 31 720 18 673

  Encargos sociais obrigatórios 7 513 4 663

  Outras remunerações 1 046 518

     185 538 74 865

 eMPReGAdOS  

  Remuneração mensal 226 934 161 573

  Remunerações adicionais 47 756 35 281

  Outras remunerações adicionais 7 416 5 755

  Encargos sociais obrigatórios 28 700 16 760

  Encargos sociais facultativos 15 189 5 895

  Outros custos com pessoal 25 970 4 471

     351 965 229 736

	 	 	 	 	 537	503	 304	601

   13/12/31 12/12/31

Valores em milhares de kwanzas
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19	-		Fornecimentos	e	Serviços		
de	Terceiros

Em 31 de dezembro de 2013 este agre-
gado contabilístico apresenta a seguinte 
composição:

A rubrica de alugueres inclui os custos incorridos 
associados a espaços utilizados na actividade 
operacional do Banco.

 FORneciMenTOS e SeRViçOS de TeRceiROS   

  comunicações 44 516 34 661

  água e energia 735 621

  Transportes, deslocações e alojamentos 35 729 18 747

  Publicações, publicidade e propaganda 30 875 97 261

  Segurança, conservação e reparação 26 595 22 818

  Auditorias, consultorias e outros serviços técnicos especializados 425 082 323 118

  Seguros 2 353 1 289

  Alugueres 134 313 97 774

  Materiais diversos 16 353 9 487

  Outros fornecimentos de terceiros 29 615 18 947

	 	 	 	 	 746	165	 624	723

   13/12/31 12/12/31

Valores em milhares de kwanzas
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20	-		outros	Custos	e	Proveitos	
operacionais	

Em 31 de dezembro de 2013 esta rubrica apre-
senta o seguinte detalhe:

 OUTROS PROVeiTOS OPeRAciOnAiS  

  Receitas suplementares 4 551 1 484

  Proveitos pela prestação de serviços diversos 19 566 4 141

  Descontos de Pronto Pagamento Obtidos   467

  Outros proveitos operacionais 2 746 1 800

     26 864 7 891

 OUTROS cUSTOS OPeRAciOnAiS  

  custos operacionais diversos 1 069 

  Outros custos operacionais 3 412 890

     4 481 890

	 	 	 	 	 22	383	 7	001

   13/12/31 12/12/31

Valores em milhares de kwanzas
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21	-	resultado	Não	operacional

Na subconta de Imobilizações Financeiras, 
registam-se os ganhos e perdas em participa-
ções societárias e de outros investimentos. 

Na subconta “Provisão para imobilizações 
financeiras”, estão registadas imparidades 
relacionadas a participações societárias e de 
outros investimentos.

A subconta “Ajustes de Exercícios Anteriores” 
engloba encargos registados no ano 2013, mas 
respeitantes a exercícios anteriores: arrenda-
mentos e encargos com assistência técnica, 
causados por erros e omissões materiais. 

Na subconta “Resultado da descontinuidade 
de Operações” são registados os efeitos não 
usuais ou não recorrentes da descontinuidade 
de operações.

 Rendimentos de títulos de participação 413 -

 Provisão para imobilizações financeiras -42 145 -

 compensação por abate de imobilizado -416 -

 Ganhos em imobilizações incorpóreas - 130 331

 Ajustes de exercícios anteriores -211 652 -

 Resultado da descontinuidade de operações 6 770 -

	 	 	 	 	 -247	030	 130	331

   13/12/31 12/12/31

Valores em milhares de AOA
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22	-	rubricas	Extrapatrimoniais

Em 31 de dezembro de 2013 estas rubricas 
têm a seguinte composição:

23	-	Eventos	Subsequentes	

Não temos conhecimento de quaisquer factos 
ou acontecimentos posteriores ao fecho de 
contas de 31 de dezembro de 2013 que justi-
fiquem ajustamentos ou divulgação nas Notas 
às Contas relativas ao exercício findo, que 
afectem, de forma significativa, situações e/ou 
informações nas mesmas relevadas ou ainda 
que, embora não afectando as demonstrações 
financeiras apresentadas, tenham alterado ou 
se espera venham a alterar expressivamente, 
favorável ou desfavoravelmente a situação fi-
nanceira do Banco, os seus resultados e/ou as 
suas actividades. 

