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Generoso Hermenegildo 
Gaspar de Almeida
Presidente do Conselho de Administração
Chairman of the Board of Directors

O exercício económico de 2017 será recordado 
como um ano de grandes desafios e mudanças  
nos mais diversos sectores da sociedade  
angolana.

Em termos económicos, o declínio acentua-
do e duradouro do preço do petróleo afectou o 
desempenho económico do País, apesar de em 
2017 se ter registado uma recuperação do preço 
médio de venda do barril de petróleo angolano, 
superior a USD 10 (USD 50,6 em 2017 e USD 40,3 
em 2016). Esta situação juntamente com o au-
mento de venda de divisas por parte do Banco 
Nacional de Angola, colocou uma enorme pres-
são sobre as Reservas Internacionais Líquidas 
(RIL), vincando de forma expressiva a necessida-
de de abordar com renovada urgência a diversi-
ficação da economia.

Em 2017 assistiu-se ainda a uma redução ex-
pressiva da taxa de inflação face ao ano anterior, 
apesar de a mesma ter continuado com um nível 
elevado e prejudicial para a economia -  26,3%.

O elevado nível da inflação, levou a que as ta-
xas de juro da dívida angolana permanecessem 
igualmente altas, dificultando dessa forma a con-
cessão de crédito à economia. 

O sector financeiro, enquanto peça primordial 
na economia, teve de reagir a estas condicionan-
tes, reavaliando a abordagem ao negócio. O de-
clínio das RIL, da liquidez em moeda estrangeira 
e moeda nacional, o aumento das exigências 
regulatórias e o aumento do crédito em incum-
primento foram desafios exigentes para o sector 
bancário em 2017.

O Banco Valor, na continuidade da estraté-
gia definida, manteve o seu foco na melhoria e 
eficiência do serviço a Clientes, no reforço das 
políticas de Corporate Governance (instituímos 

The financial year of 2017 will be remembered 
as a year of great challenges and changes in 
the most diverse sectors of Angolan society.  

In economic terms, the sharp and long-
-lasting decline in the price of oil affected the 
country’s economic performance, albeit in 2017 
there was a recovery in the average selling pri-
ce per barrel of Angolan oil of over USD 10 
(USD 50.6 2017 and USD 40.3 in 2016).  This 
situation, coupled with the increase in the sale 
of foreign currency by the National Bank of 
Angola, put a lot of pressure on the Net Inter-
national Reserves (NIR), increasingly stressing 
the need to address with renewed urgency the 
diversification of the economy. 

In 2017, there was also a significant reduc-
tion in the inflation rate in relation to the pre-
vious year, however it remained at a high level 
and detrimental to the economy - 26.3%.  The 
high level of inflation led to an equally high 
Angolan debt interest rate, thus hindering the 
granting of credit to the economy.

The financial sector, as a key player in the 
economy, had to react to these constraints by 
reevaluating the approach to business.  The 
decline in NIR, foreign currency liquidity and 
national currency increased regulatory requi-
rements, and the increase in credit defaults 
were demanding challenges for the banking 
sector in 2017.

In the continuation of a defined strategy, 
Banco Valor maintained its focus on improving 
the quality and efficiency of Customer Service, 
strengthening Corporate Governance policies 
(we established the Capital, Assets and Lia-
bilities Committee and the Audit and Internal 
Control Committee in 2017) and Compliance 
(review of the code of conduct, approval of 
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em 2017 o Comité de Capital, Activos e Passi-
vos e o Comité de Auditoria e Controlo interno) 
e Compliance (revisão do código de conduta, 
aprovação de política de conflito de interesses 
e actualização do manual de procedimentos de 
compliance) e controlo das diversas componen-
tes de risco do seu balanço. 

Esta estratégia permitiu-nos continuar a as-
segurar o crescimento da instituição sem preju-
dicar os resultados – os melhores na história do 
Banco – Akz 1.666.008 milhares. – Saliento igual-
mente os seguintes indicadores:

- Crescimento da carteira de crédito em 5%, 
apesar do contexto complexo em termos eco-
nómicos;

- Crescimento da carteira de recursos em 8%;

- Custos de estrutura com uma evolução de 
10%, claramente abaixo da taxa de inflação;

- Rácio de transformação de 26% - excelentes 
níveis de liquidez;

- Cobertura de crédito vencido > 30 dias por 
imparidades de 162% e cobertura de 17,8% da 
carteira de crédito por imparidades, valores mui-
to acima da média do sector;

- Rácio de solvabilidade de 30% (três vezes 
superior ao mínimo exigido pelo supervisor), o 
que traduz a solidez do balanço da instituição;

- ROE de 25% –.

O ano de 2017 marcou igualmente a transição 
do Banco para normas contabilísticas IAS/IFRS, 
contribuindo dessa forma para que o País se ali-
nhe com as melhores práticas internacionais a 
este nível. 

De salientar igualmente o compromisso que 
o Banco continua a assumir com os seus cola-
boradores, a nível de formação e boas condições 
de trabalho e apoios sociais. Em 2017 o Banco 
realizou 13 acções de formação, totalizando 213,5 
horas. Acreditamos que o crescimento e desen-

conflict of interest policy and update of the 
compliance procedures manual) and control 
over the various risk components of its balan-
ce sheet.

This strategy allowed us to continue en-
suring the growth of the institution, without 
harming the results, of which were the best in 
the history of the Bank – AOA 1,666,008 thou-
sands.  I would also emphasize the following 
indicators:

- Growth of loan portfolio by 5%, despite 
the complex context in economic terms;

- Growth of resources portfolio by 8%;

- Structural costs with an evolution of 10%, 
clearly below the inflation rate;

- Conversion ratio of 26%- Excellent liquidi-
ty levels

- Overdue credit coverage> 30 days for im-
pairments of 162% and coverage of 17.8% of 
the loan portfolio for impairments- values well 
above industry average;

- Solvency ratio of 30% (three times higher 
than the minimum required by the supervisor), 
which reflects the soundness of the Institu-
tion’s Balance Sheet.

- ROE of 25%

The year 2017 also marked the Bank’s tran-
sition to IAS/IFRS accounting standards, thus 
contributing to the country’s alignment with 
the best international practices at this level.

It is also worth mentioning the commitment 
that the Bank continues to make with its em-
ployees, in terms of training and providing good 
working conditions and social support.  In 2017, 
the Bank carried out 13 training actions, totaling 
213.5 hours.  We believe that the growth and de-
velopment of our staff is one of the pillars to 
ensure the continuous growth of the institution 
and the improvement of customer service.
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volvimento dos nossos quadros é um dos pilares 
para assegurar o crescimento contínuo da insti-
tuição e da melhoria de serviço aos Clientes.

O ano de 2018 apresenta-se com elevados 
níveis de incerteza em termos económicos, fruto 
das reformas que o novo executivo governamen-
tal terá de implementar em termos económicos 
e institucionais. A expressiva desvalorização do 
Kwanza que se registou nos primeiros meses 
deste ano, sinaliza de forma acentuada os de-
safios com que teremos de lidar, mas fruto do 
trabalho já realizado, compromisso com Ango-
la e qualidade dos quadros do Banco, tenho a 
certeza que serão mais uma vez ultrapassados e, 
2018 será mais um ano de sucesso para a nossa 
instituição.

Em nome do Conselho de Administração e 
da Comissão Executiva, agradeço a todos os 90 
colaboradores que contribuíram de forma incan-
sável para o nosso sucesso e para o dos nossos 
clientes, bem como para vincarmos de forma 
elevada o nosso VALOR. 

Agradecemos igualmente ainda aos nos-
sos clientes, fornecedores, accionistas e demais 
stakeholders a confiança depositada na institui-
ção, com a garantia de que o Banco Valor será 
sempre um Banco comprometido com o desen-
volvimento do País, assegurando um contínuo 
serviço de qualidade e experiência bancária di-
ferenciadora.

The year 2018 presents itself with high level 
of uncertainty in economic terms, because of 
the reforms that the new government execu-
tive will have to implement in economic and 
institutional terms.

The significant devaluation of the Kwanza 
that occurred in the first months of this year 
markedly highlights the challenges we will 
face. Nevertheless, as a result of the work al-
ready done, our commitment to Angola and 
the quality of the Bank’s staff, I am confident 
that the challenges will be overcome and 2018 
will represent another year of success for our 
institution.

On behalf of the Board of Directors and 
the Executive Committee, I thank all 90 em-
ployees who have contributed tirelessly to our 
success and of our Clients, as well as greatly 
enhancing our VALUE.   

We also thank our customers, suppliers, 
shareholders and other stakeholders for their 
trust in the institution, with the guarantee that 
Banco Valor will always be a Bank committed 
to the country’s development, ensuring a con-
tinuous service of quality and differentiating 
banking experience.
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Milhares De AOA
Thousands AOA 2017 2016

Variação
Change

Balanço
Balance sheet

Activo total
Total Asset

38 736 958 33 615 067 15%

Crédito sobre Clientes (bruto)
Loans and Advances to Customers (gross)

8 251 423 7 894 688 5%

Recursos Clientes
Resources from Customers

31 411 223 28 987 264 8%

Capitais Próprios e Equiparados
Equity and Quasi-equity Instruments 

6 590 198 4 335 800 52%

Actividade
Activity

Produto Bancário
Bank Operating Revenues

4 433 579 4 472 325 (1%)

Margem Financeira
Net Interest Income

1 885 228 2 630 650 (28%)

Margem Complementar
Additional Financial Margin

2 548 351 1 841 675 38%

Custos de Estrutura
Overheads

2 629 720 2 386 183 10%

Resultado Líquido
Net Income

1 666 008 1 083 106 54%

Rendibilidade
Profitability

Rentabilidade dos Activos (ROA)
Return on Assets (ROA)

4% 3% 1 p.p

Rentabilidade dos Capitais Próprios (ROE)
Return On Equity (ROE)

25% 25% 1 p.p

Rácio eficiência
Efficiency Ratio

59% 53% (5) p.p

Activo total / Colaborador
Total asset / Employee

472 402 409 940 15%

Adequacidade do capital
Capital adequacy

Rácio de Solvabilidade Regulamentar
Regulatory Solvency Ratio

30,1% 18,3% 11,8 p.p

SÍNTESE DOS PRINCIPAIS 
INDICADORES DE NEGÓCIO
SUMMARY OF THE MAIN 
BUSINESS INDICATORS
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Milhares De AOA
Thousands AOA 2017 2016

Variação
Change

Qualidade do activo
Asset quality

Rácio de transformação (crédito sobre
 clientes / recursos clientes)
Transformation ratio (loans and advances
 to customers / Resources from customers)

26% 27% (1) p.p

Rácio de incumprimento > 30D (crédito
 vencido / crédito total)
Default ratio > 30D (overdue loan / total loan)

11% 1,9% (9.1) p.p

Cobertura do crédito vencido
 > 30D por provisões de crédito
Coverage of past due loans > 30D credit provisions

162% 1020% 858 p.p

Cobertura do crédito por provisões de crédito
Loan coverage for credit provisions

17,8% 19,5% (1,7%)

Funcionamento
Operation

Número de balcões
Branches

6 5 20%

Número de colaboradores
Employees

90 82 10%
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O desempenho da economia mundial ficou 
marcado por uma melhoria em 2017, dos vá-
rios indicadores económicos nas economias 
avançadas, emergentes e em desenvolvimen-
to. Verificou-se a nível mundial, uma subida no 
nível de confiança dos consumidores, um au-
mento nos preços das commodities, uma me-
lhoria nas condições de financiamento e do 
uso de politicas monetárias expansionistas. O 
“Global Economic Prospects”, documento do 
Banco Mundial, estima um crescimento de 3% 
para a economia global em 2017 e antecipa 
um novo crescimento de 3,1% para 2018. Já 
o FMI, no “World Economic Outlook” (WEO), 
considera um crescimento de 3,7% para 2017 e 
prevê para 2018 um crescimento de 3,9%.

1.1. EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE 
ECONÓMICA
Segundo o WEO, no que diz respeito ao cres-
cimento da economia norte-americana, estima-
-se que esta tenha atingido 2,3% em 2017, sendo 
esperado uma aceleração em 2018 para 2,7%. A 
maior economia mundial ficou marcada pelo au-
mento do investimento privado, pela diminuição 
da taxa de desemprego, forte procura externa e 
pelos bons resultados empresariais. Num aspec-
to mais negativo, registou-se a queda da produ-
ção de petróleo e o declínio do valor da moeda 
norte-americana face às suas congéneres.

2016E
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World
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ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO
MACROECONOMIC ENVIRONMENT

ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL
THE INTERNATIONAL SITUATION3.1

The performance of the world economy was 
marked by an improvement in 2017 of the va-
rious economic indicators in the advanced, 
emerging and developing economies. There 
has been a rise in the level of consumer con-
fidence, an increase in commodity prices, an 
improvement in financing conditions and the 
use of expansionary monetary policies. Global 
Economic Prospects estimates a 3 percent 
growth for the global economy in 2017 and an-
ticipates a new growth of 3.1 percent by 2018. 
The World Economic Outlook (WEO) estima-
tes growth from 3.7% to 2017 and forecasts a 
growth of 3.9% for 2018.

1.1. EVOLUTION OF ECONOMIC ACTIVITY
According to the WEO, with regard to the 
growth of the American economy, it is esti-
mated that it reached 2.3% in 2017, and ac-
celeration is expected in 2018 to 2.7%. The 
world’s largest economy was marked by 
rising private investment, declining unem-
ployment, strong external demand and 
good business results. On a more negative 
note, there was a fall in oil production and a 
decline in the value of the US currency vis-
-à-vis its counterparts.
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Para a zona Euro, o FMI estima um cresci-
mento de 2,4% em 2017, com quebra para 2,2% 
em 2018. A forte procura mundial influenciou 
positivamente a Zona Euro, que registou o 
menor nível de desemprego desde 2009. Não 
obstante os bons resultados do emprego, o 
crescimento dos salários manteve-se modera-
do. O euro sofreu uma apreciação relevante, 
que poderá influenciar negativamente a dese-
jada subida da taxa de inflação para a meta de 
2% no médio-longo prazo.

O aumento do investimento e da procura 
mundial reflectiram-se nos níveis de produção 
e exportação dos países asiáticos. O cresci-
mento da economia chinesa acelerou pela pri-
meira vez desde 2010, tendo crescido 6,8% no 
ano transacto. Das economias emergentes, o 
Brasil também merece destaque, tendo pas-
sado de uma recessão em 2016 para um cres-
cimento de 1,1% em 2017, influenciado por uma 
melhoria na estabilidade macroeconómica, 
demonstrada pelo aumento de investimento 
estrangeiro e melhoria substancial da balança 
comercial e redução da inflação.

O aumento no preço das principais com-
modities, juntamente com a recuperação do 
sector agrícola, deu um renovado alento às 
economias da África Subsariana, tendo esta 
região em 2017 crescido 2,7%. A previsão para 
2018 antecipa uma aceleração deste cresci-
mento para 3,3%, mas não se deve desconsi-
derar os factores de risco que podem derivar 
de uma diminuição do preço das commodities. 

1.2. MERCADO MONETÁRIO E CAMBIAL
As condições económicas dos EUA levaram a 
Reserva Federal (Fed) a reduzir gradualmen-
te a sua política monetária expansionista. A 
Fed realizou ao longo de 2017, três subidas na 
sua taxa de juro de referência, tendo a mesma 
acabado por se situar no intervalo entre 1,25% 
e 1,5%. Também na Europa, o forte crescimen-
to da economia britânica no terceiro trimestre, 
juntamente com os sinais da inflação, levaram 
o Banco de Inglaterra (BOE) a aumentar pela 
primeira vez em 10 anos, a sua principal taxa 
de juro, de 0,25% para 0,50%. O mesmo não 
se verificou no espaço da União Europeia, ten-

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO
MACROECONOMIC ENVIRONMENT

For the Euro zone, the IMF estimates 
growth of 2.4% in 2017, falling to 2.2% in 
2018. Strong global demand has positively 
influenced the Euro Zone, which has registe-
red the lowest level of unemployment since 
2009. Notwithstanding the good results of 
employment, wage growth remained mo-
derate. The euro has undergone a relevant 
appreciation, which could negatively in-
fluence the desired rise in the inflation rate 
to the 2% target in the medium to long term.

The increase in investment and world de-
mand was reflected in the production and 
export levels of the Asian countries. The 
growth of the Chinese economy accelerated 
for the first time since 2010, having grown 
6.8% last year. Of the emerging economies, 
Brazil also deserves to be highlighted, from 
a recession in 2016 to a 1.1% growth in 2017, 
influenced by an improvement in macroeco-
nomic stability, as evidenced by the increase 
in foreign investment and substantial impro-
vement in the trade balance and reduction 
of inflation.

The increase in the price of the main com-
modities, together with the recovery of the 
agricultural sector, gave a renewed boost to 
the economies of Sub-Saharan Africa, with a 
growth of 2.7% in 2017. The forecast for 2018 
anticipates an acceleration of this growth to 
3.3%, but we must not ignore the risk factors 
that can derive from a decrease in the price 
of commodities.

1.2. MONEY MARKET AND FOREIGN 
EXCHANGE
US economic conditions prompted the Fe-
deral Reserve to gradually reduce its ex-
pansionary monetary policy. In the course 
of 2017, the Fed made three increases in its 
benchmark interest rate, ending in the range 
of 1.25% to 1.5%. Also in Europe, the strong 
growth of the British economy in the third 
quarter, together with the signs of inflation, 
led the Bank of England (BOE) to increa-
se its main interest rate for the first time in 
10 years, from 0.25% to 0.50%. This was not 
the case in the European Union, with the 
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do o Banco Central Europeu (BCE) mantido a 
taxa directora. No que diz respeito ao Quanti-
tative Easing (QE), o BCE anunciou para 2018 
uma redução de estímulos, através da diminui-
ção dos montantes de compra de dívida pú-
blica e consequentemente uma redução de 
liquidez na Zona Euro.

O mercado cambial registou uma deprecia-
ção do Dólar norte-americano face às princi-
pais moedas congéneres. No final do ano, esta 
depreciação atingiu 13% face ao Euro e 9% 
face á libra. A divisa norte-americana também 
recuou face ao Yen e ao Yuan em 4,1% e 6,6%, 
respectivamente. Finalmente, face ao Rand da 
África do Sul, a depreciação foi de 8,1%.

Em relação á evolução dos principais par-
ceiros comerciais à Angola, numa comparação 
anual, Brasil, China e África do Sul, registaram 
um abrandamento das suas taxas de inflação, 
para 2,9%, 4,6% e 1,8% respectivamente. Já a 
Zona Euro, registou uma subida da inflação 
para 1,4%. 

1.3. MERCADO DAS COMMODITIES
Os bons indicadores económicos registados 
a nível mundial, contribuíram para um aumen-
to da procura de matérias-primas. Com isto, o 
preço das commodities sofreu variações po-
sitivas ao longo do ano. Verificaram-se varia-
ções acentuadas no cobre, no alumínio e no 
zinco, na ordem de 27,3%, 22,9% e 37,5% res-
pectivamente. Já o ouro, que funciona como 
um activo de refúgio, sofreu uma variação mé-
dia de 0,7%.

O período em análise foi também positivo 
para as commodities agrícolas. O preço médio 
destas, registou um aumento de 8,1%, segundo 
o índice de preços da FAO. A média deste ín-
dice foi de 174,7 pontos, representando a mé-
dia anual mais elevada desde 2014. Embora o 
preço do açúcar tenha caído 11,2% em 2017, os 
preços dos produtos lácteos, carne e cereais, 
evoluíram 31,5%, 8,8% e 3,2%, respectivamente.
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European Central Bank (ECB) maintaining 
the target rate. Concerning the Quantitative 
Easing (EQ), the ECB announced a stimulus 
reduction in 2018 by reducing public debt 
purchase amounts and consequently redu-
cing liquidity in the Euro Zone.

The foreign exchange market recorded 
a depreciation of the US dollar against the 
main counterparts. At the end of the year, 
this depreciation reached 13% against the 
Euro and 9% against the Pound. The US 
currency also declined against the Yen and 
Yuan at 4.1% and 6.6%, respectively. Finally, 
against the South African Rand, the depre-
ciation was 8.1%.

In relation to the evolution of Angola’s 
main trading partners, Brazil, China and Sou-
th Africa recorded a year-on-year decline in 
their inflation rates to 2.9%, 4.6% and 1.8%, 
respectively. In the Euro Zone, inflation rose 
to 1.4%.

 
1.3. COMMODITIES MARKET
The good economic indicators recorded 
worldwide have contributed to an increase 
in the demand for raw materials. As a result, 
the price of commodities changed positi-
vely throughout the year. There were sharp 
variations in copper, aluminum and zinc in 
the order of 27.3%, 22.9% and 37.5%, respec-
tively. On the other hand, gold, which func-
tions as a refuge asset, suffered an average 
change of 0.7%.

The period under review was also posi-
tive for agricultural commodities. The ave-
rage price of these products increased by 
8.1%, according to the FAO price index. The 
average of this index was 174.7 points, repre-
senting the highest annual average since 
2014. Although the price of sugar dropped 
by 11.2% in 2017, prices for dairy products, 
meat and cereals increased by 31.5% 8.8% 
and 3.2%, respectively.
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MB/d 2014 2015 2016 2017

Países da OCDE
OECD countries

45,8 46,2 46,6 47,4

Países fora da OCDE
Countries outside the OECD

46,2 47,8 48,8 49,6

Procura Global
Global Demand

92,0 94,0 95,4 97,0

Países da OPEP
OPEC countries

30,5 31,8 32,7 32,4

Países fora da OPEP
Countries outside OPEC

55,6 57,1 57,0 57,8

OPEP Gás natural
OPEC Natural gas

6,0 6,1 5,9 6,3

Oferta Global
Global Offer

92,1 95,0 95,6 96,5

Excesso de oferta
Excess supply

0,1 1,0 0,2 (0,5)

Fonte: World oil outlook 2017, OPEC

MERCADO PETROLÍFERO
OIL MARKET
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Quanto ao mercado petrolífero, o empenho 
da OPEP e dos países não membros da Orga-
nização, em cortar a produção para reduzir o 
excesso de oferta e reequilibrar o mercado in-
ternacional, permitiu que no balanço de 2017 a 
procura excedesse a oferta em 500 mil barris/
dia. A média de produção diária de petróleo 
no ano de 2017, atingiu cerca de 96,5 milhões 
de barris/dia.

As for the oil market, the commitment 
of OECD and non-OECD countries to cut 
output to reduce excess supply and reba-
lance the international market has allowed 
demand in the 2017 balance sheet to ex-
ceed supply by 500,000 barrels per day . 
The average daily production of oil in 2017 
reached about 96.5 million barrels per day.

Os preços do petróleo, em média, subiram 
no mercado internacional. O Brent, que serve 
de referência para as exportações de petróleo 
do nosso País, subiu 7,84%, para USD 55,27 por 
barril, e o WTI valorizou 4,85%, para USD 52,14. 
Entre os vários factores que influenciaram o 
preço da matéria-prima, destacam-se: (i) a 
execução satisfatória dos cortes da OPEP e de 
outros países não membros do cartel, como 
a Russia; (ii) os problemas verificados em al-
guns oleodutos de grandes dimensões; (iii) 
as tensões politicas no Médio Oriente e com 
a Coreia do Norte; e (iv) algumas semanas 
consecutivas de queda nas reservas dos EUA. 

Oil prices, on average, rose in the interna-
tional market. Brent, which serves as a ben-
chmark for Brazil’s oil exports, rose 7.84% to 
USD 55.27 per barrel, and the WTI apprecia-
ted 4.85% to USD 52.14. Among the several 
factors that influenced the price of the raw 
material, we highlight: (i) the satisfactory 
execution of cuts by OPEC and other coun-
tries not members of the cartel, such as Rus-
sia; (ii) problems encountered in some large 
pipelines; (iii) political tensions in the Middle 
East and with North Korea; and (iv) a few 
consecutive weeks of declining US reserves.
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2.1. CONTAS EXTERNAS 
E MERCADO CAMBIAL
Os dados de comércio, já públicos, divulgados 
pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), 
revelam que o saldo acumulado da balança 
comercial registou, até ao terceiro trimestre de 
2017, um superavit de AKZ 2.559,5 mil milhões, 
o que corresponde um aumento de 27% face 
ao acumulado dos três primeiros trimestres 
de 2016. As exportações ascenderam a AKZ 
4.096,1 mil milhões, uma subida de 16% face 
ao mesmo período do ano anterior, tendo as 
importações ascendido a AKZ 1.536,6 mil mi-
lhões, que se traduz num incremento de 2% 
face ao ano transacto.

Não obstante a melhoria na balança co-
mercial do País, as reservas internacionais  
líquidas (RIL), deterioraram-se em 36% ao lon-
go do ano, tendo-se situado em USD 13.300 
milhões no fecho de 2017, uma quebra de 38% 
face ao fecho de 2016. De referir, que as obri-
gações de curto prazo situaram-se nos USD 
4.632 milhões, o que representa o maior valor 
desde que há registo estatístico da decompo-
sição das RIL.

Ao decompormos as RIL, podemos verifi-
car que a única rubrica que variou em sentido 
positivo foi a referente às reservas obrigatórias 
dos bancos comerciais, ao aumentar 37% para 
USD 733 milhões. Por outro lado, a compo-
nente do BNA nas RIL, reduziu 31%, para USD 
7.121 milhões, indicando que as compras de 
divisas ao Tesouro e a petrolíferas não foram 
suficientes para a quantidade de divisas ven-
didas. Já a conta única do Tesouro (CUT) em 
moeda externa, caiu cerca de 45%, para USD 
5.446 milhões, demonstrando a necessidade 
do Tesouro recorrer às suas disponibilidades 
em moeda estrangeira, para suportar despesa.

Em 2017, o BNA vendeu USD 12.220 mi-
lhões, o que correspondeu a mais 13% face 
às vendas de 2016. As vendas directas para 
segmentos considerados prioritários, corres-
ponderam a mais de 90% das intervenções 

2.1. FOREIGN ACCOUNTS AND FOREIGN 
EXCHANGE MARKET
Trade data, already public, released by the 
National Statistical Institute (INE), show that 
the accumulated balance of trade registe-
red, until the third quarter of 2017, a surplus 
of AKZ 2,559.5 billion, which corresponds to 
an increase 27% over the first three quarters 
of 2016. Exports amounted to AKZ 4,096.1 
billion, an increase of 16% over the same 
period of the previous year, with impor-
ts amounting to AKZ 1,536.6 billion, which 
translates into an increase of 2% over the 
previous year.

Notwithstanding the improvement in the 
country’s trade balance, net international 
reserves (RIL) deteriorated by 36% during 
the year, reaching USD 13.3 billion at the 
end of 2017, a 38% decrease in relation to 
the closing of 2016. It should be noted that 
the short-term obligations were USD 4,632 
million, which represents the highest value 
since there is statistical record of the RIL 
decomposition. By decomposing the RIL, 
we can see that the only item that varied 
in a positive direction was the one referring 
to the obligatory reserves of commercial 
banks, increasing by 37% to USD 733 million. 

On the other hand, the BNA component 
in RILs decreased 31% to USD 7,121 million, in-
dicating that purchases of foreign currency 
to the Treasury and to oil companies were 
not sufficient for the amount of foreign ex-
change sold. The Treasury’s single foreign 
currency account (CUT) fell about 45% to 
USD 5,446 million, demonstrating the need 
for the Treasury to use its foreign exchange 
reserves to support expenses.

In 2017, BNA sold USD 12,220 million, whi-
ch corresponds to a 13% increase over 2016 
sales. Direct sales to priority segments cor-
responded to more than 90% of BNA inter-
ventions in the foreign exchange market, 
which caused a distortion in commercial 
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do BNA no mercado cambial, o que provocou 
uma distorção enorme na componente co-
mercial dos bancos que actuam directamente 
no mercado. As necessidades para o sector 
petrolífero representaram 17% das vendas no 
mercado primário, seguidas dos bens alimen-
tares e serviços 15%, indústria 10% e operações 
diversas 10%.

Os bancos adquiriram igualmente divisas 
directamente aos seus Clientes, no montante 
de USD 1.636 milhões, uma quebra face aos 
USD 2.314 adquiridos em 2016.

intervention by the banks that operate di-
rectly on the market. Needs for the oil sector 
accounted for 17% of sales in primary market, 
followed by food and services 15%, industry 
10% and various operations 10%.

The banks also acquired foreign currency 
directly from their Customers in the amount 
of USD 1,636 million, a decrease from USD 
2,314 acquired in 2016. 

Usd milhões 
Usd millions Dez-16 Dez-17 Δ

RIB 24 353 17 938 (26%)

RIL 20 807 13 300 (36%)

BNA 10 303 7 121 (31%)

CUT ME 9 969 5 446 (45%)

Reserv. Obrig.
Reserves. Bonds

535 733 37%

Obrigações CP
ST Bonds

3 546 4 638 31%

EVOLUÇÃO DAS RESERVAS INTERNACIONAIS
EVOLUTION OF INTERNATIONAL RESERVES
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DESTINO DA VENDA DE DIVISAS EM 2017

Sector
Petrolífero
Oil Sector

17%

Food & Beverage 
and Services

Bens 
Alimentares
e Serviços

15%

Industrial Sector
Sector da Indústria

10%

Miscellaneous 
operations

Operações
diversas

10%

Letters of credit
Cartas Crédito

8%

travels,help family,
health and education

Viagens, 
ajuda familiares,

saúde e educação

5%

State Ministries 
and Agencies

Ministérios e 
organismos

estado

6%

Others
Outros

29%

DESTINATION OF FOREIGN EXCHANGE SALES IN 2017
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No mercado cambial primário, a taxa de 
câmbio média manteve-se praticamente está-
vel durante 2017, situando-se nos 165,92 USD/
Kz no final do ano. Já no mercado informal, o 
spread da taxa de câmbio média foi mais re-
duzido este ano, tendo a média de compra/
venda do dólar ficado abaixo dos 400 AKZ 
por dólar. A excepção foi o mês de Dezembro, 
em que o Kwanza sofreu uma depreciação de 
9%. Esta desvalorização, para além do período 
de festas, derivou em grande parte da expec-
tativa de desvalorização da moeda nacional, 
conforme estava previsto no plano intercalar, 
aprovado pelo Governo no final de 2017.

2.2. CONTAS FISCAIS E ENDIVIDAMENTO 
PÚBLICO

• Receitas Fiscais Petrolíferas
De acordo com os dados MINFIN, o País ex-
portou 596 milhões de barris petróleo e arre-
cadou AKZ 1.615,7 mil milhões  em 2017, um 
aumento de 23,5% nas receitas quando com-
parado com o ano transacto, não obstante a 
redução de 5,7% nas quantidades exportadas. 
Este aumento das receitas deveu-se ao au-
mento do preço médio de venda do barril de  
petróleo angolano, que se situou em USD 51, 
mais USD 10 que em 2016.

TAXAS DE CÂMBIO NOMINAIS (USD/KZ)

Fonte: BNA / Mercado informal Informal Market
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2.2. TAX ACCOUNTS AND PUBLIC 
INDEBTEDNESS

• Oil Tax Revenues
According to the MINFIN data, the country 
exported 596 million barrels of oil and rai-
sed AKZ 1,615.7 billion in 2017, an increase 
of 23.5% in revenues when compared to the 
previous year, despite the reduction of 5.7 % 
in exported quantities. This increase in reve-
nues was due to the increase in the average 
sale price of the Angolan oil barrel, which 
stood at USD 51, plus USD 10 than in 2016.

In the primary exchange market, the ave-
rage exchange rate remained practically sta-
ble during 2017, standing at USD 165.92 / Kz 
at the end of the year. In the informal market, 
the average exchange rate spread was lower 
this year, with the average purchase / sale of 
the dollar falling below 400 AKZ per dollar. 
The exception was the month of December, 
when the Kwanza suffered a depreciation of 
9%. This devaluation, in addition to the holiday 
period, derived largely from the expectation 
of the devaluation of the national currency, 
as provided for in the interim plan appro-
ved by the Government at the end of 2017. 
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EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E PREÇO 
DO BARRIL PETRÓLEO ANGOLANO

Fonte: Ministério das Finanças
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• Mercado Primário de Dívida
Em 2017, a emissão de dívida interna aumen-
tou 5% face ao ano anterior, para um total de 
AKZ 2.561 mil milhões. Deste total, AKZ 1.701 
mil milhões foram emissões de Bilhetes do 
Tesouro (BT), cerca de mais 1% face a 2016, e 
os restantes AKZ 860 mil milhões disseram 
respeito a Obrigações do Tesouro (OT), uma 
evolução de cerca de 16% face ao ano anterior.

• Primary Debt Market
In 2017, domestic debt issuance increased by 
5% over the previous year, to a total of AKZ 
2,561 billion. Of this total, AKZ 1,701 billion 
were Treasury Bills (BT), about 1% more than 
in 2016, and the remaining AKZ 860 billion 
related to Treasury Bills (OT), an increase of 
around 16% over the previous year.
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Apesar do aumento de emissões em ter-
mos homólogos ter sido maior no caso das OT, 
constatou-se um desvio em relação ao Plano 
anual de endividamento (PAE), dado que este 
documento previa para 2017 emissões de OT 
no valor de AKZ 1.803 mil milhões, tendo-se 
emitido na realidade, cerca de 48% deste valor. 
O contrário verificou-se nos BT, onde o PAE 
previa a emissão de AKZ 1.568 mil milhões, e 
na realidade emitiram-se mais 8%.

Quanto aos resgates, estes totalizaram AKZ 
1.471 mil milhões em BT e AKZ 683 mil milhões 
em OT, um aumento de 25% e de 58% face a 
2016, respectivamente.

Compreende-se assim, que os compromis-
sos de dívida titulada do Estado ficaram mais 
concentrados no curto prazo e tendo em con-
sideração que as OT emitidas foram maiorita-
riamente indexadas ao USD, percebe-se que a 
dívida titulada ficou mais exposta a variações 
cambiais.

Apesar do aumento de emissão de dívida, 
as taxas de juro mantiveram uma certa estabi-
lidade face a 2016, tendo fecho 2017 os BT em 
16,15%, 20,25% e 23,90%, para os prazos 91,182 
e 364 dias respectivamente.

• Proposta do OGE 2018
A proposta do OGE para 2018, destaca-se 
pela intenção do Governo em reduzir em qua-
se 50% o défice fiscal. Apresenta uma estima-
tiva de crescimento real da economia, tendo 
em conta o preço do petróleo nos mercados 
internacionais, assumindo o documento um 
valor de 4,8%, quando o FMI ou Banco Mun-
dial prevêem um crescimento de 1,6%.  
Assim o OGE aponta para um deficit fiscal de 
AKZ 697,4 mil milhões, o equivalente a 2,9% 
do PIB. O financiamento deste défice será, em 
termos liquidos, maioritariamente coberto por 
financiamento externo. 

• Agências de Rating e Avaliação da 
Dívida Soberana
Tendo em conta a expectativa de evolução da 
dívida pública e os vários factores que condi-
cionaram a evolução da economia angolana 
em 2017, as agências de rating internacionais, 

Although the increase in emissions in the 
same period was higher in the case of OTs, 
there was a deviation from the Annual Debt 
Plan (PAE), since this document provided 
for the issuance of OTs in the amount of 
AKZ 1,803 billion , having actually been is-
sued, about 48% of this value. The opposite 
occurred in the BT, where the PAE provided 
for the issuance of AKZ 1,568 billion, and in 
fact an additional 8% was issued.

As for redemptions, these totaled AKZ 
1,471 billion in BT and AKZ 683 billion in OT, 
an increase of 25% and 58% over 2016, res-
pectively.

It is understood, therefore, that the State’s 
debt obligations were more concentrated in 
the short term and taking into account that 
the issued OTs were mostly indexed to the 
USD, it is perceived that the debt denomi-
nated was more exposed to exchange va-
riations.

Despite the increase in debt issuance, 
interest rates remained stable compared 
to 2016, closing 2017 at 16.15%, 20.25% and 
23.90% for the 91,182 and 364 days respec-
tively.

• OGE 2018 Proposal 
The OGE proposal for 2018 stands out for 
the Government’s intention to reduce the 
fiscal deficit by almost 50%. It presents an 
estimate of real growth of the optimistic 
economy, taking into account the price of 
oil in the international markets, assuming 
the document a value of 4.8%, when the IMF 
or World Bank predict a growth of 1.6%.  

Thus the OGE points to a fiscal deficit of 
AKZ 697.4 billion, equivalent to 2.9% of GDP. 
The financing of this deficit will be, in net ter-
ms, mostly covered by external financing. 

• Rating Agencies and Sovereign Debt 
Rating Agencies
Taking into account the expected evolution 
of the public debt and the various factors 
that conditioned the evolution of the Ango-
lan economy in 2017, the international rating 
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apresentaram ao longo do ano as seguintes 
notas à classificação da dívida de Angola:

i. A Moody’s reduziu em Outubro de 2017 
a notação de Angola de B1 para B2, com 
outlook estável. Esta depreciação baseou-
-se na escassez de moeda estrangeira, ele-
vada inflação, diminuição de gastos públi-
cos e aumento das fragilidades do sector 
bancário angolano. Contribuiu igualmente o 
endividamento de Angola e o elevado risco 
de liquidez. também ficaram alertas face á 
evolução das RIL, não obstante a melhoria 
no preço do petróleo e a redução do défice 
da conta corrente.

ii. A Standard & Poor’s baixou o rating de 
Angola de B para B-, ou seja, para um nível 
de não investimento, elevando a perspec-
tiva de negativo para estável. Na base da 
decisão, os crescentes custos do serviço 
da dívida e fracas perspectivas económicas. 
Também a fragilidade do sistema bancário, 
nomeadamente os públicos, influenciaram 
esta decisão.

iii. A Fitch, em Setembro, reduziu a classi-
ficação para B-, com perspectiva negativa, 
sendo os factores preponderantes para 
esta reclassificação, a volatilidade do preço 
do petróleo nos mercados internacionais e 
elevados nível de inflação.

 
2.3. ACTIVIDADE ECONÓMICA 
E PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO
A confiança dos gestores e empresários An-
golanos melhorou em 2017, apesar de na sua 
maioria, os empresários continuarem com 
um sentimento pouco favorável em relação á 
evolução económica. O índice de clima eco-
nómico (ICE) subiu 16 pontos, tendo fechado 
3º trimestre de 2017 em 17 pontos negativos 
(última informação disponível).

Os principais aspectos que são identifica-
dos para o resultado do IDE, continuam a ser as 
dificuldades financeiras, rupturas de stock e de 
matérias-primas, excesso de burocracia e de re-
gulamentação e a falta de pessoal qualificado. 

agencies presented the following notes to 
the classification of Angola’s debt throu-
ghout the year:

i. Moody’s reduced in October 2017 An-
gola’s rating from B1 to B2, with a stable 
outlook. This depreciation was based on the 
scarcity of foreign currency, high inflation, a 
decrease in public spending and an increase 
in the weaknesses of the Angolan banking 
sector. Angola’s indebtedness and high li-
quidity risk also contributed. They were also 
alert to the evolution of RIL, despite the im-
provement in the price of oil and reduction 
of the current account deficit.

 
ii. .Standard & Poor’s lowered Angola’s ra-
ting from B to B-, ie to a non-investment 
level, raising the outlook from negative to 
stable. On the basis of the decision, the ri-
sing costs of debt service and weak econo-
mic outlook. Also the fragility of the banking 
system, especially the public ones, influen-
ced this decision.

iii. Fitch in September reduced the rating to 
B-, with a negative outlook, with the factors 
leading to this reclassification, the volatility 
of oil prices in the international markets and 
high inflation.

 
2.3. ECONOMIC ACTIVITY AND GROWTH 
PROSPECTS
The confidence of Angolan managers and 
entrepreneurs improved in 2017, although 
for the most part continue to feel unfavo-
rable about economic developments. The 
economic climate index (ICE) rose 16 points, 
closing the third quarter of 2017 in 17 negati-
ve points (latest information available).

The main aspects that are identified for 
the outcome of FDI continue to be financial 
difficulties, stock and raw material ruptures, 
excessive bureaucracy and regulation and 
lack of qualified personnel.

The World Bank report, “Doing Business 
2018,” released last October, showed an im-
provement in Angola, which rose from 182nd 
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O relatório do Banco Mundial, “Doing Bu-
siness 2018”, divulgado no passado mês de 
Outubro, apresentou uma melhoria  de An-
gola, que evoluiu da posição 182ª para a posi-
ção 175ª, num conjunto de 190 Países. A redu-
ção da burocracia nas  atribuições de licenças 
de construção, a maior facilidade no acesso à 
electricidade e as condições do comércio in-
ternacional (graças às novas infra-estruturas 
no Porto de Luanda), foram os pontos que in-
fluenciaram positivamente a evolução do País 
neste índice.

• Perspectivas de Crescimento Económico
Segundo o OGE 2018, estima-se que em 2017 
o crescimento real da economia nacional se 
tenha situado em 1,1%. O crescimento do sec-
tor petrolífero terá sido de -0,5%, tendo em 
contrapartida o sector não petrolífero evoluí-
do 1,9%, essencial graças ao crescimento do 
sector energético (40,2%), agricultura (4,4%), 
construção (2,2%), pescas (2,2%) e serviços 
mercantis (1,3%).

Para 2018, o Governo prevê um crescimen-
to económico de 4,9%, com o sector petrolífe-
ro a evoluir 6,1% e o não petrolífero 4,4%. 

Já as perspectivas do FMI e Banco Mundial 
estão alinhadas e são largamente menos po-
sitivas que as do Governo, 1,6%. Esta evolução, 
segundo o Banco Mundial é justificada por uma 
possível melhoria no ambiente de negócios 
do país. Igualmente a Economist Intelligence 
Unit (EIU) é menos optimista que o Governo, 
apontando para um crescimento de 1,8%. A 
EIU destaca a depreciação da moeda nacio-
nal, o que juntamente com as pressões infla-
cionistas, terá repercussões negativas na eco-
nomia, nomeadamente no consumo privado. 

2.4. Inflação
A inflação fixou-se em 26,26%, no fecho de 
2017, o que compara com os 41,95% no fe-
cho de 2016. Esta desinflação está relaciona-
da com o aumento das divisas vendidas pelo 
BNA e estabilidade da taxa de câmbio formal.

Por classes, destaca-se a educação, que 
aumentou 67,30% no espaço de 1 ano. Este 

to 175th in a total of 190 Countries. Redu-
cing bureaucracy in the allocation of buil-
ding permits, easier access to electricity and 
international trade conditions (thanks to the 
new infrastructures in the port of Luanda) 
were the factors that positively influenced 
the evolution of the country in this index.

• Perspectives of Economic Growth
According to OGE 2018, it is estimated that 
in 2017 the real growth of the national eco-
nomy stood at 1.1%. The growth of the oil 
sector was -0.5%, in contrast to the non-oil 
sector, which grew by 1.9%, thanks to the 
growth of the energy sector (40.2%), agri-
culture (4.4%), construction (2.2%), fisheries 
(2.2%) and commercial services (1.3%)
.

For 2018, the Government expects eco-
nomic growth of 4.9%, with the oil sector 
growing 6.1% and non-oil 4.4%. 

Meanwhile, the IMF and World Bank pers-
pectives are in line and are broadly less po-
sitive than those of the Government, 1.6%. 
This development, according to the World 
Bank is justified by a possible improvement 
in the country’s business environment. Also 
the Economist Intelligence Unit (EIU) is less 
optimistic than the Government, pointing 
to a growth of 1.8%. The EIU highlights the 
depreciation of the national currency, whi-
ch together with inflationary pressures, will 
have negative repercussions on the eco-
nomy, particularly on private consumption.

2.3. Inflation
Inflation was set at 26.26% at the end of 2017, 
compared with 41.95% at the end of 2016. 
This disinflation is related to the increase in 
the foreign exchange sold by the BNA and 
stability of the formal exchange rate.

By classes, education stands out, whi-
ch increased by 67.30% in the space of one 
year. This huge increase occurred mainly in 
the first months of the year, when the tui-
tion and school materials were adjusted. 
Also, the various classes, goods and servi-
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enorme aumento ocorreu sobretudo  nos pri-
meiros meses do ano, data em que se verifi-
ca o ajuste das propinas e materiais escolares. 
Igualmente as classes,  bens e serviços diver-
sos (+45,79%) e vestuário e calçado (+44,90%) 
registaram evoluções significativas.

Já no que diz respeito ao índice de preços 
dos produtos vigiados (conjunto de 32 produ-
tos, nomeadamente cesta básica), registou-se 
em 2017 um recuo de 17,7% face a 2016, com 
o cabaz a situar-se no final do ano nos AKZ 
26.906, face aos AKZ 32.693 de Dezembro 2016. 

ces (+ 45.79%) and clothing and footwear (+ 
44.90%) registered significant evolutions.

Regarding the index of prices of the pro-
ducts monitored (set of 32 products, namely 
basic basket), there was a decrease of 17.7% 
in relation to 2016 in 2017, with the basket at 
the end of the year in AKZ 26,906, against 
AKZ 32,693 of December 2016.

EVOLUÇÃO DA TAXA DE INFLAÇÃO MENSAL E ANUAL
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2.5. PANORAMA MONETÁRIO E FINANCEIRO 

a) Politica Monetária e Liquidez
Durante o ano de 2017, o BNA levou a cabo 
um conjunto de medidas visando tornar mais 
eficaz a sua politica monetária. A taxa básica 
de juros foi aumentada de 16% para 18%, bem 
como a taxa de facilidade de cedência de li-
quidez, que  subiu para 20%, indicando, 
numa fase inicial, a manutenção de uma pos-
tura contraccionista iniciada em períodos an-
teriores.

Entretanto o BNA removeu a necessidade 
de constituição de cativos em moeda nacio-
nal para a compra de divisas  (Instrutivo n.º 
05/2017) e reduziu o coeficiente das reservas 
obrigatórias em moeda nacional de 30% para 

2.5. MONETARY AND FINANCIAL 
PANORAMA

a) Monetary policy and liquidity
During the year 2017, the BNA carried out a 
set of measures aimed at making its mone-
tary policy more effective. The basic interest 
rate was increased from 16% to 18%, as well 
as the marginal lending rate, which rose to 
20%, indicating, at an early stage, the main-
tenance of a contractionary stance initiated 
in previous periods.

Meanwhile, BNA has removed the need 
to set up national currency captives to 
purchase foreign currency (Instruction no. 
05/2017) and reduced the reserve ratio in 
national currency from 30% to 21% (Instruc-
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21% (Instrutivo  n.º 06/2017). Estas duas medi-
das, apesar de aparentarem um aumento de 
liquidez no mercado, viram o seu efeito ser  
contrariado pela alteração dos mecanismos 
de cumprimento das reservas obrigatórias, 
dado que o Instrutivo  n.º 06/2017, também 
estabeleceu:

 » Fim da aceitação de títulos de divida 
pública, para o cumprimento das reservas 
obrigatórias em moeda nacional, tendo es-
tas de ser realizadas integralmente em cash;

 » No cálculo da exigibilidade em moeda 
nacional, passaram a ser deduzidos direitos 
creditórios apenas relativos a 80% do finan-
ciamento concedido (por prazos não infe-
riores a 24 meses) à agricultura, pecuária, 
silvicultura e pescas. Antes desta alteração 
eram aceites outro tipo de financiamentos, 
nomeadamente á indústria;

A taxa de facilidade de absorção de liqui-
dez foi alterada quatro vezes durante o ano, 
fixando-se no fecho de 2017 em 0%,  c r i a n -
do-se assim condições para a adopção da 
base monetária em moeda nacional como va-
riável operacional da politica  monetária, ou 
seja, o objectivo do BNA é passar a intervir por 
intermédio de operações de mercado aberto 
para efeitos de regulação de liquidez. O Co-
mité de Politica Monetária definiu o acompa-
nhamento rigoroso dos níveis de liquidez da 
economia, como elemento fundamental para 
assegurar a estabilidade dos preços e objecti-
vo para a inflação.

Nos últimos 12 meses, a base monetária 
aumentou 6,8%, situando-se em AKZ 1.618 mil 
milhões, influenciada principalmente pelo au-
mento de 8,1% da reserva bancária, que foi su-
perior ao aumento de 4,3% das notas e moe-
das em circulação. Este aumento da reserva 
bancária é explicado essencialmente pela su-
bida de 54% das reservas obrigatórias, regis-
tada essencialmente em Dezembro, fruto das 
alterações legislativas já mencionadas.

As taxas de juro do MMI (LUIBOR), apre-
sentaram variações positivas entre 0,69 p.p e 
2,91 p.p, com excepção da taxa de juro overni-

tion 06 / 2017). These two measures, despi-
te appearing an increase in liquidity in the 
market, were seen to have been counterac-
ted by the change in the mechanisms for 
compliance with mandatory reserves, as Ins-
truction No. 06/2017 also established:

 »End of the acceptance of public debt se-
curities, for the fulfillment of the mandatory 
reserves in national currency, which must be 
made in cash;

 » In calculating the chargeability in natio-
nal currency, credit rights have been deduc-
ted from only 80% of the financing granted 
(for periods of not less than 24 months) to 
agriculture, livestock, forestry and fisheries. 
Before this change, other types of financing 
were accepted, in particular for industry;

The rate of ease of liquidity absorption 
was changed four times during the year, clo-
sing at the close of 2017 at 0%, thus creating 
conditions for the adoption of the monetary 
base in national currency as an operational 
variable of monetary policy, that is to say, 
the aim of the BNA is to intervene throu-
gh open market operations for the purpose 
of liquidity regulation. The Monetary Policy 
Committee has defined the strict monitoring 
of the liquidity levels of the economy as a 
fundamental element to ensure price stabili-
ty and inflation targeting.

In the last 12 months, the monetary base 
increased by 6.8% to AKZ 1,618 billion, mainly 
influenced by the 8.1% increase in the bank 
reserve, which was higher than the 4.3% in-
crease in notes and coins in circulation. This 
increase in the bank reserve is mainly explai-
ned by the 54% rise in mandatory reserves, 
recorded mainly in December, due to the le-
gislative changes already mentioned.

The MMI interest rates (LUIBOR) showed 
positive changes between 0.69 pp and 2.91 
pp, with the exception of the overnight inte-
rest rate, which registered a negative varia-
tion of 5.6 pp, closing 2017 at 17.77% . Notwi-
thstanding the reduction of LUIBOR during 
the year, it should be noted that December 

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO
MACROECONOMIC ENVIRONMENT



RELATÓRIO &
CONTAS  2017
REPORT &
ACCOUNTS 33

bancovalor.ao

ght, que registou uma variação negativa de 5,6 
p.p, fechando 2017 nos 17,77%. Não obstante a 
redução da LUIBOR ao longo do ano, deve sa-
lientar-se que Dezembro de 2017 marcou uma 
inversão nesta tendência, o que estará associa-
do à maior necessidade de liquidez em moeda 
nacional que alguns bancos apresentaram, face 
aos Instrutivos anteriormente mencionados. 

b) estabilidade do sector bancário
A liquidez do sistema bancário em moeda es-
trangeira e o risco de crédito dos agentes eco-
nómicos, continuaram a evidenciar o impacto 
da conjuntura macro económica menos favo-
rável. Dados do BNA, reportados a Novembro 
de 2017, mostram que o risco associado Às 
carteiras de crédito das IF aumentou, com o 
crédito vencido a representar 28,5% do total 
das carteiras de crédito, uma deterioração su-
perior a 15% no espaço de um ano. Igualmente 
o rácio de crédito vencido liquido de provi-
sões se deteriorou, registando 34,3%, face aos 
27,4% registados no mesmo período de 2016.

O rácio de exposição cambial sobre os fun-
dos próprios regulamentares (FPR) evoluiu 
favoravelmente, registando em Novembro de 
2017, 39,4%, uma melhoria de 3,5%. De referir que 
já em 2018 o BNA publicou legislação sobre 
esta matéria, com forte impacto para os Bancos. 
  

Assim, até 31 Março de 2018, a posição cam-
bial dos Bancos, sem indexados, não pode ser 
superior ou inferior a 20% dos FPR, e até 30 de 
Junho de 2018 não pode ultrapassar +/- 10% 
dos FPR. Várias IF terão muita dificuldade, sem 
ajuda do BNA, em responder a esta exigência.

Tal como previsto no plano intercalar do Go-
verno, e de forma a robustecer o sector, já em 
2018 o BNA publicou o Aviso n.º 2/18, que pro-
cede á revisão dos montantes mínimos para 
capital social e fundos próprios regulamenta-
res, exigindo-se que até 31 Dezembro os Ban-
cos apresentem como valores mínimos nestas 
rubricas o montante de AOA 7.500.000.000 
(sete mil e quinhentos milhões de Kwanzas), o 
triplo da exigência anterior. Igualmente a este 
nível, se prevê que algumas dificuldades por 
parte das instituições de menor dimensão. 

2017 marked a reversal in this trend, which 
will be associated with the greater need 
for liquidity in national currency that some 
banks presented, in comparison to the abo-
ve-mentioned Instructions.

b) Stability of the banking sector
The liquidity of the banking system in fo-
reign currency and the credit risk of econo-
mic agents continued to show the impact 
of the less favorable macroeconomic envi-
ronment. BNA data, reported to November 
2017, show that the risk associated with the 
FI credit portfolios increased, with credit due 
to account for 28.5% of total credit portfo-
lios, a deterioration of more than 15% over 
a period of one year. Likewise, the ratio of 
overdue credit to provisions deteriorated, 
registering 34.3%, against 27.4% in the same 
period of 2016.

The exchange rate exposure on Regula-
tory Owned Funds (ROF) improved favo-
rably, with an increase of 3.5% in November 
2017, 39.4%. It should be noted that already 
in 2018 the BNA published legislation on this 
matter, with a strong impact on banks. Thus, 
until March 31, 2018, the foreign exchange 
position of the Banks, without indexation, 
cannot be higher or lower than 20% of the 
RPF, and may not exceed +/- 10% of the RPF 
by June 30, 2018. Several IFs will have much 
difficulty, without the help of the BNA, to 
respond to this requirement.

As foreseen in the Government’s interim 
plan, and in order to strengthen the sector, as 
early as 2018 the BNA published Notice No. 
2/18, which reviews the minimum amounts 
for capital and regulatory capital, requiring 
that as of December 31, the Banks have the 
minimum amount of 7,500,000,000 (seven 
thousand five hundred million Kwanzas) 
AOA, three times the previous requirement. 
Also at this level, it is expected that some 
difficulties on the part of smaller institutions.
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EVOLUÇÃO DAS TAXAS BNA E LUIBOR
EVOLUTION OF THE NBA AND LIBOR RATES

Jan2017
Jan2017

Fev2017
Feb2017

Mar2017
Mar2017

Abr2017
Apr2017

Mai2017
May2017

Jun2017
Jun2017

Jul2017
Jul2017

Ago2017
Aug2017

Set2017
Sep2017

Out2017
Oct2017

Nov2017
Nov2017

Dez2017
Dec2017

TBC
TBC

16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 18,00% 18,00%

FPAL
FPAL

7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 5,25% 3,25% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 0,00% 0,00%

FPCL
FPCL

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

LUIBOR:
LIBOR

O/N
O/N

23,66% 23,67% 23,67% 22,40% 22,40% 22,40% 22,35% 22,00% 19,70% 17,36% 15,70% 17,77%

1 Mês
1 Month

18,99% 19,32% 19,29% 18,68% 18,63% 18,58% 18,63% 18,21% 18,01% 18,40% 17,54% 18,27%

3 Meses
3 Months

19,88% 21,32% 21,06% 20,57% 20,32% 20,13% 19,99% 18,96% 18,81% 19,37% 18,65% 18,92%

6 Meses
6 Months

20,12% 21,97% 23,01% 22,51% 22,15% 21,66% 21,36% 20,41% 19,45% 20,08% 19,57% 20,16%

9 Meses
9 Months

21,16% 23,17% 24,68% 24,17% 23,74% 22,90% 22,43% 21,41% 20,90% 21,97% 21,69% 21,90%

12 Meses
12 Months

21,73% 23,55% 25,75% 25,37% 25,33% 24,45% 23,90% 22,53% 21,97% 23,06% 22,67% 23,08%
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No ano de 2017, as alterações regulamentares 
publicadas foram as abaixo identificadas:
Regulatory changes published during 2017:

Número 
Number

Estado
State

Tema
Topics

Assunto
Subject

Publicação
Publication Date

Data Vigor
Implementation

Directiva n.º 08/DMA/2017
Directive nº 08/DMA/2017

Em vigor
In force

Mercados
Markets

Taxa Básica de Juro do BNA/ Taxa BNA, Taxas de 
Juro das operações de facilidades permanentes 
de cedência e de absorção de liquidez
Base Interest Rate of the NBA / NBA rate of per-
manent lending and liquidity absorption facilities 
operations

12-12-2017 12-12-2017

Instrutivo n.º 06/2017 de 01 de Dezembro
Instruction nº 06/2017 of 01 December

Em vigor
In force

Política Monetária
Monetary Policy

Reservas obrigatórias
Mandatory reserves

01-12-2017 04-12-2017

Instrutivo n.º 05/2017 de 01 de Dezembro
Instruction nº 05/2017 of 01 December

Em vigor
In force

Política Cambial
Foreign Exchange Policy

Revogação do Instrutivo n.º 12/15 e dos pontos 
4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, e 4.1.7 do Instrutivo n.º 10/2015, de 
04 de Julho
Repeal of the Instruction nº 12/15, items 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 
and 4.1.7 and Instruction nº 10/15, from 4th June

01-12-2017 01-12-2017

Aviso n.º 09/2017
Notice nº 09/2017

Em vigor
In force

Sistema de Pagamentos de 
Angola
Payment Systems in Angola 

Prazos de execução e de disponibilização de fun-
dos aplicáveis aos movimentos de depósitos à 
ordem, transferências e remessas de valores
Deadlines for the execution and availability of funds 
for current deposits, transfers and remittances

07-11-2017 07-11-2017

Aviso n.º 08/2017
Notice nº 08/2017

Em vigor
In force

Sistema de Pagamentos de 
Angola
Payment Systems in Angola

Classificação dos subsistemas
Subsystems classification

07-11-2017 07-11-2017

Aviso n.º 07/2017
Notice nº 07/2017

Em vigor
In force

Sistema de Pagamentos de 
Angola
Payment Systems in Angola

Prestação de serviços de pagamentos
Provision of payment services

07-11-2017 07-11-2017

Aviso n.º 06/2017 de 10 de Julho
Notice nº 06/2017 of 10th July

Em vigor
In force

Sistema de Pagamentos

Payment System 
Níveis de serviços
Service levels

10-07-2017 10-07-2017

Aviso n.º 05/2017 de 10 de Julho
Notice nº 05/2017 of 10th July

Em vigor
In force

Supervisão
Supervision

Regulamentação de cartões de pagamento
e rede Multicaixa
Regulation of payment cards and ATM network

10-07-2017 10-07-2017

Aviso n.º 04/2017 de 28 de Julho
Notice nº 04/2017 of 28th June

Em vigor
In force

Supervisão
Supervision

Regime cambial sobre exportação de mercadoria
Exchange regime on merchandise exports

28-06-2017 27-07-2017
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Número 
Number

Estado
State

Tema
Topics

Assunto
Subject

Publicação
Publication Date

Data Vigor
Implementation

Directiva n.º 08/DMA/2017
Directive nº 08/DMA/2017

Em vigor
In force

Mercados
Markets

Taxa Básica de Juro do BNA/ Taxa BNA, Taxas de 
Juro das operações de facilidades permanentes 
de cedência e de absorção de liquidez
Base Interest Rate of the NBA / NBA rate of per-
manent lending and liquidity absorption facilities 
operations

12-12-2017 12-12-2017

Instrutivo n.º 06/2017 de 01 de Dezembro
Instruction nº 06/2017 of 01 December

Em vigor
In force

Política Monetária
Monetary Policy

Reservas obrigatórias
Mandatory reserves

01-12-2017 04-12-2017

Instrutivo n.º 05/2017 de 01 de Dezembro
Instruction nº 05/2017 of 01 December

Em vigor
In force

Política Cambial
Foreign Exchange Policy

Revogação do Instrutivo n.º 12/15 e dos pontos 
4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, e 4.1.7 do Instrutivo n.º 10/2015, de 
04 de Julho
Repeal of the Instruction nº 12/15, items 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 
and 4.1.7 and Instruction nº 10/15, from 4th June

01-12-2017 01-12-2017

Aviso n.º 09/2017
Notice nº 09/2017

Em vigor
In force

Sistema de Pagamentos de 
Angola
Payment Systems in Angola 

Prazos de execução e de disponibilização de fun-
dos aplicáveis aos movimentos de depósitos à 
ordem, transferências e remessas de valores
Deadlines for the execution and availability of funds 
for current deposits, transfers and remittances

07-11-2017 07-11-2017

Aviso n.º 08/2017
Notice nº 08/2017

Em vigor
In force

Sistema de Pagamentos de 
Angola
Payment Systems in Angola

Classificação dos subsistemas
Subsystems classification

07-11-2017 07-11-2017

Aviso n.º 07/2017
Notice nº 07/2017

Em vigor
In force

Sistema de Pagamentos de 
Angola
Payment Systems in Angola

Prestação de serviços de pagamentos
Provision of payment services

07-11-2017 07-11-2017

Aviso n.º 06/2017 de 10 de Julho
Notice nº 06/2017 of 10th July

Em vigor
In force

Sistema de Pagamentos

Payment System 
Níveis de serviços
Service levels

10-07-2017 10-07-2017

Aviso n.º 05/2017 de 10 de Julho
Notice nº 05/2017 of 10th July

Em vigor
In force

Supervisão
Supervision

Regulamentação de cartões de pagamento
e rede Multicaixa
Regulation of payment cards and ATM network