 ReSPOnSABiLidAdeS PeRAnTe TeRceiROS  

  Garantias e avales prestados 472 091 20 496

  Por créditos Documentários Abertos  285 574

     472 091 306 070

 OPeRAçÕeS cAMBiAiS  

  compras de moedas estrangeiras a liquidar  48 036

  Vendas de moedas estrangeiras a liquidar  -48 036

     - -

 VALOR AcTUAL dOS cRÉdiTOS  

  créditos mantidos no activo 4 286 047 2 106 555

  créditos transferidos para prejuízo 3 931 -

	 	 	 	 	 4	289	978	 2	106	555

   13/12/31 12/12/31

Valores em milhares de kwanzas
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Relatório e Contas 2013

cAPíTULO 09
Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Senhores accionistas do Banco Valor, S.A.

1.  Nos termos da Lei e do mandato que nos foi 
conferido, em conformidade com o Artigo 
23º dos Estatutos, apresentamos o Relató-
rio sobre a actividade fiscalizadora por nós 
desenvolvida bem como o Parecer sobre os 
documentos de prestação de contas apre-
sentados pelo Conselho de Administração 
do Banco Valor, S.A., relativos ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2013.

2.  No decurso do exercício acompanha-
mos com a periocidade e a extensão que 
consideramos adequada, a evolução da 
actividade desenvolvida pelo Banco, a 
regularidade dos seus registos contabilís-
ticos e o cumprimento das normas legais 
e estatutárias aplicáveis. Obtivemos do 
Conselho de Administração e dos diver-
sos serviços do Banco as informações e 
esclarecimentos solicitados. Realizamos 
também testes e outros procedimentos, 
com a profundidade julgada necessária.

3.  No âmbito das nossas funções, examinamos 
o Balanço Patrimonial, a demonstração de 
Resultados, a demonstração de Mutações 
nos Fundos Próprios e demonstração de 
Fluxo de Caixa para o exercício de 31 de 
dezembro de 2013, bem como o Relatório 
de gestão, preparado pelo Conselho de 
Administração, para o exercício findo na-
quela data.

4.  Analisamos o Parecer emitido pelos 
Auditores Externos, sobre as contas, o 
qual apresenta uma ênfase pela correc-
ção efectuada na rubrica de imobilizado 
corpóreo que originou uma reserva no 
exercício de 2012.

5.  Face ao exposto, somos de parecer que, 
as demonstrações financeiras supra re-
feridas e o Relatório de gestão, estão de 
acordo com as disposições contabilísti-
cas, legais estatutárias aplicáveis, pelo 
que poderão ser aprovadas em Assem-
bleia geral.

6.  Finalmente, expressamos o nosso agrade-
cimento ao Conselho de Administração e 
a todos os colaboradores do Banco com 
que contactamos, pela valiosa colabora-
ção prestada.

Luanda, 16 de Abril de 2014

O conselho Fiscal

generoso Hermenegildo gaspar de Almeida 
– Presidente

Abílio Alberto da Costa 
– Vogal

Amaro Augusto 
– Vogal
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cAPíTULO 10
Relatório do Auditor Independente

Ao Conselho de Administração 
do Banco Valor, S.A.

relatório	sobre	as	Demonstrações	
Financeiras

Auditámos as demonstrações financeiras ane-
xas do Banco Valor, S.A., (adiante designado 
como “Banco”) que compreendem o balanço 
em 31 de dezembro de 2013, que evidencia 
um total de 15 120 364 milhares de kwanzas 
e um capital próprio de 3 851 591 milhares de 
kwanzas, o qual inclui um resultado líquido 
negativo de 1 579 671 milhares de kwanzas, a 
demonstração de resultados e a demonstra-
ção de fluxos de caixa relativas ao exercício 
findo naquela data, bem como um resumo das 
políticas contabilísticas significativas e outra 
informação explicativa.