10-07-2017 10-07-2017

Aviso n.º 04/2017 de 28 de Julho
Notice nº 04/2017 of 28th June

Em vigor
In force

Supervisão
Supervision

Regime cambial sobre exportação de mercadoria
Exchange regime on merchandise exports

28-06-2017 27-07-2017

ALTERAÇÕES REGULAMENTARES
REGULATORY CHANGES
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Número 
Number

Estado
State

Tema
Topics

Assunto
Subject

Publicação
Publication date

Data vigor
Implementation

Directiva n.º 02/MDA/2017
Directive nº 02/DMA/2017

Em vigor
In force

Mercados
Markets

Taxa Básica de Juro do BNA - Taxa BNA - Aviso 
n.º 10/2011, de 20 de Outubro
Basic interest rate of the NBA / NBA Rate – No-
tice nº 10/2011, from 20th October

30-05-2017 30-05-2017

Directiva n.º 01/MDA/2017
Directive nº 01/DMA/2017

Em vigor
In force

Mercados
Markets

Facilidades permanentes de cedência (FCO) e de 
absorção de liquidez (FAO) - Taxas de Juro das 
Operações 
Permanent lending and liquidity-absorbing facili-
ties – Interest rates on operations

30-05-2017 30-05-2017

Aviso n.º 03/2017 de 30 de Março
Notice nº 03/2017 of 30th March

Em vigor
In force

Política Monetária
Monetary Policy

Isenção de comissões no âmbito dos serviços mí-
nimos bancários
Exemption of commissions from minimum 
banking services

30-03-2017 30-03-2017

Instrutivo n.º 04/2017 de 27 de Março
Instruction nº 04/2017 of 27th March

Em vigor
In force

Supervisão
Supervision

Operações de mercadorias - suspensão temporária 
da aplicação dos números 3 e 5 do artigo 14.º do 
aviso n.º 19/12, de 25 de Abril
Goods operations – temporary suspension of items 
3 and 5 of article 14º, Notice nº 19/12, 25th April

27-03-2017 27-03-2017

Aviso n.º 02/2017 de 03 de Fevereiro
Notice nº 02/2017 of 3rd February

Em vigor
In force

Supervisão
Supervision

Regulamentação cambial - abertura e movimen-
tação de contas de depósito tituladas por não 
residentes cambiais
Exchange regulations – opening and movement 
of deposit accounts held by non-resident 

03-02-2017 03-02-2017

Aviso n.º 01/2017 de 03 de Fevereiro
Notice nº 01/2017 of 3rd February

Em vigor
In force

Supervisão
Supervision

Realização de Investimentos no mercado de valores 
mobiliários por entidades não residentes cambiais
Investments in the securities market by 
non-residents

03-02-2017 03-03-2017

Instrutivo n.º 03/2017 de 30 de Janeiro

Instruction nº 03/2017 of 30th January

Em vigor
In force

Supervisão
Supervision

Prestação de informação sobre limites pruden-
ciais aos grandes riscos
Information on prudential limits to major risks

30-01-2017 30-01-2017

Instrutivo n.º 02/2017 de 30 de Janeiro

Instruction nº 02/2017 of 30th January

Em vigor
In force

Supervisão
Supervision

Teste de esforço
Stress test

30-01-2017 30-01-2017
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Número 
Number

Estado
State

Tema
Topics

Assunto
Subject

Publicação
Publication date

Data vigor
Implementation

Directiva n.º 02/MDA/2017
Directive nº 02/DMA/2017

Em vigor
In force

Mercados
Markets

Taxa Básica de Juro do BNA - Taxa BNA - Aviso 
n.º 10/2011, de 20 de Outubro
Basic interest rate of the NBA / NBA Rate – No-
tice nº 10/2011, from 20th October

30-05-2017 30-05-2017

Directiva n.º 01/MDA/2017
Directive nº 01/DMA/2017

Em vigor
In force

Mercados
Markets

Facilidades permanentes de cedência (FCO) e de 
absorção de liquidez (FAO) - Taxas de Juro das 
Operações 
Permanent lending and liquidity-absorbing facili-
ties – Interest rates on operations

30-05-2017 30-05-2017

Aviso n.º 03/2017 de 30 de Março
Notice nº 03/2017 of 30th March

Em vigor
In force

Política Monetária
Monetary Policy

Isenção de comissões no âmbito dos serviços mí-
nimos bancários
Exemption of commissions from minimum 
banking services

30-03-2017 30-03-2017

Instrutivo n.º 04/2017 de 27 de Março
Instruction nº 04/2017 of 27th March

Em vigor
In force

Supervisão
Supervision

Operações de mercadorias - suspensão temporária 
da aplicação dos números 3 e 5 do artigo 14.º do 
aviso n.º 19/12, de 25 de Abril
Goods operations – temporary suspension of items 
3 and 5 of article 14º, Notice nº 19/12, 25th April

27-03-2017 27-03-2017

Aviso n.º 02/2017 de 03 de Fevereiro
Notice nº 02/2017 of 3rd February

Em vigor
In force

Supervisão
Supervision

Regulamentação cambial - abertura e movimen-
tação de contas de depósito tituladas por não 
residentes cambiais
Exchange regulations – opening and movement 
of deposit accounts held by non-resident 

03-02-2017 03-02-2017

Aviso n.º 01/2017 de 03 de Fevereiro
Notice nº 01/2017 of 3rd February

Em vigor
In force

Supervisão
Supervision

Realização de Investimentos no mercado de valores 
mobiliários por entidades não residentes cambiais
Investments in the securities market by 
non-residents

03-02-2017 03-03-2017

Instrutivo n.º 03/2017 de 30 de Janeiro

Instruction nº 03/2017 of 30th January

Em vigor
In force

Supervisão
Supervision

Prestação de informação sobre limites pruden-
ciais aos grandes riscos
Information on prudential limits to major risks

30-01-2017 30-01-2017

Instrutivo n.º 02/2017 de 30 de Janeiro

Instruction nº 02/2017 of 30th January

Em vigor
In force

Supervisão
Supervision

Teste de esforço
Stress test

30-01-2017 30-01-2017

ALTERAÇÕES REGULAMENTARES
REGULATORY CHANGES
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A governação corporativa é o pilar central 
numa instituição financeira, dada a responsa-
bilidade que detém na execução do enqua-
dramento regulamentar. O Aviso n.º 1/13 do 
BNA veio regular as politicas e processos a 
instituir pelas instituições financeiras no que 
concerne à Governação Corporativa.

O Banco Valor, tem vindo a implementar 
um conjunto de práticas de Governação Cor-
porativa com implicações no modelo de ges-
tão, através da definição de regras no que res-
peita à estrutura de capital e organizacional, 
politica de remuneração, código de conduta 
e gestão de conflitos e processos de transpa-
rência e divulgação de informação, definindo 
igualmente regras de reporte referentes ao 
modelo de governação.

Em resposta ao Instrutivo nº 1/13 de 22 Mar-
ço, o qual regulamenta o envio da informação 
ao BNA por parte das instituições financeiras, 
no âmbito do previsto nos Avisos n.º 1/13 e n.º 
2/13 de 22 Março, o Conselho de Administra-
ção do Banco Valor, submeteu ao regulador a 
29 Dezembro de 2017, o Relatório anual sobre 
Governação Corporativa e Sistema de Con-
trolo Interno, que inclui o parecer do Conse-
lho Fiscal e do Auditor Externo. Os princípios 
orientadores da politica de Governação Cor-
porativa, estão em linha com as melhores prá-
ticas e respeitam o modelo e requisitos defini-
dos pelo BNA. Destes destacamos:

1. TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO
Interna – Informação completa e atempada. 
Permite aos membros não executivos do Con-
selho de Administração e aos membros do 
Conselho Fiscal, cumprir com eficácia as suas 
funções de supervisão e fiscalização.

Externa – Informação abrangente e preci-
sa. Permite aos stakeholders, avaliar a qualida-
de e conformidade da informação prestada e 
dos resultados alcançados.

Corporate governance is the central pillar of 
a financial institution, given its responsibility 
in the implementation of the regulatory fra-
mework. Notice No. 1/13 of the NBA regulates 
the policies and processes to be instituted by 
the financial institutions with regard to Corpo-
rate Governance.

Banco Valor has been implementing a set 
of Corporate Governance practices with im-
plications in the management model, through 
the definition of rules regarding capital and 
organizational structure, remuneration poli-
cy, code of conduct and conflict and process 
management of transparency and disclosure 
of information, also defining reporting rules re-
garding the governance model.

In response to Instruction No. 1/13 of March 
22, which regulates the sending of information 
to NBA by financial institutions, within the sco-
pe of the provisions of Notices 1/13 and 2/13 
of March 22, the Board of Directors of Banco 
Valor submitted to the regulator on December 
29, 2017 the Annual Report on Corporate Go-
vernance and Internal Control System, which 
includes the opinion of the Fiscal Council and 
the External Auditor. The guiding principles of 
the Corporate Governance policy are in line 
with best practices and respect the model and 
requirements defined by the NBA. Of these we 
highlight:

1. TRANSPARENCY OF MANAGEMENT
Internal - Complete and timely information. It 
allows non-executive members of the Board 
of Directors and members of the Fiscal Coun-
cil to effectively carry out their supervisory and 
supervisory functions.

External - Comprehensive and accurate in-
formation. It allows stakeholders to assess the 
quality and compliance of the information pro-
vided and the results achieved.

GOVERNO SOCIETÁRIO
CORPORATE GOVERNANCE5.1
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2. INDEPENDÊNCIA
Independência da gestão executiva, relativa-
mente aos Accionistas e ou a interesses es-
pecíficos.

3. EQUIDADE
Equidade no relacionamento com Accionistas, 
Clientes e Colaboradores.

4. LEALDADE
Lealdade materializada através da implemen-
tação de mecanismos  que previnam a ocor-
rência de situações de conflito de interesses.

5. EFICIÊNCIA
Eficiência no funcionamento e interacção de 
todos os Órgãos de  Administração e Fisca-
lização da Sociedade.

6. RIGOR
Rigor na administração dos diversos riscos 
subjacentes à actividade do Banco.

7. PARTICIPAÇÃO NA DECISÃO
Participação na decisão através da adopção 
de modelos colegiais nos processos de toma-
da de decisão e no fomento do trabalho de 
equipe.

8. CRIAÇÃO DE VALOR
Primeiro objectivo da Administração e dos Co-
laboradores do Banco Valor.

MODELO DE GOVERNO
O modelo de funcionamento do Banco Valor 
(BV) está estabelecido nos seus Estatutos e 
obedece aos requisitos da Lei das Instituições 
Financeiras (Lei nº 13/5).

São Órgãos Sociais do Banco Valor, a As-
sembleia Geral, o Conselho de Administração 
e o Conselho Fiscal. São Órgãos consultivos e 
de apoio à Assembleia Geral e ao Conselho de 
Administração, a Comissão de Remunerações, 
Comissão de Auditoria e Controlo Interno, Co-
mité de Capital, Activos e Passivos, Comité de 
Crédito, Comité de Coordenação Comercial e 
Comité de Investimentos e Custos.

2. INDEPENDENCE
Independence of executive management, in re-
lation to Shareholders and/ or specific interests. 

3. EQUITY
Equity in the relationship with Shareholders, 
Clients and Employees.

4. LOYALTY
Loyalty materialized through the implementa-
tion of mechanisms that prevent the occurren-
ce of situations of conflict of interest.

5. EFFICIENCY
Efficiency in the functioning and interaction of 
all the Management and Supervisory Bodies 
of the Company.

6. ACCURACY  
Accuracy in the management of various risks 
underlying the Bank’s activity.

7. PARTICIPATION IN THE DECISION
Participation in the decision through the 
adoption of collegial models in the processes 
of decision making and the promotion of a 
teamwork.

8. CREATING VALUE
First goal of the Management and Employees 
of Banco Valor.

GOVERNMENT MODEL
The operating model of Banco Valor (BV) is 
established in its Articles of Association and 
complies with the requirements of the Finan-
cial Institutions Law (Law 13/5).

These are the Corporate Bodies of Banco 
Valor, the General Meeting, the Board of Direc-
tors and the Fiscal Council. The Audit and In-
ternal Control Committee, the Capital, Assets 
and Liabilities Committee, the Credit Commit-
tee, the Commercial Coordination Committee 
and the Investments and Costs Committee 
shall be advisory and support bodies for the 
General Meeting and Board of Directors, the 
Remuneration Committee, the Audit and Inter-
nal Control Committee.
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Todos os membros dos Órgãos de Gover-
nação do BV, estão vinculados a rigorosos 
deveres de confidencialidade e sujeitos a um 
conjunto de regras tendentes a prevenir a 
existência de conflitos de interesse ou situa-
ções de abuso de informação privilegiada, res-
peitando as melhores práticas e os melhores 
princípios da boa e prudente gestão.

Adicionalmente, todos os membros dos 
Órgãos de Administração têm competência 
técnica, experiência profissional e idoneidade 
moral para o exercício da respectiva função.

a) Assembleia Geral
É o órgão social constituído por todos os ac-
cionistas com direito a voto, sendo as suas de-
liberações vinculativas para todos eles, quan-
do tomadas nos termos da Lei e dos estatutos. 
O presidente da Assembleia Geral pode não 
ser accionista.

As principais competências deste órgão 
são as seguintes:

• Eleição da mesa da Assembleia Geral

• Eleição do Conselho de Administração, 
respectivo Presidente e Vice-Presidente

• Eleição do Conselho Fiscal

• Eleição dos membros das comissões de 
apoio aos órgãos sociais

BANCO VALOR
BANCO VALOR

All members of the Governing Bodies of BV 
are bound by strict confidentiality duties and 
subject to a set of rules aimed at preventing 
the existence of conflicts of interest or situa-
tions of insider dealing, respecting the best 
practices and the best principles of the law, 
good and prudent management.

In addition, all members of the Board of 
Directors have technical competence, profes-
sional experience and moral qualifications to 
perform their duties.

a) General Assembly
It is the corporate body constituted by all sha-
reholders with the right to vote, and its reso-
lutions are binding on all of them, when taken 
in accordance with the Law and by laws. The 
Chairman of the General Meeting may not be 
a shareholder.

The main powers of this body are as follows:

• Election of the Board of the General 
Meeting

 
• Election of the Board of Directors, res-
pective President and Vice-President

• Election of the Fiscal Council

• Election of the members of the commit-
tees to support the corporate bodies.
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A 31 Dezembro de 2017, o Presidente da mesa 
da Assembleia Geral era o Sr. Jorge Fernando 
de Matos A. Pereira Gonçalves

b) Conselho de Administração
O Conselho de Administração do Banco Valor, 
SA é responsável por exercer os mais amplos 
poderes de gestão e representação. A 31 
Dezembro de 2017 integravam este órgão:

On December 31, 2017, the Chairman of the 
Board of the General Meeting was Mr. Jorge 
Fernando de Matos A. Pereira Gonçalves.

b) Board of Directors
The Board of Directors of Banco Valor, SA is 
responsible for exercising the broadest powers 
of management and representation. As of 
December 31, 2017,

GENEROSO 
HERMENEGILDO 

GASPAR DE ALMEIDA
Presidente
Chairman

LÍGIA MARIA GOMES 
PINTO MADALENO

Vice-Presidente
Vice-Chairman

ARTUR JORGE 
FERNANDES 
RODRIGUES

Administrador Executivo
Executive Director

JOÃO CARLOS 
BRANCO DOS 

SANTOS MOITA
Administrador 

Executivo
Executive Director

DÁLIA CELESTE TATA 
MEDINA PEREIRA

Administrador Executivo
Executive Director

RUI ÓSCAR 
FERREIRA SANTOS 

VAN-DÚNEM
Administrador não 

executivo
Non-executive 

Director 

HÉLDER DA 
SILVA MILAGRE

Administrador não 
executivo

Non-executive 
Director 

MANUEL 
AFONSO DIAS
Administrador 
Independente
Independent 
Administrator 
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De acordo com os estatutos, a administração 
do Banco deve ser exercida por um Conselho 
de Administração constituído por um número 
mínimo de três e um número máximo de quinze 
membros. A duração dos mandatos é de quatro 
anos, podendo ser renovado, tantas vezes quan-
tas a Assembleia Geral aprovar.

No que respeita às competências dos Admi-
nistradores não executivos, salientam-se:

• Garantir que a gestão corrente é realizada 
de forma sã, prudente e efectiva

• Fornecer uma opinião independente no 
processo de decisão

• Participar na definição e monitorização da 
estratégia de negócio

• Analisar e debater os relatórios produzidos 
pelas funções chave do sistema de controlo 
interno – Auditoria Interna, Compliance e Risco

• Supervisionar o processo de divulgação da 
informação contabilística e de gestão

• Integrar as comissões de apoio ao Conse-
lho de Administração

  
c) Comissão Executiva
A gestão diária do Banco Valor, SA é exercida 
pela Comissão Executiva, cujas principais fun-
ções são abaixo elencadas:

• Decidir numa base diária e de forma cor-
rente, sobre matérias respeitantes à Admi-
nistração do Banco, com exclusão das rela-
tivas à definição da estratégia de negócio, 
estrutura orgânica, divulgação de informa-
ção estatutariamente prevista e operações 
relevantes em função do seu montante, 
risco ou características especiais

• 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

BANCO VALOR
BANCO VALOR

According to the articles of association, the 
Bank’s management must be exercised by a 
Board of Directors consisting of a minimum 
number of three and a maximum number of 
fifteen members. The term of office is four 
years and may be renewed as many times as 
the General Assembly approves.

Regarding the powers of non-executive Di-
rectors, the following stand out:

• Ensure that day-to-day management is 
carried out in a sound, prudent and effective 
manner.

• Provide an independent opinion on the de-
cision-making process

• Participate in the definition and monitoring 
of the business strategy

• Analyze and discuss the reports produced 
by the key functions of the internal control sys-
tem - Internal Audit, Compliance and Risk.

• Supervise the process of disclosure of ac-
counting and management information

• To integrate the support committees to the 
Board of Directors

c) Executive Committee
The daily management of Banco Valor, SA is 
exercised by the Executive Committee, whose 
main functions are listed below:

• Decide on a day-to-day basis, on matters 
related to the Bank’s Management, excluding 
those related to the definition of the business 
strategy, organizational structure, disclosure of 
statutory information and relevant operations 
depending on their amount, risk or special cha-
racteristics

• Draw up an annual business plan and mo-
nitor the Bank’s annual activity, taking into ac-
count the framework of the business strategy 
defined by the Board of Directors
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• Distribuir pelouros pelos seus membros, 
respeitando as regras de segregação entre 
as funções de negócio, suporte e controlo.

A 31 Dezembro de 2017, os pelouros encon-
travam-se distribuídos pelos Administradores 
executivos, conforme abaixo referido:
 
JOÃO MOITA
Direcção de Risco Controlo De Crédito
Direcção Tecnologias De Informação
Direcção Jurídica
Direcção Financeira, Internacional e de Mercados 
Direcção Comercial

LÍGIA MADALENO
Direcção de Banca Electrónica
Direcção de Património E Logística
Direcção de Marketing

DÁLIA MEDINA
Direcção de Recursos Humanos

ARTUR RODRIGUES
Direcção de Contabilidade e Controlo de Gestão
Direcção de Compliance
Direcção de Banca Transaccional

A Direcção de Auditoria Interna responde 
directamente ao Presidente do Conselho de 
Administração.

d) Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é composto por um mínimo de 
três e máximo de cinco membros efectivos. Cabe 
ao Conselho Fiscal, a fiscalização dos negócios 
sociais e emissão de parecer sobre a fiabilida-
de e correcção das demonstrações financeiras. 
Este órgão reúne pelo menos uma vez por mês. 

A 31 Dezembro de 2017, a sua composição 
era a seguinte:

AMARO AUGUSTO
Presidente 

ABILIO COSTA
Vogal

AGOSTINHO FILIPE
Vogal

BANCO VALOR
BANCO VALOR

• Distribute roles to its members, respecting 
the rules of segregation between the business 
functions, support and control.

At December 31st, 2017, the positions were distri-
buted to the Executive Directors as follows:

JOÃO MOITA
Credit Risk Department
Information Systems Department
Legal Department
Financial and International Department
Individuals and Business Department

LÍGIA MADALENO
Electronic Banking Department
Procurement Department
Marketing Department

DÁLIA MEDINA
Human Resources Department

ARTUR RODRIGUES
Accounts and Planning Department
Compliance Department
Transactional Banking Department

The Internal Audit Department reports directly 
to the Chairman of the Board of Directors.

d) Fiscal Council
The Fiscal Council shall consist of a minimum 
of three and a maximum of five effective mem-
bers. It is incumbent upon the Fiscal Council, 
the supervision of the social affairs and opi-
nion on the reliability and correctness of the 
financial statements. This body meets at least 
once a month.

As of December 31st , 2017, its composition 
was as follows: 

AMARO AUGUSTO
President

ABÍLIO COSTA
Member

AGOSTINHO FILIPE
Member
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SISTEMA DE CONTROLO INTERNO
O sistema de controlo interno do BV consiste 
na organização de todos os métodos e proce-
dimentos adoptados pela Administração, para 
atingir o objectivo de gestão de assegurar, tanto 
quanto é possível, a metódica e eficiente condu-
ta das suas actividades, incluindo a aderência às 
politicas da administração, a salvaguarda dos ac-
tivos, a prevenção e detecção de fraudes e erros, 
a fiabilidade e plenitude dos registos contabilís-
ticos e a atempada preparação de informação 
financeira fidedigna.

De acordo com o Aviso n.º 2/13 do BNA, que 
regula a obrigação de implementação de um sis-
tema de Controlo interno por parte das Institui-
ções Financeiras, um sistema de controlo interno 
adequado e eficaz é aquele em que o Conse-
lho de Administração e a Gestão detêm uma 
razoável segurança em como os objectivos es-
tratégicos e operacionais do Banco estão a ser 
atingidos, o sistema de reporting é fidedigno e as 
normas e regulamentos são cumpridos.

O sistema controlo interno do Banco Valor 
assenta em 4 pilares:

 » Ambiente de Controlo – diz respeito às 
atitudes e aos actos dos órgãos de adminis-
tração e Colaboradores do Banco, conside-
rando os níveis de conhecimento e experiên-
cia adequados às suas funções, bem como 
os elevados princípios éticos e de integridade 
com que actuam.

 » Sistema de Gestão do Risco – visa esta-
belecer um conjunto de politicas e processos, 
que assegurem a correcta identificação, ava-
liação, monitorização, controlo e reporte dos 
riscos. Considera todos os riscos relevantes e 
garante uma gestão eficaz, consistente e tem-
pestiva.

 » Informação e Comunicação – visa asse-
gurar informação completa, fiável, consisten-
te, compreensível e alinhada aos objectivos  
e medidas definidos, bem como procedimen-
tos de recolha, tratamento e divulgação da 
mesma, em conformidade com as melhores 
práticas.

BANCO VALOR
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INTERNAL CONTROL SYSTEM
BV’s internal control system consists of the 
organization of all methods and procedu-
res adopted by the Administration to achie-
ve the management objective of ensuring as 
far as possible the methodical and efficient 
conduct of its activities, including adhe-
rence to policies the safeguarding of asse-
ts, the prevention and detection of fraud 
and error, the reliability and completeness 
of accounting records and the timely pre-
paration of reliable financial information. 

According to NBA Notice 2/13, which re-
gulates the obligation for the implementation 
of an Internal Control system by the Financial 
Institutions, an adequate and effective internal 
control system is one in which the Board of 
Directors and the Management are reasonably 
certain how the Bank’s strategic and operational 
objectives are being met, the reporting system 
is reliable and the rules and regulations are met. 

Banco Valor’s internal control system is ba-
sed on 4 pillars:

 » Control Environment - refers to the attitu-
des and acts of the Bank’s management and 
staff, considering the levels of knowledge and 
experience appropriate to its functions, as well 
as the high ethical and integrity principles with 
which they operate.

 » Risk Management System - aims to estab-
lish a set of policies and processes that ensure 
the correct identification, evaluation, monito-
ring, control and reporting of risks. It considers 
all relevant risks and ensures effective, consis-
tent and timely management.

 » Information and Communication - aims 
to ensure complete, reliable, consistent, com-
prehensible and aligned information on the 
objectives and measures defined, as well as 
procedures for collecting, processing and dis-
seminating information in accordance with 
best practice.
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 » Monitorização – diz respeito à contínua, efi-
caz e atempada detecção de deficiências ao 
nível da estratégia, políticas, categorias de ris-
co, bem como princípios éticos e profissionais. 

PRINCÍPIOS ÉTICOS E CONFLITOS DE 
INTERESSE
O código de conduta, o regulamento do Con-
selho de Administração e o regulamento da 
Comissão Executiva, contemplam os mais al-
tos padrões de actuação, em conformidade 
com princípios éticos e deontológicos, defi-
nindo regras, princípios e procedimentos no 
sentido de identificar, monitorizar e mitigar 
possíveis conflitos de interesse.

O BV promove a transparência nas rela-
ções envolvendo Órgãos Sociais e Colabora-
dores, inibindo a participação em actividades 
ilegais bem como a tomada excessiva de ris-
co, o que contribui para a transparência das 
relações contratuais entre o Banco e as suas 
contrapartes, estipulando que, quer os mem-
bros dos Órgãos Sociais quer os Colaborado-
res, não podem receber ofertas de valor não 
simbólico que comprometam o exercício das 
suas funções com total independência.

A actividade profissional dos membros dos 
Órgãos Sociais e dos Colaboradores, rege-se 
pelos princípios éticos definidos no Código 
de Conduta, disponibilizado na intranet e site 
institucional, cujas linhas principais podem ser 
resumidas:

a. Cumprir as regras e deveres que decorrem 
das disposições legais e regulamentares, 
bem como prosseguir a actividade do 
Banco com rigoroso cumprimento de 
princípios éticos e deontológicos e exemplar 
comportamento cívico

b. Garantir diligência e competência profis-
sional, designadamente no desempenho das 
funções profissionais, em observância aos 
ditames da boa-fé e actuar com elevada di-
ligência, lealdade e transparência, garantindo 
aos Clientes e autoridades competentes, res-
salvado o dever de segredo profissional, uma 
resposta rigorosa, oportuna e completa.

BANCO VALOR
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 » Monitoring - relates to continuous, effecti-
ve and timely detection of deficiencies in stra-
tegy, policies, risk categories, as well as ethical 
and professional principles.

ETHICAL PRINCIPLES AND CONFLICTS OF 
INTEREST
The Code of Conduct, the Regulations of the 
Board of Directors and the Regulations of 
the Executive Committee, contemplate the 
highest standards of conduct, in accordance 
with ethical and deontological principles, de-
fining rules, principles and procedures in order 
to identify, monitor and mitigate possible con-
flicts of interest

The BV promotes transparency in relations 
involving Social Bodies and Employees, inhibi-
ting participation in illegal activities as well as 
excessive risk taking, which contributes to the 
transparency of contractual relations between 
the Bank and its counterparts, stipulating that 
either members of the Corporate Bodies and 
Employees, may not receive offers of non-sym-
bolic value that jeopardize the performance of 
their duties with complete independence.

The professional activity of the members 
of the Bodies and Employees is governed by 
the ethical principles defined in the Code of 
Conduct, available on the intranet and institu-
tional website, the main lines of which can be 
summarized as follows:

a. Comply with the rules and duties deriving 
from legal and regulatory provisions, as well 
as to continue the Bank’s activity with strict 
compliance with ethical and deontological 
principles and exemplary civic behavior.

b. To guarantee diligence and professional 
competence, in particular in the performance 
of professional duties, in compliance with 
the principles of good faith and to act with 
great diligence, loyalty and transparency, 
guaranteeing to the Clients and competent 
authorities, with the exception of the duty 
of professional secrecy, a rigorous response , 
timely and complete.
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c. Garantir a guarda e manutenção rigorosa 
do segredo profissional

d. Estabelecer a igualdade de tratamento 
aos Clientes do Banco em todas as situações 
em que não exista motivo de ordem legal e/
ou contratual e/ou de risco para proceder de 
forma distinta.

e. Gerir conflito de interesses: i) nas situações 
em que haja conflito entre os interesses de 
dois ou mais Clientes; ii) nas situações em que 
haja conflito de interesses de Clientes, por um 
lado e os do Banco ou dos seus Colaborado-
res e membros dos Órgãos Sociais, por outro;

f. Proibir benefícios ilegítimos e abuso de 
posição

g. Obrigação dos créditos concedidos a par-
tes relacionadas serem realizados em condi-
ções de mercado e devidamente suportados 
por parecer independente

SISTEMA DE GESTÃO DO RISCO
O sistema de gestão do risco permite obter 
uma visão e gestão integrada dos riscos a que 
as instituições se encontram expostas, de for-
ma a mitigar as potenciais perdas associadas 
à ocorrência de eventos de risco.

O acompanhamento e controlo do sistema 
de gestão de risco é assumido directamente 
pela Direcção de Risco, bem como pelo Co-
mité de Capital, Activos e Passivos, onde tem 
assento a Administração.

Igualmente o Conselho Fiscal e o Comité 
de Auditoria e Controlo Interno, abordam es-
tas matérias no âmbito das suas atribuições.

A identificação e avaliação das situações de 
risco, cabe de uma forma geral a todas as áreas e 
Colaboradores do Banco, sendo particularmente 
distinguida a Direcção de Crédito, responsável 
pela avaliação do risco de crédito. Esta direcção 
responde a um Administrador que não tem res-
ponsabilidades na área comercial.
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c. Guarantee the strict maintenance and 
maintenance of professional secrecy

d. Establish equal treatment for the Bank’s 
Clients in all situations in which there is no 
legal and / or contractual and / or risk of 
proceeding in a different way.

e. Manage conflicts of interest: i) in 
situations where there is a conflict between 
the interests of two or more Customers; 
ii) in situations where there is a conflict 
of interests of Clients, on the one hand 
and those of the Bank or its Employees  
and members of the Corporate Bodies, on 
the other;

f. Prohibiting illegitimate benefits and 
abuse of position

g. Obligations of credits granted to related 
parties are made under market conditions 
and duly supported by an independent 
opinion 

RISK MANAGEMENT SYSTEM
The risk management system allows an inte-
grated view and management of the risks to 
which the institutions are exposed, in order to 
mitigate the potential losses associated with 
the occurrence of risk events.

Monitoring and control of the risk manage-
ment system is carried out directly by the Risk 
Department, as well as by the Capital, Assets 
and Liabilities Committee, where the Board of 
Directors has a seat.

Likewise, the Audit Committee and the Au-
dit and Internal Control Committee deal with 
these matters within the scope of their duties.

The identification and evaluation of risk si-
tuations generally falls to all areas and em-
ployees of the Bank, particularly the Credit Divi-
sion responsible for credit risk assessment. This 
directorate responds to an Administrator who 
has no responsibilities in the commercial area.
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No que respeita à gestão dos riscos de li-
quidez, cambial e taxa de juro, os mesmos são 
analisados a nível do Comité de Capital, Ac-
tivos e Passivos, onde se analisa e decide o 
apetite ao risco destas vertentes por parte da 
instituição.

A Direcção de Compliance, no âmbito da 
gestão do combate ao branqueamento de ca-
pitais e financiamento ao terrorismo, é respon-
sável por efectuar controlo prévio e posterior 
às operações, de forma a identificar entidades 
sancionadas, operações suspeitas e cumpri-
mento dos procedimentos instituídos e legis-
lação e regulamentação em vigor.

A Direcção de Auditoria Interna, tem como 
objectivo garantir e salvaguardar a integrida-
de e segurança dos activos do Banco e dos 
seus Clientes. Nesse sentido, são desenvolvi-
das periodicamente análises das unidades de 
negócio e serviços centrais. Tais análises são 
complementadas por intervenções de audito-
ria temática a cargo do auditor externo. A ava-
liação do cumprimento dos normativos inter-
nos e código de conduta, é igualmente uma 
responsabilidade desta direcção.

Regarding the management of liquidity, 
exchange rate and interest rate risks, they are 
analyzed at the level of the Capital, Assets and 
Liabilities Committee, which analyzes and de-
cides the risk appetite of these institutions.

The Compliance Department, in the con-
text of the management of the fight against 
money laundering and terrorist financing, is 
responsible for carrying out prior and post-
-control checks in order to identify sanctioned 
entities, suspicious transactions and complian-
ce with established procedures and legislation 
and regulations in force.

The Internal Audit Department’s objective 
is to guarantee and safeguard the integrity 
and security of the assets of the Bank and its 
Clients. In this sense, analyzes of the business 
units and central services are carried out pe-
riodically. These analyzes are complemented 
by thematic audit interventions by the external 
auditor. The assessment of compliance with 
internal regulations and a code of conduct is 
also a responsibility of this board.
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RECURSOS HUMANOS
HUMAN RESOURCES5.2

Mantendo e reforçando a sua política de Re-
cursos Humanos focalizada nas suas Pessoas, 
o Banco Valor em 2017 mantém a sua premis-
sa em fornecer serviços que valorizem os seus 
colaboradores.

No âmbito da sua actividade, destacamos as 
principais realizações por áreas de intervenção: 

1. RECRUTAMENTO 
No ano de 2017, foram realizadas 16 novas con-
tratações a fim de reforçar fundamentalmente 
a Direcção Comercial com 43,75% das con-
tratações realizadas, seguindo-se os Serviços 
Centrais (56,25 %) distribuídos pelas diferen-
tes Direcções a fim de reforçar ou substituir 
colaboradores. 

Tal informação poderá ser analisada com 
maior detalhe nos mapas que se seguem.

Maintaining and reinforcing its Human Resour-
ces policy focused on its People, Banco Valor 
in 2017 maintains its premise in providing ser-
vices that value its employees.

In the scope of its activity, we highlight the 
main achievements by areas of intervention:

1. RECRUITMENT
In 2017, 16 new hirings were carried out in order 
to fundamentally strengthen the Commercial 
Directorate from the 43.75% of hirings made, 
followed by the Central Services (56.25%) dis-
tributed by the different Directorates in order 
to reinforce or replace employees .

Such information can be analyzed in more 
detail in the maps below.
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RECRUTAMENTO 2017 - BANDA FUNCIONAL
RECRUITMENT FOR 2017 - FUNCTIONAL BAND
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Abaixo é possível verificar a distribuição do 
recrutamento, tendo em conta a Direcção.

Below you can check the distribution of the re-
cruitment, taking into account the Management. 

DBE - Direcção 
Banca Electrónica
Electronic Banking 
Department

DISTRIBUIÇÃO RECRUTAMENTOS REALIZADOS POR DIRECÇÃO
DISTRIBUTION OF RECRUITMENT CONDUCTED BY THE DIRECTORATE

6%

DC - Direcção 
de Compliance
Compliance  
Department

44%

DCOM - Direcção Comercial
Individuals and Business Department

6%

DJUR - Direcção Jurídica
Legal Department

13%

DRH - Direcção de
Recursos Humanos
Human Resources 
Department

6%

DSI - Sistemas 
e Aplicações
Information Systems 
Department

13%

SGER - 
Secretariado Geral
SGER- General 
Secretariat

6% DBT - Direcção 
de Banca Transaccional
Transactional 
Banking Department

6%

2. DESENVOLVIMENTO 
E GESTÃO DE CARREIRAS
A introdução do Processo de Avaliação Indi-
vidual de Colaboradores, permite definir cla-
ramente objectivos e alinhar as competências 
transversais que o Banco Valor considerou re-
levantes para este processo e que respeitam a 
nossa cultura.

Complementarmente, continuamos a de-
senvolver as competências dos nossos cola-

2. DEVELOPMENT AND 
MANAGEMENT OF CAREERS
The introduction of the Individual Employee 
Evaluation Process allows us to clearly de-
fine objectives and align the transversal 
competences that Banco Valor considered 
relevant to this process and which respect 
our culture.

In addition, we continue to develop the 
skills of our employees; during the year 2017, 
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boradores, pelo que ao longo do ano de 2017 
realizaram-se 213,5horas de formação, corres-
pondentes a 13 acções de formação com enfo-
que na formação Técnica, conforme mapa infra: 

213.5 hours of training were carried out, cor-
responding to 13 training actions focused 
on technical training, in accordance to the 
map below:

Entidade for-
madora
Entity 

performing 
training

Formação 
Training

Tipo de formação
Type of training

Publico alvo 
Public target N.º col. 

No. of collabora-
tors

N.º dias 
No. of 
days

Horas 
Hours

N.º total de horas de 
formação 

Total no. of training 
hours

Direcções 
Directorates

KPMG
Auditoria interna

Internal Audit
Sala

Room
DAU 1 3 8 24

Exitos
Exitos

Finanças
Finances

Conceitos gerais finança
General finance concepts

Sala
Room

DAU, DF, DCCG, IT, DBT 16 1 3,5 3,5

Consulta;
Conceitos contabilização finança
Consultations;
Accounting concepts finance

Sala
Room

DAU, DCCG 5 2 3,5 7

CONCEITOS ESPECÍFICOS 
para enquandramento
Área operações
* Mercado cambial
* Mercado monetário
* Mercado capitais
SPECIFIC CONCEPTS for framing
Operations area
* Foreign exchange market
* Money market
* Capital markets

Sala
Room

DF, DBT 7 2 3,5 7

Acompanhamente on job
* Mercado cambial
* Mercado monetário
* Mercado capitais
Follow-up on job
* Foreign exchange market
* Money market
* Capital markets

On job DBT 4 1 3,5 3,5

Operações dos mercados
* Mercado cambial
* Mercado monetário
* Mercado capitais
Market transactions
* Foreign exchange market
* Money market
* Capital market

On job DAU, DF, DBT 9 2 3,5 7

Acompanhamento on job
Follow-up on job

On job
DF 3 1 3,5 3,5
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Entidade for-
madora
Entity 

performing 
training

Formação 
Training

Tipo de formação
Type of training

Publico alvo 
Public target N.º col. 

No. of collabora-
tors

N.º dias 
No. of 
days

Horas 
Hours

N.º total de horas de 
formação 

Total no. of training 
hours

Direcções 
Directorates

KPMG
Auditoria interna

Internal Audit
Sala

Room
DAU 1 3 8 24

Exitos
Exitos

Finanças
Finances

Conceitos gerais finança
General finance concepts

Sala
Room

DAU, DF, DCCG, IT, DBT 16 1 3,5 3,5

Consulta;
Conceitos contabilização finança
Consultations;
Accounting concepts finance

Sala
Room

DAU, DCCG 5 2 3,5 7

CONCEITOS ESPECÍFICOS 
para enquandramento
Área operações
* Mercado cambial
* Mercado monetário
* Mercado capitais
SPECIFIC CONCEPTS for framing
Operations area
* Foreign exchange market
* Money market
* Capital markets

Sala
Room

DF, DBT 7 2 3,5 7

Acompanhamente on job
* Mercado cambial
* Mercado monetário
* Mercado capitais
Follow-up on job
* Foreign exchange market
* Money market
* Capital markets

On job DBT 4 1 3,5 3,5

Operações dos mercados
* Mercado cambial
* Mercado monetário
* Mercado capitais
Market transactions
* Foreign exchange market
* Money market
* Capital market

On job DAU, DF, DBT 9 2 3,5 7

Acompanhamento on job
Follow-up on job

On job
DF 3 1 3,5 3,5
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Exitos
Exitos

Finanças
Finances

Parametrização;
Manuntenção;
Supervisão;
Acompanhamento on job
Parameterization;
Maintenance;
Supervision;
Follow-Up on job

Sala + on job
Room+ on job

IT 5 7 7 49

Formação 
interna
Internal 
training

Prevenção do branqueamento de capitais 
e financiamento do terrorísmo
Prevention of bleaching
capital and financing

Sala
Room

Todas as direcções
All directorates

56 10 2,5 25

Consultor 
externo
External

 consultant

Formação SAP
SAP training

On job DRH 4 15 3 45

Consaúde
Formação CPAT
CPAT training

Sala
Room

DCOM, DRH, DPL 8 1 7 7

PwC’s
Formação IFRS 9
IFRS 9 Training

Sala
Room

DR, DCCG 2 3 8 24

Consultor 
externo
External 

consultant

Plataforma de emissão e gestão de cartões
Card issuance and management platform

On job DBE, DBT, DSI 4 2 4 8

Total 124 50 60,5 213,5

Entidade for-
madora
Entity 

performing 
training

Formação 
Training

Tipo de formação
Type of training

Publico alvo 
Public target N.º col. 

No. of collabora-
tors

N.º dias 
No. of 
days

Horas 
Hours

N.º Total de horas 
de formação 

Total no. of training 
hours

Direcções 
Directorates
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3. GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PES-
SOAL E CARACTERIZAÇÃO DO QUADRO 
DE PESSOAL (QP)
O Quadro de Pessoal do Banco Valor a 31.12.2017 
era constituído por 90 colaboradores. 
Verificou-se em 2017 um aumento em 8% do 
seu quadro de efectivos, relativamente ao ano 
de 2016 (83 colaboradores).

A taxa de angolanização tem-se mantido 
estável nos 99%.

3.1. IDADE
O Banco Valor tem na sua estrutura um equilí-
brio quanto às diferentes faixas etárias, a média 
de idade dos colaboradores do Banco Valor é 
de 35 anos, com maior enfoque no escalão etá-

3. ADMINISTRATIVE AND PERSONNEL 
MANAGEMENT AND CHARACTERIZATION 
OF THE STAFF (QP)
The staff of Banco Valor as of 12.31.2017 consis-
ted of 90 employees. There was an increase of 
8% in its workforce in 2017 compared to 2016 
(83 collaborators).

The rate of angolanization has remained 
stable at 99%.

3.1. AGE
Banco Valorhas an equilibrium in its structure 
regarding the different age groups, the average 
age of Banco Valor employees is 35 years, with 
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Exitos
Exitos

Finanças
Finances

Parametrização;
Manuntenção;
Supervisão;
Acompanhamento on job
Parameterization;
Maintenance;
Supervision;
Follow-Up on job

Sala + on job
Room+ on job

IT 5 7 7 49

Formação 
interna
Internal 
training

Prevenção do branqueamento de capitais 
e financiamento do terrorísmo
Prevention of bleaching
capital and financing

Sala
Room

Todas as direcções
All directorates

56 10 2,5 25

Consultor 
externo
External

 consultant

Formação SAP
SAP training

On job DRH 4 15 3 45

Consaúde
Formação CPAT
CPAT training

Sala
Room

DCOM, DRH, DPL 8 1 7 7

PwC’s
Formação IFRS 9
IFRS 9 Training

Sala
Room

DR, DCCG 2 3 8 24

Consultor 
externo
External 

consultant

Plataforma de emissão e gestão de cartões
Card issuance and management platform

On job DBE, DBT, DSI 4 2 4 8

Total 124 50 60,5 213,5

Entidade for-
madora
Entity 

performing 
training

Formação 
Training

Tipo de formação
Type of training

Publico alvo 
Public target N.º col. 

No. of collabora-
tors

N.º dias 
No. of 
days

Horas 
Hours

N.º Total de horas 
de formação 

Total no. of training 
hours

Direcções 
Directorates
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rio entre os 30-39 anos (49%), 26% dos colabo-
radores encontram-se abaixo dos 40 anos, 17% 
dos colaboradores entre encontram-se entre 
os 40-49 anos e 9% dos colaboradores entre 
situam-se acima dos 50 anos.

a greater focus on the 30-39 year age group 
(49%), 26% of employees are under the age 
of 40, 17% of employees between 40-49 and 
9% of employees are above 50 years of age. 

23-29

30-39

40-49

Acima dos 50
Over 50 years old

0
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25
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45

IDADE
AGE
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3.2. GÉNERO 
O quadro de pessoal, apresenta uma estrutura 
equilibrada em termos de género (52% mascu-
lino) e (48% feminino)

3.2. GENDER
The staff has a balanced structure in terms of 
gender (52% male) and (48% female).

Masculino
Male

Feminino
Female

GÉNERO
GENDER

44

46

48

50

52

3.3. HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
Relativamente às habilitações literárias, 47% 
dos colaboradores do Banco Valor possuem 
formação académica superior concluída: Ba-
charelato, Licenciatura, Pós-Graduação, Mes-
trado, seguindo-se 37% dos colaboradores 
com Frequência Universitária e 17% dos cola-
boradores com Ensino Médio.

3.3. EDUCATIONAL QUALIFICATIONS
Regarding educational qualifications, 47% of 
Banco Valor employees have completed hi-
gher education: Baccalaureate, Bachelor, Gra-
duate, Master’s degree, followed by 37% of em-
ployees with University attendance and 17% of 
employees with High School.

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
EDUCATIONAL QUALIFICATIONS

Frequência 
Universitária
University 
attendance

37%

Licenciado
Graduates

34%

Médio
High 
School

17%

Pós Graduação 
e Mestrado
Postgraduate 
and Masters

11% Bacharelato
Bachelors Degree

1%
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3.4. CONTRACTUAL RELATIONSHIP
87% of employees have an indefinite contrac-
tual relationship with the Bank and the re-
maining employees have a professional inter-
nship contract (11%) and a certain term (2%).

3.4. VÍNCULO CONTRATUAL
87% dos colaboradores têm vínculo contratual 
de tempo indeterminado com o Banco e os 
restantes colaboradores possuem contrato de 
estágio profissional (11%) e termo certo (2%).

VÍNCULO CONTRATUAL
CONTRACTUAL RELATIONSHIP

Indeterminado
Undetermined

Estágio
Profissional

Professional 
Internship

Termo Certo
Certain term

Total Geral
General total

78

10
2

90

3.5. ANTIGUIDADE
No que se refere à antiguidade, a média dos 
nossos colaboradores é de 3,4 anos, distribuí-
dos como abaixo se indica.

3.5. LENGTH OF SERVICE
In terms of length of service, the average 
number of employees is 3.4 years, distributed 
as follows:

ANTIGUIDADE
LENGTH OF SERVICE

De 1 a 3 anos
1 to 3 years

23%

De 3 a 5 anos
3 to 5 years

47%

Acima dos 6 anos
Over 6 years

14% Até 1 ano
Up to one year

16%

BANCO VALOR
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3.6. DISTRIBUIÇÃO POR DIRECÇÃO
De forma geral, os colaboradores encontram-
-se distribuídos pelas Direcções do Banco, 
sendo que 38% dos colaboradores encontram-
-se alocados à Direcção Comercial.

Em complemento, 56% dos colaboradores 
fazem parte dos Serviços Centrais, 38% da área 
Comercial e 7% são Órgãos Sociais.

3.6. DISTRIBUTION BY DEPARTMENT
In general, employees are distributed by the 
Bank’s Department, with 38% of the employees 
are allocated to the Commercial Department.

In addition, 56% of employees are part of 
the Central Services, 38% of the Commercial 
area and 7% are Social Bodies.
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DAUD - Direcção Auditoria Interna
Internal Audit Department

DBE - Direcção Banca Electrónica
Electronic Banking Department
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DCOM - Direcção Comercial Private
Commercial Department Private

DJUR - Direcção Jurídica
Legal Department

DRCC - Dir. de Risco e Control de Crédito
Credit Risk Department

Licença sem Vencimento
Unpaid Leave

DC - Direcção de Compliance
Compliance Department

DCCG - Dir. Contabilidade e Controlo Gestão
Accounts and Planning Department

DFIN - Direcção Financeira
Financial Management

DPML - Departamento de Património de Logística
Procurement Department

SGER - Secretariado Geral
 General Secretariat

DRH - Direcção de Recursos Humanos
Human Resources Department

DPML - Departamento de Logística
Logistics Department

DSI - Direcção de Sistemas de Informação
Information Systems Department

Órgãos Sociais
Governing Bodies

DCOM - Direcção Comercial
Commercial Department

DBT - Direcção da Banca Transaccional
Transactional Banking Department

DCOM - Agências
Branches
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3.7. PROCESSOS DISCIPLINARES
No ano de 2017 não se verificaram processos dis-
ciplinares no Banco Valor.

3.8. ACIDENTES DE TRABALHO 
Não se registou nenhuma ocorrência de acidente 
de trabalho, nem de qualquer doença considera-
da profissional no decorrer do ano de 2017.

3.9. BENEFÍCIOS
A saúde dos nossos colaboradores bem como 
do seu agregado familiar é crucial, desta forma 
o Banco Valor proporciona condições especiais 
através da atribuição de um Seguro de Saúde, 
que no ano de 2017 abrangeu cerca de 240 vidas

4. BALCÃO DE COLABORADORES
A Direcção de Recursos Humanos através do 
seu Balcão de colaboradores é responsável por 
assegurar a gestão das contas de colaborador, 
ou seja, é responsável pela abertura de contas, 
atribuição de internet banking, cartão multicaixa 
e crédito, encerramento ou transferências de con-
tas, acompanhamento, atribuição e organização 
dos processos de crédito consumo e habitação. 

5. COMUNICAÇÃO INTERNA E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL INTERNA
Em 2017, voltámos a estar próximos dos nossos 
colaboradores e foram divulgados frequente-
mente comunicados internos, visto que promo-
vemos uma comunicação aberta e transparente 

Mais um ano, que participámos activamente 
em campanhas de responsabilidade social, no-
meadamente “Vamos plantar uma árvore” e “Nes-
te Natal faça uma criança sorrir” em parceria com 
o Projecto da Aldeia das Artes, através da plan-
tação de árvores e através da doação de roupas, 
brinquedos e material escolar, respectivamente.

Foram divulgados os Clubes de Fotografia e 
de Desporto, cujo principal objectivo foi envolver 
os nossos colaboradores em actividades lúdicas 
que promoveram o convívio e fortaleçam as rela-
ções profissionais.

Celebrámos o VI ano do Banco Valor com a 
realização de uma Festa de Aniversário, em que 
mais uma vez os principais actores foram os nos-
sos colaboradores.

3.7 DISCIPLINARY PROCEEDINGS 
In the year 2017 there were no disciplinary pro-
ceedings at Banco Valor.

3.8. WORK ACCIDENTS
There was no occurrence of an accident at 
work or any disease considered during the 
year 2017.

3.9 BENEFITS
The health of our employees as well as their 
families is crucial, so the Bank Value provides 
special conditions through the assignment of 
a Health Insurance, which in the year 2017 co-
vered about 240 lives.

4. HUMAN RESOURCES BRANCH
The Human Resources Department, through 
its Human Resources Branch, is responsible 
for ensuring the management of accounts of 
collaborator, that is, is responsible for opening 
accounts, internet allocation banking, multi-
-card and credit card, account closure or trans-
fers, monitoring, allocation and organization of 
consumer credit and housing processes.

5. INTERNAL COMMUNICATION AND 
INTERNAL SOCIAL RESPONSIBILITY
In 2017, we were once again close to our em-
ployees, and internal communications were 
often made public, as we promoted open and 
transparent communication.

Yet another year, we actively participated 
in campaigns of social responsibility, namely 
“Let’s plant a tree” and “This Christmas make a 
child smile” in partnership with the Project of 
the Village of the Arts, by planting trees and 
by donating clothes , toys and school mate-
rials, respectively.

The Clubs of Photography and Sports were 
announced, whose main objective was to in-
volve our collaborators in recreational activi-
ties that promote conviviality and strengthen 
professional relations.

We celebrated the VI year of Banco Valor 
with a birthday party, where once again the 
main actors were our employees.
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O ano de 2017, á semelhança do que já tinha 
ocorrido em 2016, foi bastante exigente.

A situação económica do País continuou 
a agravar-se, com os normais impactos na ac-
tividade económica. O sector financeiro, como 
peça primordial na economia, teve de reagir a 
estas condicionantes, nomeadamente a nível da 
redução da liquidez na economia, degradação 
das carteiras de crédito e fortes condicionalis-
mos na actividade comercial, fruto da política de 
vendas direccionadas de divisas, que o Banco 
Central implementou e reforçou durante 2017.

Por outro lado, apesar da redução expressiva 
da taxa de inflação, esta manteve-se em valo-
res elevados - 26,3% em 2017, o que obrigou a 
estrutura a adaptar-se e procurar soluções para 
manter sobre controlo os custos de exploração. 

Numa vertente mais positiva, o Banco Cen-
tral vendeu mais 13,4% de divisas do que tinha 
vendido em 2016, tendo o Banco Valor acom-
panhado esta evolução e adquirido mais 9%. 
Este aumento das vendas por parte do BNA, 
foi financiado pelo aumento do preço médio 
de venda do barril de petróleo Angolano, que 
se fixou em 2017 em USD 50,6 quando em 2016 
tinha ficado pelos USD 40,3, mas também á de-
gradação das Reservas Internacionais Liquidas, 
que reduziram 37,8%, fechando o ano em USD 
13.3 bi, correspondentes a cerca de 6 meses de 
importações. 

As taxas de juro da divida pública Angola-
na, permaneceram num nível elevado durante 
2017, levando as Instituições Financeiras a re-
forçarem o seu investimento nesta componen-
te, em detrimento da concessão de crédito. 
 

O Banco Valor não ficou imune a esta envol-
vente, mas fruto do acompanhamento da activi-
dade por parte da gestão e da estratégia que vem 
sendo implementada, manteve o crescimento 
do seu Activo, assegurando ao mesmo tempo 
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The year 2017, similar to what had occured 
in 2016, was quite demanding.  

The economic situation of the country has 
continued to get worse, with the normal im-
pacts on economic activity.  The financial sec-
tor, as a fundamental part of the economy, 
had to react to these constraints, namely in 
terms of the reduction of the liquidity of the 
economy, degradation of credit portfolios and 
strong constraints on commercial activity, as a 
result of the policy of directed sales of curren-
cies, which the Central Bank implemented and 
strengthened during 2017.  

On the other hand, despite the reduction 
in the inflation rate, it remained high - 26.3% in 
2017, which forced the structure to adapt and 
seek solutions to keep operating costs under 
control. 

On a more positive note, the Central Bank 
sold 13.4% more currencies than it had sold in 
2016, with Banco Valor following this evolution 
to acquire a further 9%.  This increase in sa-
les in part by the BNA was financed by the 
increase in the average selling price of the An-
golan oil barrel, which was set at USD 50.6 in 
2017, when in 2016 it stood at USD 40.3 but 
also the degradation of the International Net 
Reserves, which decreased 37.8%, closing the 
year at USD 13.3 bi, corresponding to about 6 
months of imports.  

The Angolan public debt interest rates re-
mained at a high level during 2017, leading the 
Financial Institutions to increase their invest-
ment in this component, in detriment to the 
granting of credit.

Banco Valor was not immune to this envi-
ronment, but as a result of the monitoring of 
the activity by the management and the stra-
tegy that has been implemented, it maintai-
ned the growth of its Assets, while at the same 
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níveis bastante confortáveis de cobertura de ris-
cos, o que não impediu que tivesse encerrado o 
exercício de 2017 com o melhor resultado desde 
a constituição do Banco – AOA 1.666 milhões. 

O sucesso registado no exercício de 2017, é vi-
sível pela análise dos principais indicadores:

time ensuring very comfortable levels of risk 
coverage, which did not prevent the end of 
the 2017 financial year to produce the best re-
sult since the creation of the Bank - AOA 1,666 
thousands.

The success registered in 2017 is visible 
through the analysis of the main indicators:

Milhares De Aoa
Thousands Aoa 2017 2016

Variação
Change

Balanço
Balance sheet

Activo total
Total assets

38 736 958 33 615 067 15%

Crédito sobre clientes 
(bruto)
Loans and advances to 
customers (gross)

8 251 423 7 894 688 5%

Recursos clientes
Resources from 
customers

31 411 223 28 987 264 8%

Capitais próprios 
e equiparados
Equity and quasi-
equity Instruments 

6 590 198 4 335 800 52%

Actividade
Activity

Produto bancário
Bank operating revenues

4 433 579 4 472 325 (1%)

Margem Financeira
Net Interest Income

1 885 228 2 630 650 (28%)

Margem complementar
Complementary Margin

2 548 351 1 841 675 38%

Custos de estrutura
Structural Costs

2 629 720 2 386 183 10%

Resultado líquido
Net income

1 666 008 1 083 106 54%
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Rendibilidade
Profitability

Rentabilidade dos acti-
vos (ROA)
Return on assets 
(ROA)

4% 3% 1 p.p

Rentabilidade dos ca-
pitais próprios (ROE)
Return on equity (ROE)

25% 25% 1 p.p

Rácio eficiência
Efficiency Ratio

59% 53% (5 p.p)

Activo total
/ Colaborador
Total asset 
/ Employee

472 402 409 940 15%

Adequacidade 
do capital
Capital adequacy

Rácio de solvabilidade 
regulamentar
Regulatory solvency 
ratio

30,1% 18,3% 11.8 p.p

Qualidade do 
activo
Asset quality

Rácio de transformação 
(crédito sobre clientes / 
recursos clientes)
Transformation ratio 
(loans and advances to 
customers / resources 
from customers)

26% 27% (1 p.p)

Rácio de incumprimen-
to > 30D (crédito venci-
do / crédito total)
Default ratio > 30D 
(overdue loan 
/ total loan)

11% 1,9% (9.1 p.p)

Cobertura do crédito 
vencido >30D por pro-
visões de crédito
Coverage of past due 
loans >30D credit pro-
visions

162% 1020% 858 p.p

Cobertura do crédito 
por provisões de crédito
Loan coverage for credit 
provisions

17,8% 19,5 (1,7%)

Funcionamento
Operation

Número de balcões
Branches

6 5 20%

Número de 
colaboradores
Employees

90 82 10%

Milhares de AOA
Thousands AOA 2017 2016

Variação
Change
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Face ao mercado, assinala-se:

 » Crescimento do Activo em 15% face a 1,5% 
do mercado;

 » Crescimento da carteira de crédito em 5% 
face a 2% do mercado;

 » Degradação da qualidade da carteira de 
crédito, com crédito vencido a representar 11%, 
mas claramente melhor que a média da con-
corrência, que registou 28,5%;

 » Crescimento da carteira de títulos em 67% 
face a 13,3% do mercado;

 » Crescimento dos recursos em 8% face a 
uma redução de 0,9% do mercado;

 » Rácio de Solvabilidade 30,1% face a 23,2% 
do mercado (Dados Nov17);

Em termos históricos, a estratégia implemen-
tada permitiu que o Activo do Banco crescesse 
233%, no período 2014 / 2017, sendo este cresci-
mento justificado essencialmente pela eficiência 
do Banco na captação de recursos, que no mes-
mo período aumentaram 290%.

In view of the market, it is pointed out: 

 » Growth of Assets by 15% compared to 
1.5% of the market;

 » Growth of the loan portfolio by 5% com-
pared to 2% of the market;

 » Degradation of the quality of the loan 
portfolio, with past due loans

 » 11%, but clearly better than the average 
of the competition, which registered 28.5%;

 » Growth of the securities portfolio by 67% 
compared to 13.3% of the market;

 » Growth of resources by 8% compared to 
a reduction of 0.9% in the market;

 » Solvency Ratio 30.1% versus 23.2% of the 
market (Data Nov17);

In historical terms, the strategy implemented 
allowed the Bank’s Asset to grow 233%, in the pe-
riod 2014/2017, this growth being justified mainly 
by the efficiency of the Bank in raising funds, whi-
ch in the same period increased by 290%.
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This growth is even more significant, given 
that it was achieved in a complex context, in 
which the Bank did not abdicate rigorous and 
demanding criteria in terms of:

a. Policies for granting credit;

b. Timely and rigorous monitoring of the 
credit portfolio;

c. Constant supervision in liquidity in national 
and foreign currency, ensuring at all times the 
operations requested by the Clients;

d. Close surveillance of the Bank’s exchange 
exposure, maintaining a constant focus on 
risk management and exposure to different 
currencies;

e. Maintenance of solvency levels that are 
always comfortable with the requirements of 
the supervisor, having closed 2017 with a RSR 
of 30%;

In regards to credit, the Bank recorded an 
increase in its portfolio, 5% more than in 2016, 
maintaining a very demanding criteria, not 
only in the concession but also in the monito-
ring and provisioning. As a result, BV continues 
to maintain one of the highest credit coverage 
for market provisions - 17.8%, despite closing 
the year with a 11% overdue credit ratio, but still 
below the market average Angolan.

In terms of resources, despite the market 
constraints, it was possible to close the exerci-
se with a growth of 8%.

BV’s management has maintained and will 
continue to maintain resource growth as the 
main strategic objective of the Bank, given 
that this will allow a continuous increase in net 
interest income and safeguarding the liquidity 
position.

The strategic focus on this component has 
meant that since 2014 this line has evolved 
290%.

Este crescimento é ainda mais significativo, 
dado que foi alcançado num contexto complexo, 
em que o Banco não abdicou de critérios de rigor 
e exigência a nível de:

a. Políticas de concessão de crédito;

b. Acompanhamento tempestivo e rigoroso 
da carteira de crédito;

c. Constante vigilância a nível da liquidez em 
moeda nacional e estrangeira, assegurando em 
todos os momentos as operações solicitadas 
pelos Clientes;

d. Apertada vigilância da exposição cambial 
do Banco, mantendo um foco constante na 
gestão do risco e na exposição às diferentes 
moedas;

e. Manutenção de níveis de solvabilidade 
sempre confortáveis face às exigências do 
supervisor, tendo fechado 2017 com um RSR 
de 30%; 

Relativamente ao crédito, o Banco registou 
um aumento da sua carteira, mais 5% face a 2016, 
mantendo critérios muito exigentes, não só na 
concessão mas igualmente no acompanhamen-
to e constituição de provisões. Desta forma, o BV 
continua a manter uma das mais elevadas co-
berturas de crédito por provisões do mercado – 
17,8%, apesar de ter fechado o ano com um rácio 
de crédito vencido de 11%, ainda assim, abaixo da 
média do mercado Angolano.