responsabilidade	do	Conselho	
de	administração	pelas	Demonstrações	
Financeiras

O Conselho de Administração é responsável 
pela preparação e apresentação apropria-
das destas demonstrações financeiras de 
acordo com os princípios e práticas contabi-
lísticas geralmente aceites em Angola para o 
sector bancário, e pelo controlo interno que 
determine ser necessária para possibilitar 
a preparação de demonstração financeiras 
isentas de distorção material devido a fraude 
ou a erro.

responsabilidade	do	auditor

A nossa responsabilidade consiste em expres-
sar uma opinião sobre estas demonstrações 
financeiras, com base na nossa auditoria, que 
foi conduzida de acordo com as Normas Inter-
nacionais de Auditoria. Estas Normas exigem 
que cumpramos com requisitos éticos e que 
planeemos e executemos a auditoria para 
obter garantia razoável sobre se as demons-
trações financeiras estão isentas de distorção 
de material.

uma auditoria envolve executar procedimen-
tos para obter prova de auditoria acerca das 
quantias e divulgações constantes das de-
monstrações financeiras. Os procedimentos 
seleccionados dependem do julgamento do 
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de 
distorção material das demonstrações finan-
ceiras devido a fraude ou a erro. Ao efectuar 
essas avaliações do risco, o auditor considera 
o controlo interno relevante para a preparação 
e apresentação apropriada das demonstra-
ções financeiras pelo Banco a fim de conceber 
procedimentos de auditoria que sejam apro-
priados nas circunstâncias, mas não com a 
finalidade de expressar uma opinião sobre a 
eficácia do controlo interno do Banco. uma 
auditoria inclui também a avaliação da ade-
quação das políticas contabilísticas usadas e 
a razoabilidade das estimativas contabilísticas 
efectuadas pelo Conselho de Administração, 
bem como a avaliação da apresentação global 
das demonstrações financeiras.

Estamos convictos que a prova de auditoria 
que obtivemos é suficiente e apropriada para 
proporcionar uma base para a nossa opinião 
de auditoria.

10
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opinião

Em nossa opinião as demonstrações financei-
ras apresentam de forma apropriada, em todos 
os aspectos materiais, a posição financeira do 
Banco Valor, S.A., em 31 de dezembro de 2013 
e o seu desempenho financeiro e os fluxos de 
caixa no exercício findo naquela data de acor-
do com os princípios e práticas contabilísticas 
geralmente aceites em Angola para o sector 
bancário, os quais se encontram resumidos 
nas Notas às demonstrações financeiras.

Ênfase	

Sem afectar a nossa opinião expressa no parágra-
fo anterior, salientamos os seguintes aspectos:

i)  o nosso relatório de auditoria sobre as de-
monstrações financeiras do exercício de 
2012 incluía uma reserva referente ao re-
conhecimento de imobilizado incorpóreo 
na rubrica de imobilizado corpóreo. Esta 
situação foi devidamente corrigida em 
2013, tendo sido o comparativo de 2012 
ajustado pelo Banco nas demonstrações 
financeiras anexas (nota 9); e

ii)  conforme referido na Nota 9, a rubrica de 
Imobilizações em curso inclui, a 31 de de-
zembro de 2013, um saldo de 3 315 015 
milhares de kwanzas referente ao valor 
total do imóvel adquirido pelo Banco, na 
qualidade de promitente-comprador, para 
a instalação da futura Sede. Apesar do 
imóvel já ter sido pago na sua quase tota-
lidade, a esta data ainda não foi possível 
ao Conselho de Administração obter a es-
critura pública e o correspondente registo 
predial actualizado.

Por Pricewaterhousecoopers 
(Angola), Lda
Representada por:

Ricardo Santos
Partner

Luanda, 12 de Maio de 2014
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