A nível de recursos, apesar dos constrangi-
mentos do mercado, foi possível fechar o exercí-
cio com um crescimento de 8%.

 
A gestão do BV manteve e continuará a manter 

o crescimento dos recursos como o principal ob-
jectivo estratégico do Banco, atendendo que este 
permitirá um contínuo crescimento da margem 
financeira e salvaguarda da posição de liquidez. 

O foco estratégico nesta componente, fez 
com que desde 2014 esta rubrica tivesse evoluí-
do 290%.
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EVOLUÇÃO CRÉDITO

2014 2015 2016 2017
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EVOLUTION OF CREDIT
EVOLUÇÃO RECURSOS
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8,060

19,201

28,987
31,411

EVOLUTION OF RESOURCES

Angola é um mercado em que é fundamental 
a manutenção de confortáveis níveis de liquidez, 
dada a dificuldade crescente na movimentação 
entre IF de moeda nacional e as elevadas exigên-
cias em termos de Reservas obrigatórias – 21%. 
Conforme se pode verificar, o Banco manteve em 
2017 a evolução positiva deste indicador, apre-
sentando uma posição bastante confortável a 
este nível:

Angola is a market in which it is essential to 
maintain comfortable levels of liquidity, given 
the growing difficulty in transferring national 
currency between FIs and the high require-
ments in terms of mandatory reserves - 21%. 
As it can be seen, in 2017 the Bank maintained 
a positive evolution of this indicator, presen-
ting a very comfortable position at this level:
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Como se verifica, 70% do Banco é liquido, indi-
cador muito positivo face á media do sistema An-
golano, que em Novembro 2017 se situava em 41%. 

A nível de conta de exploração, o ano de 2017 
foi concluído com um resultado líquido de AOA 
1.666 mAOA, o maior da história do Banco e que 
marca a consolidação numa rota de lucros positi-
vos, iniciada em 2015.

Os resultados positivos do Banco, resultam 
do trabalho continuado desde 2013, onde se sa-
lienta a evolução positiva de diferentes rubricas, 
tanto a nível do Produto bancário como dos cus-
tos de estrutura: 

As it can be seen, 70% of the Bank is liquid, 
a very positive indicator compared to the ave-
rage of the Angolan system, which in Novem-
ber 2017 stood at 41%.

At the operating account level, the year 
2017 was concluded with a net result of AOA 
1,666 thousand, the highest in the Bank’s his-
tory and which marks the consolidation on a 
positive earnings path,  which began in 2015.

The Bank’s positive results are the conse-
quence of continued work since 2013, highli-
ghting the positive evolution of different cri-
teria, both in terms of Banking Product and 
structural costs:

2017

RESULTADOS LÍQUIDOS 
(MILHÕES AOA)
NET RESULTS 
(THOUSANDS OF AOA)

2014 2015 2016

368
-3,314

1,083

1,666
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1 BANKING PRODUCT
The Bank has been consolidating its strategy 
with proven success in terms of banking pro-
duct growth, which since 2014 has increased 
almost 6 times.

One of the biggest challenges that the 
Bank’s management continues to face is the 
weight that the foreign exchange business still 
represents in the Bank’s final result. In fact, in 
2017, the foreign exchange business (ROF + 
Commissions) represented 54% of the banking 
product. 

Being a business that depends not only on 
the commercial or technical capacity of BV, 
but also on the market conditions and sales 
volume of the Central Bank, it is strategic that 
the Bank can achieve a positive net Result wi-
thout the Foreign exchange component.

2. STRUCTURE COSTS
In the structural costs component, the context 
in 2017 was very complex, due to the rate of 
inflation and the need to continue to make in-
vestments, as a result of business growth and 
regulatory requirements. In this context, there 
was a great deal of pressure on the costs of 
structure, which nevertheless increased only 
9%, as a result of the management effort on 
this component.

One of the major challenges facing the Bank 
in the future is to improve its efficiency.

20172014 2015 2016

776

2,561
4,472 4,434

1 PRODUTO BANCÁRIO
O Banco tem vindo a consolidar a sua estraté-
gia com o sucesso que se evidência em termos 
de crescimento do produto bancário, que desde 
2014 aumentou quase 6 vezes.

Um dos maiores desafios que a gestão do 
Banco continua a enfrentar é referente ao peso 
que o negócio cambial ainda representa no re-
sultado final do Banco. Efectivamente em 2017, o 
negócio cambial (ROF + Comissões) representou 
54% do produto bancário.

Sendo um negócio que não depende unica-
mente da capacidade comercial ou técnica do 
BV, mas sim das condições de mercado e do 
volume de vendas do Banco Central, é estraté-
gico que o Banco consiga atingir um Resulta-
do liquido positivo sem a componente Cambial. 

2 CUSTOS DE ESTRUTURA
Na componente dos custos de estrutura, o con-
texto em 2017 foi muito complexo, fruto da taxa 
de inflação e da necessidade de continuar a fazer 
investimentos, em resultado do crescimento do 
negócio e exigências regulamentares. Neste con-
texto, existiu uma pressão muito grande sobre os 
custos de estrutura, que no entanto aumentaram 
apenas 9%, fruto do esforço da gestão sobre esta 
componente.

Um dos grandes desafios que o Banco tem 
de enfrentar no futuro, é melhorar a sua eficiência.
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A evolução tecnológica e competitividade do 
mercado, “obriga-nos” a ser cada vez mais eficien-
tes em termos de produção de produto Bancário, 
dado que só dessa forma será possível assegurar 
crescimento e remunerar os accionistas.

A eficiência é cada vez mais importante tam-
bém pelas exigências que os novos normativos 
de risco exigem às IF. Só a eficiência permitira 
assegurar o crescimento com recurso ao mínimo 
de requisitos de capital.

Dada a importância e impacto no sistema fi-
nanceiro Angolano, cumpre ainda informar que 
2016 ficou marcado pela aprovação e entrada em 
vigor de um conjunto de legislação emitida pelo 
Banco Nacional de Angola ao nível de gestão e 
controlo de risco, cálculo de rácio de solvabilida-
de e stress-testes. A este nível, o Banco Valor rea-
lizou de forma consistente trabalhos a este nível, 
sendo de salientar que no final de 2017, o Banco 
responde já de forma consistente às exigências 
do Banco Central, nomeadamente:

 » Rácio de Solvabilidade (de acordo com no-
vos instrutivos) de 21,7% (mínimo BNA 10%);

 » Rácio de Liquidez de 513% (mínimo 
BNA 80%)

 » Risco taxa de juro 16,37% (BNA 20%)

A outro nível, não tão visível mas igualmente 
relevante e estratégico para o futuro do Banco, 
registaram-se em 2017 importantes avanços a 
nível de reorganização interna, com especial en-
foque nas questões de Corporate Governance e 
Compliance, nomeadamente:

 » Aprovação de novo código de conduta;

The technological evolution and competitive-
ness of the market “obliges” us to be more and 
more efficient in terms of production of Banking 
products, since only in this way will it be possible 
to ensure growth and remunerate shareholders.

Efficiency is also increasingly important be-
cause new Risk legislation demand from FIs. Only 
efficiency would ensure growth with the least ca-
pital requirements.

Given the importance and impact of the 
Angolan financial system, it should also be no-
ted that 2016 was marked by the approval and 
entry into force of a set of legislation issued by 
the National Bank of Angola at the level of risk 
management and control, calculation of sol-
vency and stress ratio tests. At this level, Ban-
co Valor consistently carried out work at this 
level, and it should be pointed out that at the 
end of 2017, the Bank is already consistent with 
the requirements of the Central Bank, namely: 

 » Solvency Ratio (according to new instruc-
tions) of 21.7% (minimum BNA 10%);

 » Liquidity Ratio of 513% (BNA minimum 80%)

 » Interest rate risk 16.37% (BNA 20%)

At another level, not so visible but equally relevant 
and strategic for the future of the Bank, significant 
advances were made in internal reorganization in 
2017, with special focus on Corporate Governance 
and Compliance issues, namely:

20172014 2015 2016

2,358
2,123

2,386
2,630
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 » Aprovação de Politica de conflitos de interesse;

 » Aprovação do manual de procedimentos 
de compliance;

 » Aprovação dos regulamentos da Comissão 
de Auditoria e Controlo Interno, do Comité de 
Capital, Activos e Passivos e do Comité de In-
vestimentos e Custos; 

De salientar igualmente a implementação da 
Comissão de Auditoria e Controlo interno e do 
Comité de Capital, Activos e Passivos, que reali-
zaram as primeiras reuniões de trabalho em 2017. 

Foi ainda desencadeado a nível de Complian-
ce, a revisão das Politicas de aceitação de Clien-
tes e de gestão do risco de branqueamento de 
capitais e financiamento ao Terrorismo, para além 
de se ter realizado formação a todos os Colabo-
radores do Banco sobre estas matérias. Outro 
marco importante na história do Banco ocorri-
do em 2017, foi a migração para os normativos 
contabilísticos IAS/IFRS, tendo o Banco concluí-
do com sucesso essa transição, encerrando já o 
exercício de 2017 de acordo com estas normas, 
tal como exigido pelo regulador.

Em conclusão, o ano de 2017 foi muito exigen-
te aos mais diversos níveis, mas o desempenho 
do BV foi bastante positivo, não só a nível de re-
sultados mas a nível dos mais diversos indicado-
res, nomeadamente a nível da qualidade da car-
teira de crédito, liquidez, solvabilidade e evolução 
da estrutura do produto bancário.

A gestão manteve o foco na estratégia defini-
da em 2015, a nível de melhoria do seu modelo de 
Corporate Governance e Politica de Compliance. 
Este é um desafio que nunca está verdadeira-
mente concluído, mas em que foram alcançadas 
importantes metas neste exercício. É convicção 
do Banco que esta é uma componente estraté-
gica para assegurar o contínuo crescimento e su-
cesso da organização.

Considerando tudo o que referimos anterior-
mente, o Conselho de Administração irá propor à 
AG a seguinte aplicação dos resultados de 2017:

Reserva legal – 10% AOA   166.601m
Resultados Transitados – 90% AOA 1.499.407m

 » Approval of a new code of conduct;

 » Approval of Conflicts of Interest Policy;

 » Approval of the compliance procedures manual;

 » Approval of the regulations of the Audit 
and Internal Control Committee, the Commit-
tee of Capital, Assets and Liabilities and of the 
Investments and Costs Committee;

Also noteworthy was the implementation of 
the Audit and Internal Control Committee and 
the Committee on Capital, Assets and Liabilities, 
which held the first working meetings in 2017.

It was also triggered at the Compliance level, 
the review of Customer Acceptance Policies and 
the management of the risk of money laundering 
and financing to Terrorism, in addition to training 
all Bank Employees on these matters. Another 
important milestone in the Bank’s history in 2017 
was the shift to IAS / IFRS accounting standards, 
and the Bank successfully completed this transi-
tion, closing the 2017 financial year in accordance 
with these standards, as required by the regulator.

In conclusion, the year 2017 was very deman-
ding at the most diverse levels, but BV’s perfor-
mance was very positive, not only in terms of re-
sults but in the most diverse indicators, namely in 
the quality of the credit portfolio, liquidity, solven-
cy and evolution of the banking product structure. 

Management continued to focus on the stra-
tegy defined in 2015, in terms of improving its 
Corporate Governance and Compliance Policy 
model. This is a challenge that is never truly com-
pleted but important goals have been achieved 
during this year.

It is the Bank’s belief that this is a strategic 
component to ensure the organization’s conti-
nued growth and success.

In view of all of the above, the Management 
Board will propose to the AG the following appli-
cation of the results of 2017:

Legal Reserve – 10% AOA 166.601 thousand
Results carried forward – 90% AOA 1.499.407 
thousand
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7.1. GOVERNO E ORGANIZAÇÃO 
DA GESTÃO DO RISCO 
Para uma gestão de risco eficaz, o Banco Valor 
procura de forma contínua e permanente alcan-
çar e manter o equilíbrio do binómio risco/renta-
bilidade, que melhor se adequa à sua dimensão, 
complexidade e perfil de risco. Assim, a gover-
nação do risco, assenta num modelo de gestão 
prudente e alinhado com as melhores práticas, 
cujos princípios orientadores são:

 » Envolvimento das direcções e Administra-
dores na gestão e tomada de decisão

 » Integração e atribuição de responsabilida-
des claramente definidas para a gestão contí-
nua do risco

 » Independência na monotorização e con-
trolo do risco através de estruturas distintas 
das que assumem o risco

 » Revisão e auditoria periódica aos mecanis-
mos de gestão do risco

 » Adopção de postura conservadora na de-
finição de pressupostos e limites de controlo

Organização e Modelo de Gestão dos Riscos
O principal objectivo da gestão de risco é garantir 
que o mesmo é gerido de forma a mitigar o seu 
potencial de impacto, garantindo a satisfação de 
Clientes, Colaboradores, Accionistas e comuni-
dade. Assim, o Banco Valor promove a estrutura 
de modo que o controlo e gestão do risco seja 
parte integrante do plano de actividades e res-
ponsabilidade de todas as unidades orgânicas. O 
acompanhamento dos principais riscos inerentes 
á actividade do Banco, é da responsabilidade do 
Conselho de Administração e da Comissão Exe-
cutiva. Para assegurar o controlo e gestão do ris-
co, o BV tem instituídas 3 linhas de defesa:

1ª Linha de defesa – Direcção Comercial 
e Direcção banca Transaccional
É da responsabilidade dos Directores Comerciais 
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7.1. GOVERNANCE AND ORGANIZATION 
OF RISK MANAGEMENT  
For an effective risk management, Banco Valor 
continuously and permanently seeks to achie-
ve and maintain the balance of the risk / return 
balance, which is best suited to its size, com-
plexity and risk profile. Thus, risk governance is 
based on a prudent management model that 
is aligned with best practices, whose guiding 
principles are:

 » Involvement of Managers and Directors in 
management and decision making

 » Clearly defined integration and alloca-
tion of responsibilities for continuous risk 
management

 » Independence in monitoring and control of 
risk through distinct risk-bearing structures

 » Review and periodic audit of the risk mana-
gement mechanisms

 » Conservative approach adopted in the de-
finition of assumptions and control limits

Organization and risk management model
The main objective of risk management is to 
ensure that it is managed so as to mitigate 
its potential impact, ensuring the satisfaction 
of Clients, Employees, Shareholders and the 
community. Thus, Banco Valor promotes the 
structure so that risk control and management 
is an integral part of the business plan and 
responsibility of all organizational units. Moni-
toring of the main risks inherent in the Bank’s 
activities is the responsibility of the Board of 
Directors and the Executive Committee. To 
ensure control and risk management, BV has 
established 3 lines of defense:

1st Line of defense - Commercial Department 
and Transactional Banking Division
It is the responsibility of the Commercial Direc-
tors to daily manage the risk of their activities, 
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gerirem diariamente o risco das suas actividades, 
tendo em atenção os princípios, regras e limites de-
finidos, bem como assegurar o seu reporte regular. 

A Direcção de Banca Transaccional, é respon-
sável por assegurar o cumprimento integral de 
todas as normas e procedimentos definidos, com 
vista à mitigação de risco, quer através de uma 
clara segregação de funções quer da revisão dos 
processos recepcionados para execução.

2ª Linha de defesa – Direcção de Risco, 
Comité de Crédito e Comité de Capital, 
Activos e Passivos
A Direcção de Risco é responsável por gerir e 
controlar activamente o risco em todas as suas 
vertentes, bem como incorporar as recomenda-
ções sobre estas matérias.

Os comités são responsáveis por acompa-
nhar as politicas de gestão de todos os riscos 
inerentes à actividade da instituição e aconselhar 
sobre a estratégia de risco a implementar.

3ª Linha de defesa – Auditoria Interna
É responsável por assegurar análise e avaliação 
independente e objectiva sobre o cumprimento 
dos procedimentos, regulamentos e normativos 
internos e externos aplicáveis.

Temos portanto um modelo de gestão de ris-
co assente nas seguintes fases:

Identificação – Visa identificar os riscos actuais e 
potenciais a que a actividade está sujeita, através 
de recurso a informação actualizada, tempestiva, 
e fiável, desenvolvendo-se através das seguintes 
actividades:

 » Recolha de informação fiável e tempestiva 
das diversas áreas;

 » Definição de estratégia para identificar riscos;

 » Identificação dos riscos existentes e po-
tenciais;

 » Definição e revisão de indicadores e limites;

 » Incorporação das recomendações dos re-
latórios de risco;

taking into account the principles, rules and 
set limits, and ensure their regular reporting.

The Transactional Banking Division is res-
ponsible for ensuring full compliance with all 
the rules and procedures defined, in order to 
mitigate risk, either through a clear segrega-
tion of functions or a review of the processes 
approved for execution.

2nd line of defense - Risk Department, Credit 
Committee and Capital, Assets and Liabilities 
Committee
The Risk Division is responsible for actively 
managing and controlling risk in all its aspects, 
as well as incorporating the recommendations 
on these matters.

The committees are responsible for moni-
toring the management policies of all the risks 
inherent in the institution’s activity and advi-
sing on the risk strategy to be implemented.

3Rd Line of Defense - Internal Audit
It is responsible for ensuring independent and 
objective analysis and evaluation of complian-
ce with applicable internal and external proce-
dures, regulations and regulations.

We therefore have a risk management mo-
del based on the following phases:

Identification - It aims to identify the current 
and potential risks to which the activity is 
subject, through the use of up-to-date, timely 
and reliable information, through the following 
activities:

 » Collection of reliable and timely informa-
tion from the various areas;

 » Definition of strategy to identify risks;

 » Identification of existing and potential risks;

 » Definition and revision of indicators and limits;

 » Incorporation of the recommendations 
of risk reports;
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Avaliação – Consiste na avaliação qualitativa 
e quantitativa da informação recolhida, tendo 
como actividades:

 » Reunir dados fiáveis e tempestivos de toda 
a estrutura;

 » Definir pressupostos e modelos de mensu-
ração do risco;

 » Desenvolver modelos de mensuração risco;

 » Validar e garantir a actualização dos mode-
los de mensuração risco;

 » Calcular e analisar o impacto dos riscos 
identificados;

 » Sujeitar os modelos de mensuração a audi-
torias periódicas e implementar as   
recomendações de melhoria;

Monitorização e Controlo – A gestão do risco é 
sujeita a um processo de monitorização contínuo. 
Para isso são definidos limites e mecanismos 
de controlo, que se desenvolvem através das 
seguintes actividades:

Monitorar indicadores de risco;
 » Garantir e actualizar os indicadores e limites 

aos diferentes ciclos económicos;

 » Desenvolver mecanismos de controlo e 
alerta de risco;

 » Efectuar stress testing com base na defini-
ção de cenários de risco;

 » Monitorar a adequação do sistema de ges-
tão de riscos;

Reporte – O reporte dos resultados deve ser 
comunicado sempre que necessário ou de 
acordo com periodicidade definida. Esta fase 
tem como actividades mais relevantes:

 » Elaboração de relatórios;

 » Elaboração de recomendações de mitiga-
ção de risco;

Evaluation - Consists of the qualitative and 
quantitative evaluation of the information 
collected, having as activities: 

 » Gather reliable and timely data from the en-
tire structure;

 » Define assumptions and risk measure-
ment models;

 » Develop risk measurement models;

 » Validate and guarantee the updating of risk 
measurement models;

 » Calculate and analyze the impact of 
identified risks;

 » Subjecting the measurement models to 
periodic audits and implementing recommen-
dations for improvement;

Monitoring and Control - Risk management 
is subject to a continuous monitoring process. 
For this are defined limits and control mecha-
nisms, which develop through the following 
activities:

 » Monitor risk indicators;

 » Guarantee and update the indicators and 
limits to the different economic cycles;

 » Develop risk control and alert mechanisms;

 » Perform stress testing based on the defini-
tion of risk scenarios;

 » Monitor the adequacy of the risk manage-
ment system;

Reporting - Reporting of results must be 
communicated whenever necessary or 
according to defined intervals. This phase has 
as its most relevant activities:

 » Preparation of reports;

 » Elaboration of risk mitigation recommen-
dations;

GESTÃO DE RISCO
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 » Submissão dos relatórios ao Comité de cré-
dito e Comité de Capital, Activos e passivos;

 » Monitorizar a implementação das activida-
des definidas no plano de acção;

Riscos Materialmente Relevantes
Tendo em conta a actividade, os riscos conside-
rados mais relevantes, e consequentemente os 
mais avaliados, monitorados e auditados são os 
seguintes:

 » Risco de crédito

 » Risco Liquidez

 » Risco cambial

 » Risco operacional

 » Risco taxa de Juro

 » Risco Compliance

7.2. RISCO DE CRÉDITO
O risco de crédito é o risco de perda associado 
ao incumprimento dos Clientes, no que respeita 
às suas obrigações contratuais de crédito. O risco 
de crédito pode surgir não só da contraparte por 
surgimento de um evento de perda, mas também 
da concentração numa só contraparte, indústria, 
produto, geografia ou maturidade.

O Banco não concede crédito a Clientes que 
registem incidentes materiais, estejam em incum-
primento para com o Banco ou pertençam ao 
mesmo grupo de Clientes que estejam nas se-
guintes condições:

• Atraso na realização de quaisquer paga-
mentos de capital ou juros devidos a qualquer 
Instituição Financeira;

• Utilização irregular de meios de pagamento 
da responsabilidade dessa pessoa ou entidade;

• Pendência de acções judiciais contra essa 
entidade, desde que se considere que o resul-
tado dessa acção pode ter um efeito material-
mente adverso na respectiva situação econó-
mica ou financeira.

 » Submission of reports to the Credit Com-
mittee and Capital, Assets and Liabilities 
Committee;

 » Monitor the implementation of the activi-
ties defined in the action plan;

Materially Relevant Risks
Taking into account the activity, the risks consi-
dered most relevant, and consequently the most 
evaluated, monitored and audited are as follows:

 » Credit risk

 » Liquidity risk

 » Foreign exchange risk

 » Operational risk

 » Interest rate risk

 » Compliance Risk

7.2. CREDIT RISK
The credit risk is the risk of loss associated with 
the Customers non-performance on their con-
tractual obligations of credit. Credit risk may 
arise not only from the counterparty due to 
the occurrence of a loss event but also from 
the concentration in a single counterparty, in-
dustry, product, geography or maturity.

The Bank does not grant loans to Cus-
tomers that record material incidents, are 
in default with the Bank or belong to the 
same group of Customers that are under the 
following conditions:

• Delay in the realization of any payments 
of principal or interest due to any Financial 
Institution;

• Irregular use of means of payment of the 
responsibility of that person or entity;

• Pending legal action against this entity, pro-
vided that the outcome of that action is consi-
dered to have a material adverse effect on the 
respective economic or financial situation.
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PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 
DE RISCO DE CRÉDITO
O processo de avaliação e controlo de risco de 
crédito está sob responsabilidade da Direcção 
de Crédito. A apreciação das propostas de cré-
dito pressupõe uma análise rigorosa, enquadrada 
por parâmetros que se resumem de seguida:

• Nenhuma operação de crédito é aprovada 
sem uma prévia recolha, verificação e análise 
critica de informação relevante relativamente 
ao proponente da operação e à sua situação 
económica e financeira, à operação objecto de 
financiamento e às garantias oferecidas;

• As propostas de operações de crédito ou 
garantias a submeter à apreciação dos órgãos 
competentes respeitam os seguintes princípios: 

* Encontrar-se adequadamente caracteri-
zadas em ficha técnica, contendo todos os 
elementos essenciais e acessórios, neces-
sários à formalização da operação;

* Respeitar a ficha de produto, quando for 
o caso;

* Ser acompanhada de análise de risco de 
crédito devidamente fundamentada;

* Conter as assinaturas dos órgãos propo-
nentes respectivos;

 
Na análise de risco de crédito é considerada 
a exposição total do Banco ao Cliente ou 
grupo em que o Cliente se integra, nos termos 
da legislação aplicável em cada momento. 

Análise e ponderação de garantias
• Todas as operações de crédito têm asso-
ciadas garantias adequadas ao risco do mu-
tuário, natureza e prazo da operação;

• As garantias reais são avaliadas previamen-
te à decisão de crédito;

O Banco definiu internamente as seguintes 
regras de atribuição de nível de risco, para as no-
vas operações:

CREDIT RISK ANALYSIS PROCEDURES
The credit risk assessment and control process 
is under the responsibility of the Credit Divi-
sion. The assessment of the credit proposals 
presupposes a rigorous analysis, framed by 
parameters that are summarized below:

• No credit operation is approved without 
prior collection, verification and critical 
analysis of relevant information regarding 
the tenderer of the operation and its eco-
nomic and financial situation, the operation 
being financed and the guarantees offered;

• Proposals for credit operations or gua-
rantees to be submitted to the competent 
bodies shall comply with the following prin-
ciples:

* To be adequately characterized in techni-
cal file, containing all the essential elements 
and accessories, necessary for the formali-
zation of the operation;

* Respect the product sheet, when appli-
cable;

* Being accompanied by a duly substan-
tiated credit risk analysis;

* Contain the signatures of the respective 
proposing bodies;

• In the credit risk analysis, the total expo-
sure of the Bank to the Customer or group 
in which the Customer is integrated is con-
sidered, in accordance with the applicable 
legislation at each moment.

Analysis and weighting of guarantees
• All credit operations have associated 
appropriate guarantees to the risk of the 
borrower, nature and term of the operation;

• The real guarantees are evaluated before 
the credit decision;

The Bank has internally defined the following 
risk allocation rules for new operations:
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• Grau de risco mínimo atribuído às novas 
operações de crédito - B (Risco muito baixo);

• O Banco não concede crédito com classi-
ficação de risco superior a  - C (Risco baixo);

Os graus de risco de todas as operações de 
crédito, é revisto numa base mensal pela Direc-
ção de Risco.

O Banco definiu e implementou um modelo 
de cálculo de perdas por imparidade em Dezem-
bro de 2015, em resposta ao desafio de migração 
paras as normas internacionais IAS/IFRS.

O modelo baseia-se numa metodologia pró-
pria, que derivado dos dados históricos, dimen-
são da carteira em volume e número de opera-
ções se traduziu na análise individual de toda a 
carteira de crédito. O Banco não têm assim de-
finidos segmentos homogéneos de risco, dado 
que detalha e analisa de forma individual todas 
as operações de crédito da sua carteira.

7.3. RISCO DE LIQUIDEZ
O Risco de liquidez define-se como a probabi-
lidade de ocorrência de impactos negativos re-
sultantes da incapacidade do Banco dispor de 
fundos líquidos suficientes para fazer face às suas 
obrigações financeiras.

O Banco conduz uma gestão prudente dos 
seus níveis de liquidez, assegurando uma posi-
ção, face á sua dimensão, estável, segura e sufi-
ciente, com base em activos líquidos e elegíveis, 
mantendo um prudente rácio de transformação.

A DFIM, assegura o cumprimento e controlo 
do gap diário de liquidez, controlando as entra-
das e saídas de fundos, tendo em consideração o 
cumprimento das Reservas Obrigatórias. 

O Risco de liquidez é também alvo de análise 
no âmbito do Comité de Capital, Activos e Passi-
vos, com vista à definição da estratégia a adoptar 
sobre as politicas a implementar a este nível.

De referir que o BNA publicou em 30 de 
Agosto de 2016, o Instrutivo n.º 19/2016, especi-
fico sobre matérias de liquidez. O Banco, confor-
me exigência do supervisor, procede á análise e 

• Minimum level of risk attributed to new 
credit operations - B (Very low risk);

• The Bank does not grant credit with a 
credit rating higher than - C (Low risk);

The risk grades of all credit operations are re-
viewed on a monthly basis by the Risk Division. 

The Bank defined and implemented a mo-
del for calculating impairment losses in Decem-
ber 2015 in response to the migration challen-
ge to the international IAS / IFRS standards. 

The model is based on its own methodo-
logy, which derived from historical data, port-
folio size in volume and number of operations 
translated into the individual analysis of the 
entire credit portfolio. The Bank has thus not 
defined homogeneous risk segments, since it 
details and analyzes individually all the credit 
operations of its portfolio.

7.3. LIQUIDITY RISK
Liquidity risk is defined as the probability of 
negative impacts arising from the Bank’s ina-
bility to have sufficient liquid funds to meet its 
financial obligations.

The Bank prudently manages its liquidity 
levels, ensuring a stable, secure and sufficient 
position based on liquid and eligible assets, 
maintaining a prudent transformation ratio.

A DFIM, ensures compliance and control of 
the daily liquidity gap, controlling the inflows 
and outflows of funds, taking into account the 
compliance with the Mandatory Reserves.

Liquidity risk is also analyzed by the Capital, 
Assets and Liabilities Committee, with a view 
to defining the strategy to be adopted on the 
policies to be implemented at this level.

It should be noted that the BNA published 
on 30 August 2016, Instruction no. 19/2016, 
specific on liquidity matters. The Bank, as re-
quired by the supervisor, analyzes and reports 
this information, comfortably complying with 
the limits required by the Central Bank.
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reporte desta informação, cumprindo de forma 
confortável os limites exigidos pelo Banco Central. 

7.4. RISCO CAMBIAL
O Risco Cambial resulta da flutuação desfavorá-
vel das taxas de câmbio entre moedas e surge 
da diferença entre as posições activas e pas-
sivas, em cada moeda estrangeira ou indexa-
da, que o Banco apresenta no seu Balanço. 

O Banco Valor realiza uma gestão rigorosa da 
sua posição cambial, procurando de forma activa 
controlar o seu risco, mantendo para cada moe-
da e no conjunto de moedas, uma posição que 
mitigue este risco sem comprometer a capacida-
de comercial. É responsabilidade da DFIM a ges-
tão destas posições. 

O Risco Cambial é alvo de análise no âmbi-
to do Comité de Capital, Activos e Passivos, com 
vista à definição da estratégia a adoptar sobre 
esta matéria.

Com a publicação do Aviso n.º 6/16, que es-
tabelece os novos requisitos de fundos próprios 
para cobertura de risco de mercado, e do Aviso 
n.º 9/16, que estabeleceu os novos limites pru-
denciais de risco, os Bancos deixaram de estar 
sujeitos aos limites para o rácio de exposição 
cambial, que até então existiam. Já em 2018, o 
BNA volta a recuperar esta visão, tendo estabe-
lecido um novo limite de posição cambial (sem 
produtos indexados), tendo definido os seguin-
tes limites:

• Até 31 Março de 2018, os Bancos não de-
vem apresentar uma posição cambial maior 
ou menor que 20% dos seus fundos próprios 
regulamentares;

• Até 30 de Junho de 2018, os Bancos não 
devem apresentar uma posição cambial maior 
ou menor que 10% dos seus fundos próprios 
regulamentares, sendo que sempre que a po-
sição longa ultrapassar este limite, a Instituição 
deve vender ao BNA o excesso de moeda. 
Caso o Banco ultrapasse este limite em termos 
de posição curta, tem de corrigir a situação ou 
estará sujeito a medidas de penalização por 
parte do supervisor.

7.4. FOREIGN EXCHANGE RISK
Exchange Rate Risk results from the unfavo-
rable fluctuation of exchange rates between 
currencies and arises from the difference be-
tween the active and passive positions in each 
foreign currency or indexed that the Bank pre-
sents in its Balance Sheet.

Banco Valor performs strict management of 
its foreign exchange position, actively seeking 
to control its risk, maintaining for each curren-
cy and in the set of currencies a position that 
mitigate this risk without compromising com-
mercial capacity. It is the responsibility of DFIM 
to manage these positions.

Foreign exchange risk is analyzed by the 
Capital, Assets and Liabilities Committee, with 
a view to defining the strategy to be adopted 
in this area.

With the publication of Notice No. 6/16, 
which sets out the new capital requirements 
for market risk coverage, and Notice No. 9/16, 
which established the new prudential risk limi-
ts, the Banks are not subject to the limits for 
the exchange exposure ratio, which until then 
existed. Already in 2018, the BNA returns to 
recover this vision, having established a new 
limit of exchange position (without indexed 
products), having defined the following limits:

• By 31 March 2018, banks should not pre-
sent an exchange position of more or less 
than 20% of their regulatory own funds;

• By June 30, 2018, banks should not pre-
sent a foreign exchange position higher or 
lower than 10% of their own regulatory capi-
tal, and whenever the long position exceeds 
this limit, the Institution must sell the excess 
currency to the BNA. If the Bank exceeds 
this limit in terms of short position, it must 
correct the situation or be subject to penal-
ty measures by the supervisor.

The Bank is already monitoring this ratio 
and expects to meet both the requirements of 
the supervisor on 31 March and 30 June 2018.
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O Banco já se encontra a monitorizar este rá-
cio e prevê conseguir, tanto a 31 Março como 30 
de Junho de 2018, o cumprimento das exigên-
cias do supervisor. 

7.5. RISCO TAXA DE JURO
O risco de taxa de juro resulta de flutuações das 
taxas de juro balanço, que resulta do impacto de 
uma variação das taxas de juro na valorização 
dos activos e passivos e na diferença de prazo de 
repricing dos mesmos.

A gestão deste risco é feita através do con-
trolo do risco agregado de taxa de juro Balan-
ço e controlo dos impactos, nos fundos pró-
prios e margem financeira, decorrentes de uma 
variação paralela na curva de taxas de juro. 

O Risco Taxa de juro é alvo de análise no âm-
bito do Comité de Capital, Activos e Passivos, 
com vista à definição da estratégia a adoptar so-
bre esta matéria.

No dia 22 Junho de 2016, o BNA publicou o 
Aviso n.º 8/16, que veio estabelecer os requisitos 
de análise a observar pelas instituições financei-
ras (IF) a partir de Janeiro de 2016, no âmbito de 
risco taxa de juro. O BNA exige às IF, o envio de 
informação detalhada sobre o seu nível de expo-
sição ao risco taxa de juro, considerando um cho-
que instantâneo, positivo ou negativo, de 2% nas 
taxas de juro, que resulta num movimento parale-
lo da curva de rendimentos na mesma magnitu-
de, estimando-se o impacto sobre o valor actual 
dos fluxos de caixa e margem de juros. O BNA 
exige reporte imediato, sempre que desta análise 
resulte uma redução potencial do valor económi-
co, igual ou superior, a 20% dos fundos próprios 
regulamentares da instituição.

De referir que o Banco Valor já elabora estas 
análises, salientando-se que cumpre integral-
mente e de forma confortável os limites impostos 
pelo supervisor.   

7.6. RISCO OPERACIONAL
O risco operacional resulta da execução dos 
processos internos de negócio, de pessoas, de 
sistemas ou de eventos, e é inerente a qualquer 
actividade.

7.5. INTEREST-RATE RISK
Interest rate risk results from fluctuations in ba-
lance sheet interest rates, which results from 
the impact of a change in interest rates on the 
valuation of assets and liabilities and the diffe-
rence in repricing terms.

The management of this risk is done throu-
gh the control of the aggregate risk of interest 
rate Balance and control of the impacts on 
own funds and financial margin arising from a 
parallel variation in the interest rate curve.

The Interest Rate Risk is analyzed by the 
Capital, Assets and Liabilities Committee, with 
a view to defining the strategy to be adopted 
in this area.

On June 22, 2016, the BNA published No-
tice No. 8/16, which established the analysis 
requirements to be observed by financial insti-
tutions (IF) as of January 2016, within the sco-
pe of interest rate risk. The BNA requires FIs 
to send detailed information on their level of 
exposure to interest rate risk, considering an 
instantaneous positive or negative shock of 
2% in interest rates, which results in a parallel 
movement of the yield curve in the same mag-
nitude, estimating the impact on the present 
value of cash flows and interest margin. The 
BNA requires immediate reporting, whenever 
this analysis results in a potential reduction in 
the economic value equal to or greater than 
20% of the institution’s own regulatory capital.

It should be noted that Banco Valor already 
draws up these analyzes, emphasizing that it 
complies fully and comfortably with the limits 
imposed by the supervisor.

7.6. OPERATIONAL RISK 
Operational risk results from the execution of 
internal business processes, people, systems 
or events, and is inherent in any activity.

Inadequate management of operational 
risk can cause irreparable damage to the re-
putation of an institution.

In order to mitigate this risk, the Bank pro-
motes the elaboration and maintenance of 
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Uma gestão inadequada do risco operacional, 
pode causar danos irreparáveis à reputação de 
uma instituição.

De forma a mitigar este risco, o Banco pro-
move a elaboração e manutenção de normas de 
procedimentos, bem como de manuais internos 
de cada área do Banco. Os normativos estão dis-
poníveis para consulta de todos os Colaborado-
res na intranet.

Sempre que haja regulamentação externa, o 
Banco através da sua Direcção Compliance, pro-
move a divulgação e discussão desses normati-
vos, junto das principais áreas com intervenção 
nos processos, promovendo igualmente a ade-
quação dos normativos e manuais internos, caso 
seja necessário. Adicionalmente, os membros dos 
órgãos de gestão e os Colaboradores do Banco, 
estão sujeitos ao Código de Conduta, aprovado 
pelo Conselho de Administração.

A avaliação do cumprimento dos normativos 
internos e do código de conduta, é da responsa-
bilidade da Direcção de Auditoria Interna (DAI), 
que avalia a efectividade, eficácia e adequação 
do sistema de controlo interno, considerando 
os riscos associados às diversas actividades, de 
modo a garantir e salvaguardar a integridade e 
segurança dos activos do Banco e dos seus 
Clientes.

A actividade da DAI é desenvolvida com in-
dependência face às unidades auditadas e em 
conformidade com os princípios de auditoria in-
terna reconhecidos e aceites internacionalmente. 
São desenvolvidas análises periódicas às activi-
dades dos órgãos comerciais e serviços centrais, 
com vista a aferir a sua efectividade e cumpri-
mento das diversas normas que regulam as suas 
actividades, o nível de disseminação e o nível de 
conhecimento detido pelos Colaboradores e di-
recção. É igualmente observada a adequação 
dos diversos processos de controlo, face aos no-
vos riscos identificados e a sua adequação à le-
gislação vigente. Tal avaliação é complementada 
por intervenções de auditoria temática a cargo 
do auditor externo.

standards of procedures, as well as internal 
manuals for each area of the Bank. Norms are 
available for consultation by all Employees on 
the intranet.

Whenever there is external regulation, the 
Bank, through its Compliance Directorate, pro-
motes the dissemination and discussion of 
these regulations, in the main areas with inter-
vention in the processes, also promoting the 
adequacy of internal regulations and manuals, 
if necessary. In addition, the members of the 
Bank’s management bodies and employees 
are subject to the Code of Conduct, approved 
by the Board of Directors.

The Internal Audit Department (IAD), which 
evaluates the effectiveness, effectiveness and 
adequacy of the internal control system, gua-
rantee and safeguard the integrity and securi-
ty of the assets of the Bank and its Clients.

DAI’s activity is developed independently 
from the audited units and in accordance with 
the internationally recognized and accepted 
principles of internal audit. Periodic analyzes 
are carried out on the activities of the com-
mercial agencies and central services, with a 
view to assessing their effectiveness and com-
pliance with the various norms that regulate 
their activities, the level of dissemination and 
the level of knowledge held by Employees and 
management. The adequacy of the different 
control processes is also observed, given the 
new risks identified and their adequacy to the 
current legislation. This evaluation is comple-
mented by thematic audit interventions by the 
external auditor.

7.7. COMPLIANCE RISK
Compliance risk comprises the likelihood of 
events having a negative impact on the results or 
capital of the institution as a result of violations or 
nonconformities with respect to laws, rules, regu-
lations, codes of conduct, established practices 
or established ethical principles.

GESTÃO DE RISCO
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7.7. RISCO COMPLIANCE
O risco de compliance compreende a probabi-
lidade de ocorrência de eventos com impacto 
negativo nos resultados ou capital da instituição, 
em consequência de violações ou não confor-
midades relativamente a leis, regras, regulações, 
códigos de conduta, práticas instituídas ou prin-
cípios éticos estabelecidos.

A emergência do risco de compliance é in-
trínseca a qualquer estrutura bancária e ao seu 
negócio, dado que assenta numa base norma-
tiva e legal, orientada por regras definidas pelas 
diversas entidades de tutela e de supervisão, e 
por contractos assinados com parceiros de ne-
gócio e Clientes.

A detecção, gestão e mitigação eficaz deste 
tipo de riscos, constituem instrumentos deter-
minantes na gestão do risco reputacional, já que 
estas representam um dos principais pilares de 
orientação das actividades do Banco.

É competência da Direcção de Compliance, 
desenvolver politicas e participar de forma activa 
na criação de processos e procedimentos, com 
vista à mitigação do risco de inconformidade, do 
branqueamento de capitais e do financiamento 
do Terrorismo.

Angola estabeleceu em 2015 um acordo inter-
governamental com os EUA – FATCA, que tem 
como objectivo a prevenção da evasão fiscal 
de entidades sujeitas a tributação nos Estados 
Unidos da América (US Persons), relativos a ren-
dimentos obtidos no exterior. No âmbito deste 
acordo, as IF Angolanas comprometem-se, de 
forma resumida, a identificar Clientes que sejam 
US Persons e a reportar anualmente, dados sobre 
o património financeiro desses Clientes à autori-
dade fiscal nacional, que por sua vez assegura o 
reporte às autoridades fiscais americanas. Na es-
trutura do BV, compete á Direcção de Complian-
ce a compilação e reporte desta informação. 

The emergence of compliance risk is intrin-
sic to any banking structure and its business, 
since it is based on a legal and regulatory 
basis, guided by rules defined by the various 
supervisory and supervisory entities, and by 
contracts signed with business partners and 
Customers.

Effective detection, management and miti-
gation of this type of risk are key tools in the 
management of reputational risk, as these are 
one of the main pillars of the Bank’s activities.

It is the competence of the Compliance 
Department, to develop policies and actively 
participate in the creation of processes and 
procedures, with a view to mitigating the risk 
of nonconformity, money laundering and fi-
nancing of Terrorism.

Angola has established in 2015 an intergo-
vernmental agreement with the United States 
- FATCA, which aims to prevent tax evasion 
of US Persons in respect of income obtained 
abroad. Under this agreement, the Angolan 
IFs undertake in a summarized way to identify 
Customers who are US Persons and to report 
annually, data on the financial assets of these 
Customers to the national tax authority, which 
in turn ensures the reporting to the tax authori-
ties American countries. In the structure of BV, it 
is the responsibility of the Compliance Depart-
ment to compile and report this information. 
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Notas
Notes 31/12/2017

31/12/2016 
(Proforma)

01/01/2016 
(Proforma)

Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Cash and cash equivalents at central banks

4 8 050 138 7 005 709 6 333 780

Disponibilidades em outras instituições 
de crédito
Cash and cash equivalents at other credit 
institutions

5 3 481 743 5 127 107 1 870 638

Aplicações em bancos centrais 
e em outras instituições de crédito
Applications to central banks and other 
credit institutions

6 0 715 975 -

Crédito a clientes
Credit to customers

9 6 776 848 6 357 302 5 850 321

Activos financeiros ao justo valor através 
de resultados
Financial assets at fair value through 
profit or loss

0 - -

Activos financeiros disponíveis para venda
Available-for-sale financial assets

7 7 108 091 40 230 49 810

Derivados de cobertura
Hedging derivatives

0 - -

Investimentos detidos até à maturidade
Held-to-maturity investments

8 8 561 925 9 373 769 3 834 821

Investimentos em filiais, associadas e em-
preendimentos conjuntos
Investments in subsidiaries, associates and 
joint ventures

0 - -

Activos não correntes detidos para venda
Non-current assets held for sale

10 3 347 877 3 347 877 -

Outros activos tangíveis
Other tangible assets

11 794 233 757 322 4 073 192

Activos intangíveis
Intangible assets

12 163 731 381 549 544 423

Activos por impostos correntes
Current tax assets

13 31 058 - 18 326

Activos por impostos diferidos
Deferred tax assets

0 100 000 163 842

Outros activos
Other assets

14 421 314 408 227 223 100

Total do Activo
Total Assets 38 736 958 33 615 067 22 962 253

BALANÇO (MILHARES AOA)
BALANCE SHEET (THOUSANDS AOA)
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Notas
Notes 31/12/2017

31/12/2016 
(Proforma)

01/01/2016 
(Proforma)

Recursos de bancos centrais e de outras 
instituições de crédito
Resources from central banks and other 
credit institutions

15 170 442 36 428 59 765

Recursos de clientes e outros empréstimos
Customer resources and other loans

16 31 411 223 28 987 264 19 201 248

Responsabilidades representadas por títulos
Liabilities represented by securities

0 - -

Passivos financeiros ao justo valor através 
de resultados
Financial liabilities at fair value through 
profit or loss

0 - -

Derivados de cobertura
Hedging derivatives

0 - -

Passivos financeiros associados a activos 
transferidos
Financial liabilities associated with transfer-
red assets

0 - -

Passivos não correntes detidos para venda
Non-current liabilities held for sale

0 - -

Provisões
Provisions

17 139 860 152 713 119 034

Passivos subordinados
Subordinated liabilities

0 - -

Passivos por impostos correntes
Current tax liabilities

0 - -

Passivos por imposto diferidos
Deferred tax liabilities

13 263 074 - -

Outros passivos
Other liabilities

18 162 161 102 862 215 608

Total do Passivo
Total Liabilities 32 146 760 29 279 267 19 595 655

Capital subscrito
Share capital

20 9 262 000 9 262 000 9 262 000

Acções próprias
Own shares

0 - -

Prémio de emissão
Issuance premium

0 - -

Dividendos antecipados
Dividends anticipated

0 - -

Outros instrumentos de capital
Other equity instruments

0 - -

BALANÇO (MILHARES AOA)
BALANCE SHEET (THOUSANDS AOA)
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Notas
Notes 31/12/2017

31/12/2016 
(Proforma)

01/01/2016 
(Proforma)

Reservas de reavaliação
Revaluation reserves

613 840 - -

Outras reservas e resultados transitados
Other reserves and retained earnings

19 (4 921 831) (5 977 249) (6 344 639)

Efeitos de alterações nas políticas contabi-
listicas
Effects of changes in accounting policies

(29 819) (32 057) 81 629

Resultado do exercício atribuível a accio-
nistas do banco
Profit for the year attributable to the bank’s 
shareholders

1 666 008 1 083 106 367 608

Totais de Capital Próprio
Total Equity 6 590 198 4 335 800 3 366 598

BALANÇO (MILHARES AOA)
BALANCE SHEET (THOUSANDS AOA)
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Notas
Notes 2017 2016

Juros e rendimentos similares
Interest and Similar Income

2 527 018 2 839 475

Juros e encargos similares
Interest and similar charges

(641 790) (208 825)

Margem Financeira
Financial Margin 22 1 885 228 2 630 650

Redimentos de instrumentos de capital
Income from equity instruments

0 -

Rendimentos de serviços e comissões
Income from services and commissions

23 1 402 333 1 230 697

Encargos com serviços e comissões
Charges with services and commissions

23 (213 018) (116 272)

Resultados de activos e passivos financeiros avalia-
dos ao justo valor através de resultados
Results of financial assets and liabilities measured at 
fair value through profit or loss

0 -

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda
Available-for-sale financial assets results

0 -

Resultados de investimento detidos até à maturidade
Results of held-to-maturity investments

0 -

Resultados em outros activos financeiros
Results on Other Financial Assets

0 -

Resultados cambiais
Foreign exchange results

24 1 359 036 727 250

Resultados de alienação de outros activos
Gain on sale of other assets

- -

Outros resultados de exploração
Other operating income

25 - -

Total de Proveitos Operacionais
Total Operating Income 4 333 477 4 409 101

Custos com o pessoal
Staff expenses

26 (1 343 670) (1 089 918)

Fornecimentos e serviços de terceiros
Third party supplies and services

27 (911 925) (934 412)

Depreciações e amortizações do exercício
Depreciation and amortization for the year

11 + 12 - -

Provisões líquidas de anulações
Provisions net of cancellations

28 - -

Imparidade para crédito a clientes líquida de rever-
sões e recuperações
Loan impairments net of reversals and recoveries

9 62 811 -

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (MILHARES AOA)
RESULTS REPORT (THOUSANDS AOA)
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Notas
Notes 2017 2016

Imparidade para outros activos financeiros líquida de 
reversões e recuperações
Impairment for other financial assets net of reversals and 
recoveries

0 0

Imparidade para outros activos líquida de reversões e 
recuperações
Impairment for other assets net of reversals and recoveries

28 (100 309) (130 541)

Resultados de filiais, associadas 
e empreendimentos conjuntos
Results of subsidiaries, associates and joint ventures

0 0

Resultado na posição monetária líquida
Result in the net monetary position

0 0

Total de Custos Operacionais
Total Operating Costs (2 667 469) (3 325 996)

Resultados antes de impostos de operações 
de continuação
Pre-tax income from continuing operations

1 666 008 1 083 106

Impostos correntes
Current taxes

0 -

Impostos diferidos
Deferred taxes

0 -

Resultados após impostos de operações 
de continuação
Profit after tax from continuing operations

1 666 008 1 083 106

Resultado de operações descontinuadas 
e/ou em descontinuação
Result of discontinued operations 
and / or in a discontinued process

0 -

Resultado Líquido Individual do Exercício
Individual net income for the year 1 666 008 1 083 106

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
FINANCIAL STATEMENTS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (MILHARES AOA)
RESULTS REPORT (THOUSANDS AOA)
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2017 2016

Resultado líquido do exercício
Net income for the year 1 666 008 1 083 106

Desvios actuariais e finaceiros relacti-
vos a planos de pensões de benefício 
definido:
Actuarial and financial deviations rela-
ted to defined benefit pension plans:

Gross value
Financial margin

- -

Impacto fiscal
Fiscal impact

- -

Reservas de reavaliação de outros 
activos tangiveis
Reserves for the revaluation of 
other tangible assets

Valor bruto
Gross value

- -

Impacto fiscal
Fiscal impact

- -

Variações de participações em socie-
dade em equivalência patrimonial:
Variations in interests in companies 
in equity method:

Valor bruto
Gross value

- -

Impacto fiscal
Fiscal impact

- -

Activos financeiros 
disponiveis para venda:
Available-for-sale financial 
assets results

604 259 -

Variações no justo valor
Changes in fair value

867 333 -

Transferência para resultados 
por alienação
Transfer to results by sale

(56) 11 903

Transferência para resultados 
por imparidade reconhecida 
no período
Transfer to results for im-
pairment recognized in the 
period

(100 046) (75 127)

Impacto fiscal
Fiscal impact

(263 074) -

Variações no justo valor de derivados 
de cobertura de fluxos de caixa:
Changes in fair value of cash flow 
hedge derivatives:

Variações no justo valor
Changes in fair value

- -

Transferência para resultados
Transfer to results

- - 

Transferência para o montan-
te de reconhecimento inicial 
de elementos cobertos
Transfer to the initial recogni-
tion amount of hedged items

- -

Outras reclassificações
Other reclassifications

- -

Impacto fiscal
Fiscal impact

- -

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL (MILHARES AOA)
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (THOUSANDS OF AOA)
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2017 2016

Cobertura de investimentos líquidos em 
unidades operacionais estrangeiras:
Coverage of net investments in foreign 
operating units:

Ganhos/perdas decor-
rentes da reavalição
Gains/losses arising 
from revaluation

- -

Transferência 
para resultados
Transfer to results

- -

Outras reclassificações
Other reclassifications

- -

Impacto fiscal
Fiscal impact

- -

Variações cambiais
Exchange rate variations:

Ganhos/perdas decor-
rentes da reavalição
Gains/losses arising 
from revaluation

- -

Transferência 
para resultados
Transfer to results

- -

Outras reclassificações
Other reclassifications

- -

Impacto fiscal
Fiscal impact

- -

Variações de participações em sociedades 
em equivalência patrimonial
Variations in interests in companies in 
equity method:

Valor bruto
Gross value

- -

Impacto fiscal
Fiscal impact

- -

604 259

Resultado não incluído na demonstração 
de resultados
Result not included in the income statement

604 259

Rendimento integral do exercício
Total Income for the Year

2 270 267 1 083 106

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL (MILHARES AOA)
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (THOUSANDS OF AOA)
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2017 E 2016 (MILHARES AOA)
STATEMENTS OF CASH FLOWS AS OF DECEMBER 31, 2017 
AND 2016 (THOUSANDS OF AOA)

Código contif
Contif code

Descritivo
Description

2017 2016

I

Fluxo de caixa da margem 
financeira (I+II) 
Cash flow from the financial 
margin (I + II)

268 364 481 628

Recebimentos de proveitos de 
instrumento financeiros activos 
(1+2+3+4)
Accounts receivable from financial 
instruments (1 + 2 + 3 + 4)

762 555 495 419

1 6.10.10.10.10.20

Recebimentos de proveitos 
de aplicações de liquidez
Receipts of income from 
cash investments

27 743 27 454

2 6.10.10.10.10.30
Recebimentos de proveitos de títulos 
e valores mobiliários
Receipts of income from securities

(284 498) (187 437)

3 6.10.10.10.10.40

Recebimentos de proveitos 
de instrumentos financeiros derivados
Receipts of income from derivative 
financial instruments

0 0

4 6.10.10.10.10.70
Recebimentos de proveitos 
de créditos
Receipts of credit income

1 019 310 655 402

II 

(-) Pagamentos de custos 
de instrumentos financeiros passivos 
(5 + 6 + 7 + 8 + 9)
(-) Payments of liabilities of financial 
instruments (5 + 6 + 7 + 8 + 9)

(494 191) (13 791)

5 6.10.10.10.20.10
Pagamentos de custos de depósitos
Payments of costs of deposits

(488 095) (57 583)

6 6.10.10.10.20.20

Pagamentos de custos de captações 
para liquidez
Payments of costs of funding 
for liquidity

(6 096) 43 792

7 6.10.10.10.20.30

Pagamentos de custos de captações 
com títulos e valores mobiliários
Payments of funding 
costs with securities

0 0
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2017 E 2016 (MILHARES AOA)
STATEMENTS OF CASH FLOWS AS OF DECEMBER 31, 2017 
AND 2016 (THOUSANDS OF AOA)

8 6.10.10.10.20.40

Pagamentos de custos de instrumen-
tos Financeiros Derivados
Payments of costs of derivative 
financial Instruments

0 0

9 6.10.10.10.20.40
Pagamentos de Custos de Outras 
Captações
Payments of costs of other funding

0 0

IV 6.10.10.20

Fluxo de caixa dos resultados de 
negociações e ajustes ao valor Justo
Cash flow of trading results 
and fair value adjustments

16 826 138 336

V 6.10.10.60

Fluxo de caixa dos resultados 
de operações cambiais 
Cash flow from results of foreign 
exchange operations

2 121 261 44 476

VI 6.10.10.80

Fluxo de caixa dos resultados de 
prestações de serviços financeiros
Cash flow from results 
of financial services

1 189 352 289 307

VII 6.10.10.95

Fluxo de caixa dos resultados 
de planos de seguros, capitalização 
e saúde
Cash flow from results of insurance, 
capitalization and health plans

0 0

VIII

Fluxo de caixa operacional 
da intermediação financeira 
(I + IV + V + VI + VII)
Operating cash flow of financial in-
termediation (I + IV + V + VI + VII)

3 595 803 953 747

Código contif
Contif code

Descritivo
Description

2017 2016
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2017 E 2016 (MILHARES AOA)
STATEMENTS OF CASH FLOWS AS OF DECEMBER 31, 2017 
AND 2016 (THOUSANDS OF AOA)

IX 6.10.75

Fluxo de caixa dos resultados 
com mercadorias, produtos 
e outros Serviços
Cash flow from results of goods, 
goods and other services

0 0

10 6.10.80.10

(-) Pagamentos de custos administra-
tivos e de comercialização
(-) Payments of administrative 
and marketing costs

(2 228 947) (255 527)

11 6.10.80.30
(-) Pagamentos de outros encargos 
sobre o resultado
(-) Payments of other Income charges

0 0

12 6.10.80.50

Fluxo de caixa da liquidação de ope-
rações no sistema de pagamentos
Cash flow from settlement of transac-
tions in the payment system

132 260 5 657

13 6.10.80.80

Fluxo de caixa dos outros valores 
e outras obrigações
Cash flow from other amounts 
and other liabilities

0 0

14 6.10.80.90

Recebimentos de proveitos 
de imobilizações financeiras
Receipts of income from financial 
fixed assets

0 0

15 6.10.80.99

Fluxo de caixa de outros custos 
e proveitos operacionais
Cash flow from other costs 
and operating Income

(866) (59)

Código contif
Contif code

Descritivo
Description

2017 2016
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X

Recebimentos e pagamentos de ou-
tros proveitos e custos operacionais
Receipts and payments of other 
income and operating costs

(2 097 553) (249 929)

XI
Fluxo de caixa das operações 
(VIII + IX + X)
Cash flow of operations (VIII + IX + X)

1 498 250 703 818

16 6.20.10.20

Fluxo de caixa dos investimentos em 
aplicações de liquidez
Cash flow from investments 
In liquidity investments

715 976 (715 976)

17 6.20.10.30
Fluxo de caixa dos investimentos em 
títulos e valores mobiliários activos
Cash flow from investments in securities

(4 617 277) (4 778 424)

18 6.20.10.40

Fluxo de caixa dos investimentos em 
instrumentos financeiros derivados
Cash flow from investments in deriva-
tive financial instruments

0 0

19 6.20.10.60

Fluxo de caixa dos investimentos 
em operações cambiais
Cash flow from investments 
in foreign exchange transactions

0 0

20 6.20.10.70
Fluxo de caixa dos investimentos 
em créditos
Cash flow from investments in loans

(369 444) (1 002 613)

XII

Fluxo de caixa dos investimentos de 
intermediação financeira 
(16 + 17 + 18 + 19 + 20)
Cash flow of financial intermediation 
investments (16 + 17 + 18 + 19 + 20)

(4 270 745) (6 497 013)

XIII 6.20.80

Fluxo de caixa dos investimentos 
em outros valores
Cash flow of investments 
in other Values

(31 716) (3 431 591)

21 6.20.90.10

Fluxo de caixa dos investimentos 
em imobilizações
Cash flow from investments 
in fixed assets

(200 716) 3 071 354

Código contif
Contif code

Descritivo
Description

2017 2016
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22 6.20.90.20

Fluxo de caixa dos resultados 
na alienação de imobilizações
Cash flow from income from 
disposals of fixed assets

0 11 497

23 6.20.90.80

Fluxo de caixa dos outros ganhos 
e perdas não-operacionais
Cash flow from other non-operating 
gains and losses

71 695 443 469

XIV

Fluxo de Caixa das Imobilizações 
(21 + 22 + 23)
Cash flows from fixed assets 
(21 + 22 + 23)

(129 021) 3 526 320

XV

Fluxo de caixa dos investimentos 
(XII + XIII + XIV)
Cash flow of investments 
(XII + XIII + XIV)

(4 431 482) (6 402 284)

24 6.30.20.10
Fluxo de caixa dos financiamentos 
com depósitos
Cash flow from financing with deposits

2 276 329 9 768 884

25 6.30.20.20
Fluxo de caixa dos financiamentos 
com captações para liquidez
Liquidity funding cash flow

0 0

26 6.30.20.20

Fluxo de caixa dos financiamentos 
com Captações com títulos e valores 
mobiliários
Cash flow from securities borrowings

0 0

27 6.30.20.40

Fluxo de caixa dos financiamentos com 
instrumentos financeiros derivados
Cash flow from financing with derivati-
ve financial instruments

0 0

28 6.30.20.60

Fluxo de caixa dos financiamentos 
com operações cambiais
Cash flow from financing with foreign 
exchange transactions

0 0

Código contif
Contif code

Descritivo
Description

2017 2016
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2017 E 2016 (MILHARES AOA)
STATEMENTS OF CASH FLOWS AS OF DECEMBER 31, 2017 
AND 2016 (THOUSANDS OF AOA)

Código contif
Contif code

Descritivo
Description

2017 2016

29 6.30.20.70

Fluxo de Caixa dos financiamentos 
com outras captações
Cash flow from financing 
with other funding

0 0

XVI

Fluxo de caixa dos financiamentos 
com intermediação financeira
Cash flow of financial intermediation 
financing

2 276 329 9 768 884

XVII 6.30.30
Fluxo de caixa dos financiamentos 
com minoritários
Cash flow from minority financing

0 0

30 6.30.40.10
Recebimantos por aumentos de capital
Receipts due to capital increases

0 0

31 6.30.40.20
(-) Pagamentos por reduções de capital
(-) Payments for capital reductions

0 0

32 6.30.40.30
(-) Pagamentos de dividendos
(-) Dividend payments

0 0

33 6.30.40.40

Recebimentos por alienação de acções 
ou quotas próprias em tesouraria
Receipts for disposal of shares or own 
shares in treasury

0 0

34 6.30.40.50

(-) Pagamentos por aquisição 
de acções ou quotas de próprias 
em tesouraria
(-) Payments for acquisition of shares 
or treasury shares

0 0
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2017 E 2016 (MILHARES AOA)
STATEMENTS OF CASH FLOWS AS OF DECEMBER 31, 2017 
AND 2016 (THOUSANDS OF AOA)

Código contif
Contif code

Descritivo
Description

2017 2016

XVII

Fluxo de caixa do financiamentos 
com fundos próprios 
(30 + 31 + 32 + 33 + 34)
Cash flow of funds with own funds 
(30 + 31 + 32 + 33 + 34)

0 0

XIX 6.30.80

Fluxo de caixa do financiamentos 
com outras obrigações
Cash flow from financing 
with other bonds

54 213 (113 025)

XX

Fluxo de caixa do financiamentos 
(XVI + XVII + XVIII + XIX)
Cash flow of financing 
(XVI + XVII + XVIII + XIX)

2 330 542 9 655 859

Saldo em disponibilidades 
no início do período
Balance On availabilities 
at the beginning of the period

12 132 211 8 174 818

6.90.10

Saldo em sisponibilidades 
ao final do período
Balance on availabilities at the 
end of the period

11 529 521 12 132 211

6.90.10

Variações em disponibilidades 
(XI + XV + XX)
Variations in availabilities 
(XI + XV + XX)

(602 690) 3 957 393
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS 
31 DE DEZEMBRO DE 2017 (MILHARES AOA)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS 
31 DE DEZEMBRO DE 2016 (MILHARES AOA)

STATEMENT OF CHANGES IN OWN FUNDS DECEMBER 31, 2017 
(IN THOUSANDS OF AOA)

STATEMENT OF CHANGES IN OWN FUNDS DECEMBER 31, 2016 
(IN THOUSANDS OF AOA)

Capital 
social
Share 
capital

Reservas 
legais
Legal 

reserves

Outras reservas
Other reserves

Prémio de emissão
Issueing premium

Resultados 
transitados

Results carried 
forward

Resultado 
do exercício

Result of the year

Total de fundos 
próprios

Total own funds

Saldos em 31 de Dezembro de 2016
Balances as of 31 December 2016 9 262 000 36 761 - - (6 014 010) 1 055 418 4 340 169

Aumento de capital
Capital increase

- - - - - -

Constituições de reservas
Reserve constitutions

- 105 542 - - 949 876 (1 055 418) -

Fair-value carteira títulos
Fair-value securities portfolio

- - 613 840 - - - 613 840

Efeitos de alterações nas políticas contabilísticas
Effects of policy changes accounting

- - (29 819) - - - (29 819)

Resultado líquido do exercício de 2017
Net income for the year 2017

- - - - - 1 666 010 1 666 010

Saldos em 31 de Dezembro de 2017
Balances as of 31 December 2017 9 262 000 142 303 584 021 - (5 064 134) 1 666 010 6 590 198

Capital 
social
Share 
capital

Reservas 
legais
Legal 

reserves

Outras reservas
Other reserves

Prémio de emissão
Issueing premium

Resultados transitados
Transited results

Resultado 
do exercício

Result of the year

Total de fundos 
próprios

Total own funds

Saldos em 31 de Dezembro de 2015
Balances as of 31 December 2015 9 262 000 - 216 - (6 344 855) 367 608 3 284 969

Aumento de capital
Capital increase

- - - - - - -

Constituições de reservas
Reserve constitutions

- 36 761 (216) - 330 845 (367 608) (218)

Efeitos de alterações nas políticas contabilísticas
Effects of policy changes accounting

- - (32 057) - - - (32 057)

Resultado líquido do exercício de 2016
Net income for the year 2016

- - - - - 1 083 106 1 083 106

Saldos em 31 de Dezembro de 2016
Balances as of 31 December 2016 9 262 000 36 761 (32 057) - (6 014 010) 1 083 106 4 335 800
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Capital 
social
Share 
capital

Reservas 
legais
Legal 

reserves

Outras reservas
Other reserves

Prémio de emissão
Issueing premium

Resultados 
transitados

Results carried 
forward

Resultado 
do exercício

Result of the year

Total de fundos 
próprios

Total own funds

Saldos em 31 de Dezembro de 2016
Balances as of 31 December 2016 9 262 000 36 761 - - (6 014 010) 1 055 418 4 340 169

Aumento de capital
Capital increase

- - - - - -

Constituições de reservas
Reserve constitutions

- 105 542 - - 949 876 (1 055 418) -

Fair-value carteira títulos
Fair-value securities portfolio

- - 613 840 - - - 613 840

Efeitos de alterações nas políticas contabilísticas
Effects of policy changes accounting

- - (29 819) - - - (29 819)

Resultado líquido do exercício de 2017
Net income for the year 2017

- - - - - 1 666 010 1 666 010

Saldos em 31 de Dezembro de 2017
Balances as of 31 December 2017 9 262 000 142 303 584 021 - (5 064 134) 1 666 010 6 590 198

Capital 
social
Share 
capital

Reservas 
legais
Legal 

reserves

Outras reservas
Other reserves

Prémio de emissão
Issueing premium

Resultados transitados
Transited results

Resultado 
do exercício

Result of the year

Total de fundos 
próprios

Total own funds

Saldos em 31 de Dezembro de 2015
Balances as of 31 December 2015 9 262 000 - 216 - (6 344 855) 367 608 3 284 969

Aumento de capital
Capital increase

- - - - - - -

Constituições de reservas
Reserve constitutions

- 36 761 (216) - 330 845 (367 608) (218)

Efeitos de alterações nas políticas contabilísticas
Effects of policy changes accounting

- - (32 057) - - - (32 057)

Resultado líquido do exercício de 2016
Net income for the year 2016

- - - - - 1 083 106 1 083 106

Saldos em 31 de Dezembro de 2016
Balances as of 31 December 2016 9 262 000 36 761 (32 057) - (6 014 010) 1 083 106 4 335 800
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(Milhares de Kwanzas Angolanos – AOA, excepto 
quando expressamente indicado, conforme dis-
posto no Aviso nº15/2007, de 12 de Setembro).

1. NOTA INTRODUTÓRIA
O Banco Valor, S.A. (adiante igualmente designa-
do por “Banco” ou “BVB” e “BV”), foi constituído 
por escritura Pública de 17 de Fevereiro de 2011, 
tendo iniciado a sua actividade a 1 de Julho do 
mesmo ano. O BVB desenvolve a sua activida-
de na área da banca comercial, materializando-
-se na realização de operações financeiras e na 
prestação de serviços permitidos aos bancos 
comerciais de acordo com a legislação em vigor, 
nomeadamente, transacções em moeda estran-
geira, concessão de crédito e captação de depó-
sitos de Clientes particulares, institucionais e em-
presas. No cumprimento dos seus objectivos, o 
Banco dispõe de uma rede comercial que em 31 
de Dezembro de 2017 ascende a 5 balcões.

2. POLÍTICAS CONTABILISTICAS
BASES DE APRESENTAÇÃO
No âmbito do disposto no Aviso nº 6/2016 de 
22 Junho, do Banco Nacional de Angola, as de-
monstrações financeiras do Banco Valor, SA são 
preparadas de acordo com os International Fi-
nancial Reporting Standards (IFRS).

Os IFRS incluem as normas contabilísticas 
emitidas pelo International Accounting Stan-
dards Board (IASB) e as interpretações emitidas 
pelo International Financial Reporting Interpre-
tation Commitee (IFRIC), e pelos respectivos ór-
gãos antecessores.

As demonstrações financeiras individuais do 
Banco Valor, SA, agora apresentadas reportam-
-se ao exercício findo em 31 Dezembro de 2017.

Considerando que, até 31 Dezembro de 2016, 
o Banco preparou as suas demonstrações finan-
ceiras de acordo com o CONTIF, as demonstra-
ções financeiras para o exercício findo naquela 
data, apresentadas neste relatório, foram prepa-
radas de acordo com as IFRS para efeitos mera-
mente comparativos, em cumprimento da IFRS 1.

(Amounts in thousands of Angolan Kwan-
zas - AOA, except when expressly provided 
indicated, as provided in Notice nº 15/2007, 
of September 12)

1. INTRODUCTORY NOTE
Banco Valor, S.A. (hereinafter also referred 
to as “Bank” or “BVB” and “BV”), was incor-
porated by public deed of February 17, 2011 
and started its activity on July 1 of that year. 
BVB carries out its activity in the commer-
cial banking sector, materializing in the exe-
cution of financial operations and in the ren-
dering of services permitted to commercial 
banks in accordance with the legislation in 
force, namely, transactions in foreign cur-
rency, credit granting and deposit capture 
of private, institutional and business cus-
tomers. In pursuance of its objectives, the 
Bank has a commercial network, which on 31 
December 2017 amounts to 5 branches.

2. ACCOUNTING POLICIES 
TERMS & CONDITIONS
Under the provisions of Bank of Angola No-
tice No. 6/2016 of June 22, the financial sta-
tements of Banco Valor, SA are prepared in 
accordance with the International Financial 
Reporting Standards (IFRS).

IFRS includes the accounting standards 
issued by the International Accounting 
Standards Board (IASB) and the interpre-
tations issued by the International Financial 
Reporting Interpretation Commitee (IFRIC), 
and their respective predecessor bodies.

The individual financial statements of 
Banco Valor, SA, now presented relate to the 
year ended 31 December 2017.

Considering that, until 31 December 2016, 
the Bank prepared its financial statements 
in accordance with CONTIF, the financial 
statements for the year ended on that date, 
presented in this report, were prepared in 
accordance with IFRS for purely comparati-
ve purposes, in compliance with IFRS 1.



RELATÓRIO &
CONTAS  2017
REPORT &
ACCOUNTS 107

bancovalor.ao

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
FINANCIAL STATEMENTS

As demonstrações Financeiras estão expres-
sas em milhares de Kwanzas. Foram preparadas 
de acordo com o principio do custo histórico, 
com excepção dos activos e passivos regista-
dos ao justo valor, nomeadamente instrumentos 
financeiros derivados, activos e passivos financei-
ros ao justo valor através de resultados e activos 
financeiros disponíveis para venda.  

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, os câm-
bios face ao AOA das divisas a que o Banco se 
encontra mais exposto são os seguintes:

Moeda Currency 2017 2016
USD 165,924 165,903

EUR 185,400 185,379

GBP 223,084 202,973

The financial statements are expressed in 
thousands of Kwanzas. They were prepared 
in accordance with the historical cost prin-
ciple, except for assets and liabilities recor-
ded at fair value, namely derivative financial 
instruments, financial assets and liabilities at 
fair value through profit and loss and finan-
cial assets available for sale.

At 31 December 2017 and 2016, the fo-
reign exchange exposure to the AOA of the 
currencies to which the Bank is most expo-
sed is as above:

The preparation of financial statements in 
accordance with IFRS requires the Bank to 
make judgments and estimates and to use 
assumptions that affect the application of 
policies and the amounts of income, costs, 
assets and liabilities. Changes in such as-
sumptions or differences between them and 
reality may have an impact on the current 
estimates and judgments. Areas that involve 
a higher level of judgment or complexity, or 
where assumptions and significant estima-
tes are used in the preparation of the finan-
cial statements, are analyzed in Note 3.

The Bank’s financial statements as at 31 
December 2017 were approved by the Board 
of Directors on 1 March 2018.

2.1. TRANSACTIONS IN FOREIGN CURRENCY
Transactions in foreign currency are conver-
ted into the functional currency (Kwanza) at 
the exchange rate prevailing on the date of 
the transaction. Monetary assets and liabi-
lities denominated in foreign currency are 
translated into the functional currency at 
the exchange rate prevailing on the balan-
ce sheet date. Foreign exchange differences 
resulting from the conversion are recogni-
zed in the income statement. Non-monetary 

A preparação de demonstrações financei-
ras de acordo com os IFRS requer que o Banco 
efectue julgamentos e estimativas e utilize pres-
supostos que afectam a aplicação das políticas 
contabilísticas e os montantes de proveitos, cus-
tos, activos e passivos. Alterações em tais pres-
supostos ou diferenças destes face à realidade 
poderão ter impactos sobre as actuais estima-
tivas e julgamentos. As áreas que envolvem um 
maior nível de julgamento ou complexidade, ou 
onde são utilizados pressupostos e estimativas 
significativas na preparação das demonstrações 
financeiras, encontram-se analisados na Nota 3.

As demonstrações financeiras do Banco a 31 
Dezembro de 2017 foram aprovadas pelo Conse-
lho de Administração a 01 de Março de 2018.

 
2.1. TRANSACÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA
As transacções em moeda estrangeira são con-
vertidas para a moeda funcional (Kwanza) à taxa 
de câmbio em vigor na data da transacção. Os 
activos e passivos monetários denominados 
em moeda estrangeira, são convertidos para 
a moeda funcional à taxa de câmbio em vigor 
na data do Balanço. As diferenças cambiais re-
sultantes da conversão são reconhecidas em 
resultados. Os activos e passivos não mone-
tários denominados em moeda estrangeira e 
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registados ao custo histórico são convertidos 
para a moeda funcional à taxa de câmbio em 
vigor na data em que o Justo Valor é determi-
nado e reconhecido por contrapartida de resul-
tados, com excepção daqueles reconhecidos 
em activos financeiros disponíveis para venda. 

2.2. CRÉDITO A CLIENTES
O crédito a Clientes inclui os empréstimos origi-
nados pelo Banco, cuja intenção não é a venda 
no curto prazo, os quais são registados na data 
em que o montante do crédito é disponibiliza-
do ao Cliente. O crédito a Clientes é inicialmente 
registado ao seu justo valor e subsequentemen-
te ao custo amortizado líquido de imparidade. 
Os custos/proveitos de transacção associados 
fazem parte da taxa de juro efectiva destes ins-
trumentos financeiros reconhecidos na margem 
financeira. A componente de juros é objecto de 
relevação contabilística autónoma nas respec-
tivas contas de balanço, sendo os respectivos 
proveitos periodificados em resultados ao longo 
da vida das operações de crédito, independen-
temente do momento em que são cobrados ou 
pagos, salvo as situações em que se apresentam 
incumprimentos superiores a 90 dias, sendo o 
reconhecimento de juros suspenso até á sua re-
gularização. Adicionalmente são periodificadas, 
pelo prazo de vida das operações, na margem de 
crédito as comissões cobradas relacionadas com 
as operações de crédito.

O crédito a clientes é desreconhecido de ba-
lanço quando (i) os direitos contratuais do Banco 
relativos aos respectivos fluxos de caixa expira-
ram, (ii) o Banco transferiu substancialmente to-
dos os riscos e benefícios associados à sua de-
tenção, ou (iii) não obstante o Banco ter retido 
parte, mas não substancialmente todos, os riscos 
e benefícios associados à sua detenção, o con-
trolo sobre os activos foi transferido.

2.2.1. IMPARIDADE
A politica do Banco consiste na avaliação regular 
da existência de evidência objectiva  de impari-
dade na sua carteira de crédito. As perdas por im-
paridade identificadas são registadas por contra-
partida de resultados, sendo subsequentemente 
revertidas por resultados caso se verifique uma 

assets and liabilities denominated in foreign 
currency and recorded at historical cost are 
converted into the functional currency at 
the exchange rate in force on that Fair Value 
is determined and recognized in the income 
statement, except for those recognized in 
available-for-sale financial assets.

2.2. CREDIT TO CUSTOMERS
Customer loans include loans originated by 
the Bank, whose intention is not to sell in 
the short term, which are recorded on the 
date the amount of credit is made available 
to the Customer. Customer loans are initially 
recorded at their fair amortized cost net 
of impairment. The associated transaction 
costs / revenues are part of the effective 
interest rate of these financial instruments 
recognized in the financial margin. The in-
terest component is recorded separately in 
the respective balance sheet accounts, and 
the respective income is accrued in the in-
come statement over the life of of the mo-
ment they are collected or paid, except in si-
tuations where non-compliance exceeds 90 
days, and interest recognition is suspended 
until it is settled. Additionally, the commis-
sions charged related to credit operations 
are accrued over the term of the operations, 
in the credit margin.

Customer loans are derecognised from 
the balance sheet when (i) the contractual 
rights of the Bank (ii) the Bank has trans-
ferred substantially all the risks and rewards 
associated with its detention, or (iii) notwi-
thstanding that the Bank has retained, but 
not substantially all, the risks and rewards 
associated with its detention, control over 
assets was transferred.

2.2.1. IMPAIRMENT
The Bank’s policy is to regularly assess the 
existence of objective evidence of impair-
ment in its credit portfolio. The identified im-
pairment losses are recorded in the income 
statement and are subsequently reversed 
by results if there is a reduction in the esti-
mated loss amount in a subsequent period.
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redução do montante da perda estimada, num 
exercício posterior.

 
Após o reconhecimento inicial, um crédito ou 

uma carteira de créditos sobre clientes, definida  
como um conjunto de créditos com caracterís-
ticas de risco semelhante, poderá ser classifica-
da como carteira com imparidade quando existe 
evidência objectiva de imparidade resultante de 
um ou mais eventos, e quando estes tenham im-
pacto no valor estimado dos fluxos de caixa futu-
ros do crédito  ou carteira de créditos sobre clien-
tes, que possam ser estimados de forma fiável. 

De acordo com a IAS 39 o cálculo das perdas 
por imparidade divide a carteira de crédito em 
dois blocos: análise individual e análise colectiva.

2.2.1.1. ANÁLISE INDIVIDUAL
A avaliação da existência de perdas por impari-
dade em termos individuais é determinada atra-
vés de uma análise da exposição total de crédito, 
operação a operação. Para cada crédito conside-
rado individualmente significativo, o Banco avalia 
em cada data de balanço, a existência de evidên-
cia objectiva de imparidade.

 
Na determinação das perdas por imparidade, 

em termos individuais são considerados  
os seguintes factores:

• A exposição total de cada cliente junto do 
Banco e a existência de crédito vencido;

• A viabilidade económico-financeira do ne-
gócio do cliente e a sua capacidade de gerar 
meios suficientes para fazer face ao serviço da 
dívida no futuro;

• A existência, natureza e o valor estimado 
dos colaterais associados a cada crédito;

• A deterioração significativa no rating do 
cliente;

• O património do cliente em situações de 
liquidação ou falência;

• A existência de credores privilegiados;

After the initial recognition, a credit or 
portfolio of credits on customers, defined as 
a group of credits with similar risk characte-
ristics, may be classified as impairment when 
there is objective evidence of impairment 
resulting from one or more events, and when 
they have an impact on the estimated futu-
re cash flows of the credit or loan portfolio 
on customers that can be estimated reliably. 

In accordance with IAS 39, the calculation 
of impairment losses divides the loan port-
folio into two blocks: individual analysis and 
collective analysis. 

2.2.1.1 INDIVIDUAL ANALYSIS
The assessment of the existence of impair-
ment losses in individual terms is determi-
ned by an analysis of the total credit expo-
sure, from operation to operation. For each 
loan considered individually significant, the 
Bank assesses at each balance sheet date, 
the existence of objective evidence of im-
pairment.

In determining the impairment losses, in 
individual terms, the following factors are 
considered:

• The total exposure of each client to the 
Bank and the existence of overdue credit;

• The economic and financial viability of 
the customer’s business and its ability to 
generate enough means to deal with debt 
service in the future;

• The existence, nature and estimated 
value of the collateral associated with 
each credit;

• Significant deterioration in the custo-
mer’s rating;

• The client’s assets in liquidation or 
bankruptcy situations;

• The existence of privileged creditors;
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• O montante e os prazos de recuperação 
estimados;

• Outros factores;

As perdas por imparidade são calculadas 
através da comparação do valor actual dos flu-
xos de caixa futuros esperados, descontados 
à taxa de juro contratual de cada operação e o 
valor contabilístico de cada crédito, sendo as per-
das registadas por contrapartida de resultados. O 
valor contabilístico dos créditos com imparidade 
é apresentado no balanço, líquido de imparidade. 
Para os créditos com uma taxa de juro variável, a 
taxa de desconto utilizada corresponde à taxa de 
juro efectiva anual, aplicável no período em que 
foi determinada a imparidade.

2.2.1.2. ANÁLISE COLECTIVA
Os créditos para os quais não foi identificada evi-
dência objectiva de imparidade, são agrupados 
tendo por base características de risco seme-
lhantes, com o objectivo de determinar as per-
das por imparidade em termos colectivos. Esta 
análise permite ao Banco o reconhecimento de 
perdas cuja identificação em termos individuais, 
só ocorrerá em períodos futuros.

As perdas por imparidade baseadas na análi-
se colectiva são calculadas através de duas pers-
pectivas:

• Para grupos homogéneos de créditos não 
considerados individualmente significativos;

• Em relação a perdas incorridas, mas não 
identificadas em créditos para os quais não 
existe evidência objectiva de imparidade;

As perdas por imparidade em termos colec-
tivos são determinadas considerando os seguin-
tes aspectos:

• Experiência histórica de perdas em cartei-
ras de risco semelhante;

• Conhecimento das actuais envolventes 
económicas e creditícia e da sua influência so-
bre o nível de perdas históricas;

• Estimated amount and estimated re-
payment terms

• Other factors;

Impairment losses are calculated by com-
paring the present value of expected future 
cash flows, discounted to the contractual in-
terest rate of each operation and the book 
value of each credit, and the losses are re-
corded against the income statement. The 
book value of impaired loans is shown in the 
balance sheet, net of impairment. For credi-
ts with a variable interest rate, the discount 
rate used corresponds to the annual effec-
tive interest rate, applicable in the period in 
which the impairment was determined.

2.2.1.2. COLLECTIVE ANALYSIS
Loans for which no objective evidence of 
impairment has been identified are grouped 
based on similar risk characteristics, with the 
purpose of determining impairment losses 
in collective terms. This analysis allows the 
Bank to recognize losses whose identifica-
tion, in individual terms, will only occur in fu-
ture periods.

Impairment losses based on the collec-
tive analysis are calculated from two pers-
pectives:

• For homogeneous groups of credits 
not considered individually significant;

• In relation to losses incurred but not 
identified in credits for which there is no 
objective evidence of impairment;

Impairment losses in collective terms are 
determined considering the following aspects: 

• Historical experience of losses in port-
folios of similar risk;

• Knowledge of the current economic 
and credit environment and its influence 
on the level of historical losses;
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• Período estimado entre a ocorrência da 
perda e a sua identificação;

A metodologia e os pressupostos utilizados 
para estimar os fluxos de caixa futuros são revis-
tos regularmente pelo Banco de forma a monito-
rizar as diferenças entre as estimativas de perdas 
e as perdas reais.

O Banco Valor, SA, atendendo ás caracterís-
ticas de antiguidade, número de às operações e 
montante total de crédito, adoptou um modelo 
de imparidade de crédito totalmente baseado na 
análise individual. No futuro, com o crescimento 
da instituição e da sua carteira de crédito e com 
maior histórico de operações, o Banco evoluirá 
para um modelo de análise individual e colectiva, 
com os pressupostos acima mencionados.

2.2.1.3. INDÍCIOS DE IMPARIDADE
De acordo com as IFRS, relativamente a um acti-
vo financeiro ou grupo de activos financeiros, são 
incorridas perdas por imparidade se, e apenas se, 
existir evidência de imparidade, como resultado 
de um ou mais acontecimentos que ocorreram 
após o reconhecimento inicial do activo e se esse 
acontecimento de perda tiver um impacto nos 
fluxos de caixa futuros estimados do activo fi-
nanceiro ou do grupo de activos financeiros, que 
possa ser fiavelmente estimado.

As instituições devem assegurar a identifica-
ção tempestiva das perdas incorridas e o respec-
tivo reconhecimento contabilístico da imparida-
de associada, adoptando indícios de imparidade 
conservadores e apropriados a cada segmento 
de crédito. Desta forma, o Banco efectuou uma 
análise do perfil da sua carteira de crédito de for-
ma a identificar os factores mais relevantes para 
a identificação de situações de degradação da 
situação creditícia dos seus clientes.

 
2.2.1.3.1. INDÍCIOS DE IMPARIDADE PRIMÁRIOS
Na identificação dos indícios de imparidade que 
são relevantes para a sua carteira, o Banco definiu 
um conjunto de factores baseados em informa-
ção residente no seu sistema CORE e que, por 
isso, podem ser detectados através de proces-
sos automáticos. O Banco considerou, de acordo 

• Estimated period between the occur-
rence of the loss and its identification;

The methodology and assumptions used 
to estimate future cash flows are regularly 
reviewed by the Bank in order to monitor 
the differences between the loss estimates 
and actual losses.

Banco Valor, SA, taking into account the 
characteristics of seniority, number of tran-
sactions and total amount of credit, adop-
ted a credit impairment model totally based 
on the individual analysis. In the future, with 
the growth of the institution and its credit 
portfolio and with a longer history of opera-
tions, the Bank will evolve towards an indivi-
dual and collective analysis model, with the 
aforementioned assumptions.

2.2.1.3. SIGNIFICANCE OF IMPAIRMENT
Under IFRS, for a financial asset or group of 
financial assets, impairment losses are incur-
red if, and only if, there is evidence of impair-
ment as a result of one or more events that 
occurred after the initial recognition of the 
asset and if this loss event has an impact on 
the estimated future cash flows of the finan-
cial asset or group of financial assets that 
can be reliably estimated.

The institutions shall ensure the timely 
identification of the losses incurred and the 
respective accounting recognition of the as-
sociated impairment, adopting conservati-
ve and appropriate signs of impairment for 
each credit segment. In this way, the Bank 
carried out an analysis of the profile of its 
loan portfolio in order to identify the most 
relevant factors for identifying situations 
of deterioration in the credit situation of its 
customers.

2.2.1.3.1. SIGNS OF PRIMARY IMPAIRMENT
In identifying the signs of impairment that 
are relevant to its portfolio, the Bank has de-
fined a set of factors based on information 
residing in its CORE system and, therefore, 
can be detected through automatic proces-
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com a qualidade da informação  extraída, como 
indícios de imparidade primários:

1. Incumprimento – Cliente com pelo menos 
uma operação de crédito com atraso nos pa-
gamentos superior a 30 dias;

2. Descobertos não autorizados – Existên-
cia de descobertos não autorizados, desco-
bertos autorizados utilizados acima do limite 
formalmente contratualizado com os clientes 
ou operações de crédito renováveis utilizadas 
de forma permanente em pelo menos 95%, do 
limite inicialmente contratualizado nos últimos 
12 meses;

3. Redução da classificação interna de risco 
– Cliente com redução significativa da classifi-
cação interna de risco;

4. Reestruturações por dificuldades finan-
ceiras – Cliente com pelo menos uma opera-
ção de crédito reestruturada por dificuldades 
financeiras nos últimos 12 meses ou com pers-
pectiva/pedido de reestruturação de crédito;

2.2.1.3.1. INDÍCIOS DE IMPARIDADE COM-
PLEMENTARES
De forma a poder identificar um conjunto mais 
alargado de indícios de imparidade, o Banco de-
finiu um processo através do qual são identifica-
dos, de forma regular, um conjunto de factores 
para os clientes significativos e que não apresen-
tam indícios de imparidade primários. Esses indí-
cios são os seguintes:

1. CIRC – Cliente com pelo menos uma opera-
ção de crédito no sistema financeiro com atra-
so superior a 90 dias, capital e juros abatidos/
anulados ou em situação de contencioso;

2. Contencioso – Cliente com pelo menos 
uma operação de crédito em contencioso nos 
últimos 5 anos;

3. Cheques devolvidos – Cliente com che-
ques devolvidos no sistema financeiro, dispo-
nível na CIRC;

ses. The Bank considered, according to the 
quality of the information extracted, as evi-
dence of primary impairment: 

1. Non-compliance - Customer with at 
least one credit operation with late pay-
ments in excess of 30 days;

2. Unauthorized discoveries - Existen-
ce of unauthorized overdrafts, authorized 
overdrafts used above the limit formally 
contracted with customers or renewab-
le credit operations permanently used at 
least 95% of the limit initially contracted in 
the last 12 months;

3. Reduction of internal risk rating -Customer 
with significant reduction of internal risk  rating; 

4. Restructuring due to financial diffi-
culties - Customer with at least one cre-
dit operation restructured due to financial 
difficulties in the last 12 months or with 
prospect / request for credit restructuring;

2.2.1.3.1. ADDITIONAL IMPAIRMENT EVIDENCE
In order to identify a broader set of signs of 
impairment, the Bank has defined a process 
by which a set of factors for the significant 
customers and that do not show signs of 
primary impairment. These indications are 
as follows: 

1. CIRC - Customer with at least one cre-
dit operation in the financial system with 
a delay of more than 90 days, principal 
and interest written down / canceled or in 
contentious situation;

2. Litigation - Client with at least one 
credit transaction in litigation in the last 
5 years;

3. Returned checks - Customer with che-
cks returned in the financial system, avai-
lable at the CIRC;
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4. Dividas Fiscais e/ou Seg. Social - Co-
nhecimento por parte da instituição da 
existência de dividas fiscais e/ou à Segurança 
Social; 

5. Desemprego e/ou doença prolongada 
– Conhecimento por parte da instituição de 
situações de desemprego ou doença prolon-
gada;

6. Penhora de contas bancárias – Cliente 
com penhora de contas bancárias;

7. Insolvência – Cliente com expectativa de 
insolvência ou objecto de processo de recu-
peração / reorganização financeira e/ou ope-
racional;

8. Decréscimo do valor da garantia – Cré-
dito com decréscimo material do valor da ga-
rantia real (superior a 20%), quando tal resulte 
num rácio de financiamento – garantia supe-
rior a 80%;

9. Desaparecimento ou quebra significativa 
num mercado – Desaparecimento ou quebra 
num mercado significativo para o mutuário; 

10. Decréscimo na estimativa dos fluxos de 
caixa futuros – Dados objectivos apontam 
para um decréscimo mensurável nos fluxos de 
caixa futuros, associados a uma exposição ou 
grupo de exposições;

2.2.1.4. CRITÉRIOS DE MATERIALIDADE
De acordo com os requisitos definidos pela IAS 39, 
uma entidade deve avaliar primeiro se a prova ob-
jectiva de imparidade existe individualmente para 
os activos financeiros que sejam individualmente 
significativos, devendo ser analisadas individual-
mente as exposições que sejam significativas 
face ao perfil e à dimensão da carteira de crédito. 

Conforme referido no ponto 2.2.1.2, o Banco 
Valor, SA, atendendo às características de antigui-
dade, número de operações e montante total de 
crédito, adoptou um modelo de imparidade de 
crédito totalmente baseado na análise individual. 

4. Fiscal and / or Social Securities - 
Knowledge by the institution of the exis-
tence of fiscal debts and / or to Social 
Security;

5. Unemployment and / or prolonged 
illness - Knowledge of the institution of 
unemployment or prolonged illness;

6. Attachment of bank accounts - Client 
with attachment of bank accounts;

7. Insolvency - Client with expected in-
solvency or subject to financial and / or 
operational reorganization or reorganiza-
tion process;

8. Decrease in the value of the guaran-
tee - Credit with material decrease of the 
value of the collateral (over 20%), when 
this results in a financing - more than 80% 
guarantee;

9. Significant disappearance or break-
down in a market - Disappearance or 
breakdown in a significant market for the 
borrower;

10. Decrease in estimated future cash 
flows - Target data points to a measurable 
decrease in future cash flows associated 
with an exposure or group of exposures;

2.2.1.4. MATERIALITY CRITERIA
In accordance with the requirements set for-
th in IAS 39, an entity shall first assess whe-
ther the objective evidence of impairment 
exists individually for financial assets that 
are individually significant, and individual 
exposures that are significant in relation to 
the profile and size of the credit portfolio.

As mentioned in point 2.2.1.2 Banco 
Valor, SA, taking into account the cha-
racteristics of seniority, number of tran-
sactions and total amount of credit, 
adopted a credit impairment model ba-
sed entirely on the individual analysis. 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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2.2.1.5. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
DE COLATERAIS
A avaliação das garantias é assegurada de forma 
regular para que o Banco disponha de informa-
ção actualizada sobre o valor destes instrumen-
tos e, consequentemente da sua capacidade de 
mitigação de risco das operações de crédito.

Os sistemas de informação do Banco geram  
relatórios que permitem monitorar  as datas nas 
quais deverão ser feitas as reavaliações de colaterais. 

2.2.1.5.1. FASE DE CONCESSÃO 
DO CRÉDITO
No âmbito das condições de aprovação das 
operações de crédito, sempre que é definida a 
necessidade de obter uma garantia por parte do 
cliente, caso a tipologia da garantia ou colateral 
identificada implique um pedido de avaliação 
para a definição e validação do seu valor, o Banco 
solicita avaliação da garantia junto de empresas 
de avaliação externa devidamente certificadas;

2.2.1.5.2. FASE DE ACOMPANHAMENTO DE 
CRÉDITO
Relativamente ao processo de reavaliação perió-
dica de colaterais, tendo por base os requisitos 
do Aviso 10/2014 emitido pelo BNA, nomeada-
mente no que respeita aos critérios que foram 
definidos para a realização de uma nova avalia-
ção dos colaterais hipotecários, foi definido que 
o Banco será responsável pela identificação das 
garantias que são sujeitas a reavaliação e desen-
cadeia o respectivo processo junto de avaliado-
res externos;

2.2.1.5.3. FASE DE RECUPERAÇÃO 
DE CRÉDITO
Sempre que relevante no âmbito do processo de 
recuperação de crédito e de forma a determinar 
o montante recuperável do crédito através da 
execução das garantias existentes ou para supor-
tar uma operação de reestruturação de crédito, o 
Banco pode solicitar a reavaliação das garantias 
associadas aos empréstimos sempre que tiver 
um incumprimento acima de 90 dias.

2.2.1.5. COLLATERAL EVALUATION PROCESS
The evaluation of guarantees is ensured on 
a regular basis so that the Bank has up-to-
-date information on the value of these ins-
truments and, consequently, their ability to 
mitigate the risk of credit operations.

The Bank’s information systems generate 
reports that allow monitoring the dates on whi-
ch collateral reassessments are to be made. 

2.2.1.5.1. PHASE OF CREDIT GRANTING
Under the terms of approval of credit ope-
rations, whenever the need to obtain a 
guarantee from the client is defined, if the 
guarantee or collateral identified implies a 
request for evaluation for the definition and 
validation of its value, the Bank requests as-
sessment of the guarantee from duly certi-
fied external evaluation companies;

2.2.1.5.2 CREDIT MONITORING PHASE
Regarding the process of periodic revalua-
tion of collaterals, based on the requiremen-
ts of Notice 10/2014 issued by the NBA, na-
mely with regard to criteria that were defined 
for a new assessment of mortgage collateral, 
it was defined that the Bank will be respon-
sible for identifying the guarantees that are 
subject to revaluation and triggers the res-
pective process with external evaluators;

2.2.1.5.3. CREDIT RECOVERY PHASE
Where relevant in the context of the credit 
recovery process and in order to determine 
the recoverable amount of the credit throu-
gh the execution of the existing guarantees 
or to underwrite a credit restructuring ope-
ration, the Bank may request the reassess-
ment of the collateral associated with the 
loans whenever it has a default of more than 
90 days.
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O valor de avaliação de cada tipo de garantia 
é determinado tendo por base as especificida-
des de cada um dos instrumentos, considerando 
os seguintes critérios:

1. Imóveis
O valor da avaliação é considerado como valor 
garantido o valor mínimo entre o valor da ava-
liação e o montante máximo da hipoteca, ao 
qual é previamente subtraído o montante de 
outras hipotecas não pertencentes ao Banco, 
e com prioridade sobre o mesmo, sempre que 
essa informação esteja disponível;

De acordo com ao Aviso 10/2014, emitido 
em Dezembro de 2014 pelo BNA, sobre as ga-
rantias aceites para fins prudenciais, os direitos 
sobre propriedade imobiliária devem ser objec-
to de reavaliação, no mínimo de 2 em 2 anos, 
sempre que a posição em risco represente: 

• Um montante igual ou superior a 1% do to-
tal da carteira de crédito da instituição ou igual 
ou superior a AOA 100.000.000;

• Situações de crédito vencido há mais de 
90 dias e/ou outros indícios materiais de impa-
ridade, desde que a última data de avaliação 
seja superior a 6 meses;

• Situações em que sejam identificadas al-
terações de outra natureza nas condições de 
mercado com um potencial impacto relevante 
no valor dos activos imobiliários e/ou num gru-
po ou mais de activos imobiliários com carac-
terísticas semelhantes;

Os valores e datas de avaliação das garantias 
são registados no sistema de gestão de colaterais. 

2. Penhor de depósitos a Prazo 
O valor da garantia será o valor nominal do de-
pósito, bem como os respectivos juros (caso 
se encontrem igualmente penhorados).

3. Outras garantias recebidas
Relativamente a outras garantias recebidas, 
designadamente penhores de equipamentos, 
de marcas e de obras de arte, é considerado 
o valor de mercado determinado com base 
numa avaliação actualizada, com antiguidade  

The valuation value of each type of guarantee 
is determined based on the specif cities of each of 
the instruments, considering the following criteria: 

1. Properties
The value of the evaluation is considered 
as the guaranteed value the minimum 
value between the value of the evaluation 
and the maximum amount of the mortga-
ge, to which the amount of other mort-
gages not belonging to the Bank is sub-
tracted, and with priority over the same, 
whenever this information available;

According to Notice 10/2014, issued in 
December 2014 by the NBA, on guarantees 
accepted for prudential purposes, property 
rights should be re-evaluated at least every 
2 years, whenever the exposure represents:

• An amount equal to or greater than 
1% of the institution’s total credit por-
tfolio or equal to or greater than AOA 
100,000,000;

• Credit situations overdue for more than 
90 days and / or other material eviden-
ce of impairment, provided that the last 
valuation date is greater than 6 months;

• Situations in which changes from ano-
ther are identified market conditions with 
a potential relevant impact to the value 
of real estate assets and / or a group or 
more of real estate assets with similar 
characteristics; 

The values and evaluation dates of the 
guarantees are recorded in the collateral 
management system.

2. Time deposits pledge
The value of the guarantee will be the nomi-
nal value of the deposit, as well as the res-
pective interest (if they are also pawned). 

3. Other guarantees received
In relation to other guarantees received, 
namely equipment, trademarks and works 
of art, the market value determined on 
the basis of an updated valuation, with 
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inferior a 1 ano, a ser realizada por entidade 
idónea e competência especifica, tendo em 
conta a natureza particular de cada garantia 
recebida. É condição necessária para a avalia-
ção desta tipologia de garantias, a validação 
da propriedade, salvaguarda e condições de 
funcionamento subjacentes.

As eventuais excepções a esta regra são  
sujeitas a julgamento profissional, sendo aplica-
dos descontos ajustados  à natureza especifica 
dos activos.

No caso de não existir uma avaliação da ga-
rantia ou não se conseguir garantir a propriedade 
e salvaguarda dos bens, o valor da garantia re-
cebida não é considerado para efeitos de apura-
mento de perdas por imparidade.

2.2.1.6. REVERSÃO DE IMPARIDADE
Se num período subsequente, a quantia de per-
da por imparidade diminuir e a diminuição puder 
ser objectivamente relacionada com um acon-
tecimento que ocorra após o reconhecimento 
da imparidade, a perda por imparidade anterior-
mente reconhecida é revertida. A quantia da re-
versão é reconhecida nos resultados do exercício. 

2.2.2. CRÉDITOS ABATIDOS AO ACTIVO
A anulação contabilística dos créditos é efectua-
da quando não existem perspectivas realistas 
de recuperação, numa perspectiva económica, 
e para créditos colaterizados, quando os fundos 
provenientes da realização dos colaterais já fo-
ram recebidos. Essa anulação é efectuada pela 
utilização de perdas de imparidade, correspon-
dendo a 100% do valor dos créditos considera-
dos não recuperáveis.

2.2.3. COMISSÕES NAS OPERAÇÕES 
DE CRÉDITO
De acordo com as normas, todas as comissões co-
bradas na montagem e concessão de crédito, são 
registadas em balanço, na rubrica de crédito. Estes 
valores são reconhecidos na rubrica da demons-
tração de resultados ao longo da vida da opera-
ção. Nas situações em que a operação seja líqui-
dada antecipadamente, o montante de comissão 

a seniority of less than one year, will be 
considered by the appropriate entity and 
specific competence, taking into account 
the particular nature of each guarantee 
received. It’s a condition necessary for the 
evaluation of this type of guarantees, the 
validation of the property, safeguard and 
underlying operating conditions.

Any exceptions to this rule are subject 
to professional judgment, and discounts are 
applied according to the specific nature of 
the assets.

In the event that there is no evaluation of 
the guarantee or if it can not guarantee the 
ownership and safeguard of the goods, the 
value of the guarantee received is not consi-
dered for the purposes of determination of 
impairment losses.

2.2.1.6. IMPAIRMENT REVERSAL
If in a subsequent period the amount of im-
pairment loss decreases and the impairment 
loss can be objectively related to an event 
occurring after recognition of the impair-
ment, the impairment loss previously recog-
nized is reversed. The amount of the reversal 
is recognized in the results for the year.

2.2.2. WRITE-OFF CRÉDITS
The write-off of credits is made when the-
re is no realistic prospect of recovery from 
an economic perspective and for collaterali-
zed credits when funds from collateral have 
already been received. This cancellation is 
made through the use of impairment losses, 
corresponding to 100% of the value of the 
credits considered non-recoverable.

2.2.3. COMMISSIONS 
ON CREDIT OPERATIONS
In accordance with the rules, all commis-
sions charged in the assembly and granting 
of credit are recorded in the balance sheet 
under credit. These amounts are recogni-
zed in the statement of income over the life 
of the operation. In situations in which the 
transaction is settled in advance, the com-
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ainda contabilizado em balanço, é imediatamen-
te reconhecido na demonstração de resultados. 

2.3. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
2.3.1. CLASSIFICAÇÃO
O Banco reconhece contas a receber e a pagar, 
depósitos, títulos de dívida emitidos e passivos 
subordinados na data que são originados. Todos 
os outros instrumentos financeiros são reconhe-
cidos na data da transacção, que é o momento a 
partir do qual o Banco se torna parte integrante 
do contrato e são  classificados, considerando 
a intenção que lhes está subjacente de acordo 
com as categorias descritas de seguida.

Um activo ou passivo financeiro é inicialmente 
mensurado pelo Banco Valor, SA ao  justo valor 
acrescido dos de transacção directamente atri-
buíveis à aquisição ou emissão, excepto se forem 
itens registados ao justo valor através de resulta-
dos em que os  custos de transacção são imedia-
tamente reconhecidos como gastos do exercício. 

De acordo com a IFRS 13, entende-se por jus-
to valor o preço que seria recebido pela  venda 
de um activo ou pago para transferir um passivo, 
numa transacção efectuada entre participantes 
no mercado à data da mensuração. Na data de 
contratação ou de início de uma operação, o jus-
to valor é geralmente o valor da transacção.

2.3.1.1 ACTIVOS FINANCEIROS AO JUSTO 
VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS
2.3.1.1.1. DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
Os activos financeiros detidos para negociação, 
são aqueles adquiridos com o objectivo princi-
pal de serem transaccionados no curto prazo ou 
que são detidos como parte integrante de uma 
carteira de activos, normalmente de títulos ou 
derivados, em relação à qual existe evidência de 
actividades conducentes à realização de ganhos 
de curto prazo. A avaliação destes activos é efec-
tuada diariamente com base no justo valor, tendo 
em consideração o risco de crédito próprio e das 
contrapartes das operações. No caso das obriga-
ções e outros títulos de rendimento fixo, o valor 
de balanço inclui o montante dos juros corridos 
e não cobrados.

mission amount still recorded in the balance 
sheet is immediately recognized in the inco-
me statement.

2.3. FINANCIAL INSTRUMENTS
2.3.1. CLASSIFICATION
The Bank recognizes accounts receivable 
and payable, deposits, debt securities issued 
and subordinated liabilities at the date they 
originate. All other financial instruments are 
recognized on the date of the transaction, 
which is the time from which the Bank beco-
mes an integral part of the contract and are 
classified considering the underlying intent 
according to the categories described below. 

A financial asset or liability is initially mea-
sured by Banco Valor, SA at fair value plus 
transaction costs directly attributable to the 
acquisition or issuance, unless they are items 
recorded at fair value through profit or loss in 
which transaction costs are immediately re-
cognized as operating expenses for the year.  

Under IFRS 13, fair value is the price that 
would be received for the sale of an asset 
or paid to transfer a liability in a transaction 
between market participants at the mea-
surement date. At the date of engagement 
or commencement of an operation, the fair 
value is generally the value of the transaction. 

2.3.1.1. FINANCIAL ASSETS AT FAIR 
VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
2.3.1.1.1. DETAINED FOR TRADING
Financial assets held for trading are those 
acquired primarily for the purpose of trading 
in the short term or held as part of a portfo-
lio of assets, usually securities or derivatives, 
for which there is evidence of activities con-
ducive to realization of short-term gains. The 
valuation of these assets is made on a dai-
ly basis based on the fair value, taking into 
account the credit risk itself and the coun-
terparties of the operations. In the case of 
bonds and other fixed income securities, the 
book value includes the amount of accrued 
and uncollected interest.
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Os ganhos e perdas resultantes de alterações 
de justo valor são reconhecidos em resultados.

As operações de derivados são sujeitas a aná-
lise de risco de crédito, sendo o respectivo valor 
ajustado por contrapartida de prejuízos em ope-
rações financeiras.

2.3.1.1.2. DESIGNADOS AO JUSTO VALOR 
ATRAVÉS DE RESULTADOS
A designação de activos ou passivos financeiros 
ao justo valor através de resultados (Fair value 
Option) pode ser realizada desde que se verifi-
que pelo menos um dos seguintes requisitos:

• Os activos ou passivos financeiros são ge-
ridos, avaliados e reportados internamente ao 
seu justo valor;

• A designação elimina ou reduz significati-
vamente o mismatch contabilístico das tran-
sacções;

• Os activos ou passivos financeiros contêm 
derivados embutidos que alteram significa-
tivamente os fluxos de caixa dos contractos 
originais (host contracts);

Os activos e passivos financeiros ao justo va-
lor através de resultados são reconhecidos ini-
cialmente ao seu justo valor, com os custos ou 
proveitos associados às transacções reconheci-
das em resultados no momento inicial, com as 
variações subsequentes de justo valor reconhe-
cidas em resultados. A periodificação dos juros 
e do prémio / desconto (quando aplicável) é 
reconhecida na margem financeira com base na 
taxa de juro efectiva de cada transacção, assim 
como a periodificação dos juros dos derivados 
associados a instrumentos financeiros classifica-
dos nesta categoria. 

2.3.1.2. INVESTIMENTOS DETIDOS 
ATÉ À MATURIDADE
Nesta categoria são reconhecidos activos finan-
ceiros não derivados, nomeadamente títulos de 
rendimento fixo, com pagamentos fixos ou deter-
mináveis e maturidade fixa, para os quais o Ban-
co tem a intenção e capacidade de os manter 

Gains and losses resulting from changes 
in fair value are recognized in the income 
statement.

Derivative transactions are subject to credit 
risk analysis, and their respective value is ad-
justed against losses on financial transactions. 

2.3.1.1.2. DESIGNATED AT FAIR VALUE 
THROUGH PROFIT OR LOSS
The designation of financial assets or liabi-
lities at fair value through profit or loss may 
be made provided as long as at least one of 
the following requirements is met:

• Financial assets or liabilities are mana-
ged, evaluated and reported internally at 
their fair value;

• The designation eliminates or signifi-
cantly reduces the accounting mismatch 
of transactions;

• Financial assets or liabilities contain 
embedded derivatives that significantly 
change the cash flows of the original con-
tracts (host contracts);

Financial assets and liabilities at fair value 
through profit or loss are initially recogni-
zed at fair value, with the costs or income 
associated with the transactions recognized 
in profit or loss at the initial moment, with 
subsequent changes in fair value recogni-
zed in profit or loss. The accrual of interest 
and the premium / discount (when appli-
cable) is recognized in the financial margin 
based on the effective interest rate of each 
transaction, as well as the accrual of inte-
rest on derivatives associated with finan-
cial instruments classified in this category. 

2.3.1.2. HELD-TO-MATURITY INVESTMENTS
Non-derivative financial assets are recog-
nized in this category, namely fixed-inco-
me securities with fixed or determinable 
payments and fixed maturity, for which the 
Bank has the intention and ability to keep 
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no seu balanço até à maturidade e que não fo-
ram designados para nenhuma outra categoria 
de activos financeiros. Estes activos financeiros 
são reconhecidos ao custo amortizado, usando 
o método da taxa de juro efectiva. O juro é calcu-
lado através do método da taxa de juro efectiva 
e reconhecido na margem financeira. As perdas 
por imparidade são reconhecidas em resultados 
quando identificadas.

2.3.1.3. ACTIVOS FINANCEIROS 
DISPONÍVEIS PARA VENDA
São activos financeiros não derivados que: (i) O 
Banco tem intenção de manter por tempo inde-
terminado, (ii) são designados como disponíveis 
para venda no momento do seu reconhecimento 
inicial ou (iii) não se enquadram nas categorias 
anteriormente referidas.

Os activos financeiros disponíveis para venda 
são reconhecidos inicialmente ao justo valor, in-
cluindo os custos e proveitos associados às tran-
sacções e posteriormente mensurados ao justo 
valor. As alterações de justo valor são registadas 
por contrapartida de reservas de justo valor até 
ao momento em que os activos sejam alienados 
ou até ao reconhecimento de perdas por impa-
ridade, caso em que passam a ser reconhecidos 
a resultados.

Na alienação dos activos financeiros disponí-
veis para venda, os ganhos ou perdas acumula-
dos reconhecidos em reservas de justo valor, são 
reconhecidos na rubrica “Resultados de activos 
financeiros disponíveis para venda” da demons-
tração de resultados. Para os instrumentos de ca-
pital, por se tratarem de activos não monetários, 
a flutuação cambial é reconhecida na reserva de 
justo valor (Capitais próprios), como uma com-
ponente integrante do respectivo justo valor.

Os juros de instrumentos de dívida são reco-
nhecidos com base na taxa de juro efectiva na 
margem financeira, incluindo o prémio ou des-
conto, quando aplicável.

O Banco não deve reconhecer nesta catego-
ria instrumentos de capital.

them in its balance sheet until maturity and 
which have not been assigned to any cate-
gory of financial assets. These financial as-
sets, are recognized at amortized cost using 
the effective interest rate method. Interest 
is calculated using the effective interest 
rate method and recognized in the financial 
margin. Impairment losses are recognized 
in the income statement when identified. 

2.3.1.3. AVAILABLE-FOR-SALE 
FINANCIAL ASSETS
These are non-derivative financial assets 
that: (i) The Bank intends to maintain for an 
indefinite period, (ii) are designated as avai-
lable for sale at the time of their initial re-
cognition or (iii) do not fall within the above 
categories.

Available-for-sale financial assets are ini-
tially recognized at fair value, including cos-
ts and income associated with transactions 
and subsequently measured at fair value. 
Fair value changes are recorded against fair 
value reserves until the assets are sold or 
until the recognition of impairment losses, in 
which case they are recognized in the inco-
me statement.

In the disposal of available-for-sale finan-
cial assets, accumulated gains or losses re-
cognized in fair value reserves are recogni-
zed under “Available-for-sale financial assets 
results” in the income statement. For equity 
instruments, since they are fluctuations are 
recognized in the fair value reserve (Equity), 
as an integral component of their fair value. 

Interest on debt instruments is recogni-
zed based on the effective interest rate in 
the financial margin, including the premium 
or discount, when applicable.

The Bank should not recognize equity 
instruments in this category.
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2.3.1.4. CONTAS A RECEBER
Os activos financeiros não derivados com paga-
mentos fixos ou determináveis, não cotados em 
mercado e que o banco não tenha a intenção de 
venda imediata, nem num futuro próximo, po-
dem ser classificados nesta categoria.

Os activos financeiros aqui reconhecidos são 
inicialmente registados ao seu justo valor e sub-
sequentemente ao custo amortizado líquido de 
imparidade. Os juros periodificados pelo prazo 
das operações são reconhecidos em margem 
financeira.

As perdas por imparidade são reconhecidas 
em resultados quando identificadas.

2.3.1.5. PASSIVOS FINANCEIROS
Um instrumento financeiro é classificado como 
passivo financeiro quando existe uma obrigação 
contratual de uma liquidação a ser efectuada 
mediante a entrega de dinheiro ou outro activo 
financeiro, independente da sua forma legal.

Os passivos financeiros não derivados incluem 
recursos de instituições de crédito e de clientes, 
empréstimos, responsabilidades representadas 
por títulos, outros passivos subordinados e ven-
das a descoberto.

Os passivos financeiros são inicialmente re-
conhecidos ao justo valor e subsequentemente 
ao custo amortizado. Os juros são periodificados 
pelo prazo das operações e reconhecidos em 
margem financeira.

As mais e menos valias apuradas no momen-
to de recompra de outros passivos financeiros, 
são reconhecidas em resultados de activos e 
passivos avaliados ao justo valor através de resul-
tados no momento em que ocorrem.

2.3.2. RECONHECIMENTO INICIAL E MEN-
SURAÇÃO SUBSEQUENTE
2.3.2.1 CUSTO AMORTIZADO
O custo amortizado de um activo ou passivo fi-
nanceiro é o montante pelo qual um activo ou 
passivo financeiro é reconhecido inicialmente, de-
duzido de recebimentos de capital, acrescido ou 

2.3.1.4. ACCOUNTS RECEIVABLE
Non-derivative financial assets with fixed or 
determinable payments that are not quoted 
on the market and which the bank does not 
intend to sell immediately or in the near fu-
ture may be classified in this category.

The financial assets recognized herein 
are initially recorded at fair value and subse-
quently to the net amortized cost of impair-
ment. Interest accrued over the term of ope-
rations is recognized in net interest income.

Impairment losses are recognized in the 
income statement when identified.

2.3.1.5. FINANCIAL LIABILITIES
A financial instrument is classified as a finan-
cial liability when there is a contractual obli-
gation of a liquidation to be made through 
the delivery of money or other financial as-
set, regardless of its legal form.

Non-derivative financial liabilities inclu-
de resources of credit and client institu-
tions, loans, liabilities represented by securi-
ties, other subordinated liabilities and short 
selling.

Financial liabilities are initially recognized at 
fair value and subsequently at amortized cost. 
The interest shall be accrued for the period ope-
rations and recognized in net interest income. 

The gains and losses recorded at the time 
of repurchase of other financial liabilities are 
recognized in the results of assets and lia-
bilities measured at fair value value through 
results at the time they occur.

2.3.2. INITIAL RECOGNITION 
AND SUBSEQUENT MEASUREMENT
2.3.2.1 AMORTIZED COST
The amortized cost of a financial asset or 
financial liability is the amount for which a 
financial asset or financial liability is initially 
recognized, less capital accumulated, plus 
or minus accumulated depreciation, arising 
from the difference between the initially re-
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deduzido de amortizações acumuladas, decor-
rentes da diferença entre o valor inicialmente reco-
nhecido e o montante na maturidade, menos as 
reduções decorrentes de perdas por imparidade. 

2.3.2.2. MENSURAÇÃO AO JUSTO VALOR
O justo valor é o preço que seria recebido ao ven-
der um activo ou pago para transferir um passivo, 
numa transacção corrente entre participantes de 
mercado à data da mensuração ou, na sua au-
sência, o mercado mais vantajoso a que o Banco 
tem acesso para efectuar a transacção àquela 
data. O justo valor de um passivo também reflec-
te o risco de crédito do próprio Banco.

Quando disponível, o justo valor de um inves-
timento é mensurado utilizando a sua cotação de 
mercado, num mercado activo para aquele ins-
trumento. Um mercado é considerado activo se 
houver frequência e volume de transacções su-
ficientes de forma a que exista uma cotação de 
preços numa base constante.

Se não houver cotação num mercado activo, 
o Banco utiliza técnicas de valorização que maxi-
mizem a utilização de dados de mercado obser-
váveis e minimizem a utilização de dados não ob-
serváveis em mercado. A técnica de valorização 
escolhida incorpora todos os factores que um 
participante no mercado levaria em consideração 
para calcular um preço para a transacção.

2.3.2.3. IDENTIFICAÇÃO E MENSURAÇÃO 
DE IMPARIDADE
Adicionalmente à identificação de imparidade 
sobre os créditos a clientes, em cada fecho de tri-
mestre é efectuada uma avaliação da existência 
de evidência objectiva da imparidade para todos 
os restantes activos financeiros que não estejam 
registados ao justo valor através de resultados.

Em conformidade com a IFRS 9, o Banco ava-
lia regularmente se existe evidência objectiva de 
que um activo financeiro, ou grupo de activos fi-
nanceiros, apresenta sinais de imparidade.

Um activo financeiro, ou grupo de activos fi-
nanceiros, encontra-se em imparidade sempre 
que exista evidência objectiva de imparidade re-

cognized amount and the amount at matu-
rity, less the reductions resulting from im-
pairment losses.

2.3.2.2. MEASUREMENT AT FAIR VALUE
Fair value is the price that would be recei-
ved when selling an asset or paid to transfer 
a liability in a current transaction between 
market participants at the measurement 
date or, in its absence, the most advanta-
geous market to which the Bank has access 
to carry out the transaction on that date. 
The fair value of a liability also reflects the 
Bank’s own credit risk.

When available, the fair value of an in-
vestment is measured using its market quo-
tation, in an active market for that instru-
ment. A market is considered active if there 
is frequency and volume of transactions su-
fficient that there is a constant price quota-
tion.

If there is no quotation in an active 
market, the Bank uses valuation techniques 
that maximize the use of observable market 
data and minimize the use of unobserva-
ble market data. The valuation technique 
chosen incorporates all the factors that a 
market participant would take into account 
to calculate a price for the transaction.

2.3.2.3. IDENTIFICATION AND MEASURE-
MENT OF IMPAIRMENT
In addition to the identification of impair-
ment on loans and advances to customers, 
an assessment of the existence of objecti-
ve evidence of impairment is made at each 
quarter end for all other financial assets that 
are not recorded at fair value through profit 
or loss.

In accordance with IFRS 9, the Bank re-
gularly assesses whether there is a objective 
evidence that a financial asset or group of 
assets that shows signs of impairment.

A financial asset or group of financial as-
sets is impaired when there is objective evi-
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sultante de um ou mais eventos que ocorreram 
após o seu reconhecimento inicial, tais como: (i) 
para as acções e outros instrumentos de capi-
tal, uma desvalorização continuada ou de valor 
significativo no seu valor de mercado abaixo do 
custo de aquisição, e (ii) para os títulos de dívida, 
quando esse evento tenha um impacto no valor 
estimado dos fluxos de caixa futuros do activo 
financeiro, ou grupo de activos financeiros, que 
possa ser estimado com razoabilidade.

No que se refere aos investimentos detidos 
até à maturidade, as perdas por imparidade cor-
respondem à diferença entre o valor contabilísti-
co do activo e o valor actual dos fluxos de caixa 
futuros estimados, descontados à taxa de juro  
efectiva original do activo financeiro e são regis-
tados por contrapartida de resultados. Estes ac-
tivos são apresentados no balanço, líquidos de 
imparidades. Caso estejamos perante um activo 
com uma taxa de juro variável, a taxa de desconto 
a utilizar para a determinação da respectiva perda 
de imparidade é a taxa de juro efectiva actual, de-
terminada com base nas regras de cada contrato. 

Em relação aos investimentos detidos até 
à maturidade, se num período subsequente o 
montante da perda por imparidade diminui, e 
essa diminuição pode ser objectivamente re-
lacionada com um evento que ocorreu após o 
reconhecimento da imparidade, esta é reverti-
da por contrapartida de resultados do exercício. 

Quando existe evidência de imparidade nos 
activos financeiros disponíveis para venda, a per-
da potencial acumulada em reservas, correspon-
de à diferença entre o custo de aquisição e o jus-
to valor actual, deduzida de qualquer perda de 
imparidade no activo anteriormente reconhecida 
em resultados. Se num período subsequente o 
montante da perda por imparidade diminui, a 
perda por imparidade anteriormente reconheci-
da é revertida por contrapartida de resultados do 
exercício até á reposição do custo de aquisição 
se o aumento for objectivamente relacionado 
com um evento ocorrido após o reconhecimento 
da perda por imparidade, excepto no que se re-
fere a acções ou outros instrumentos de capital, 
em que as mais-valias subsequentes são reco-
nhecidas em reservas.

dence of impairment resulting from one or 
more events that occurred after its initial re-
cognition, such as: (i) for equities and other 
equity instruments , a continuing or signifi-
cant devaluation at its market value below 
cost of acquisition, and (ii) for debt securi-
ties, when that event has an impact on the 
estimated future cash flows of the financial 
asset or group of assets. financial assets, 
which can reasonably be estimated.

For held-to-maturity investments, im-
pairment losses correspond to the diffe-
rence between the book value of the asset 
and the present value of the estimated fu-
ture cash flows discounted at the original 
effective interest rate of the financial asset 
and are recorded against consideration of 
results. These assets are presented in the 
balance sheet, net of impairment. If we are 
dealing with an asset with a variable interest 
rate, the discount rate to be used to deter-
mine the respective impairment loss is the 
current effective interest rate determined 
on the basis of the rules of each contract. 

In relation to investments held to matu-
rity, if in a subsequent period the amount 
of the impairment loss decreases, and this 
decrease can be objectively related to an 
event that occurred after the recognition of 
impairment, it is reversed in consideration of 
results of the year.

When there is evidence of impairment in 
available-for-sale financial assets, the po-
tential accumulated loss on reserves cor-
responds to the difference between the ac-
quisition cost and the current fair value, less 
any impairment loss on assets previously re-
cognized in profit or loss. If in a subsequent 
period the amount of the impairment loss 
decreases, the impairment loss previously 
recognized is reversed by the replacement 
of the acquisition cost if the increase is ob-
jectively related to an event occurring after 
recognition of the impairment loss, except 
for shares or other equity instruments, in 
which the subsequent capital gains are re-
cognized in reserves.
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2.3.3. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CATEGORIAS
O Banco apenas procederá à transferência de 
activos financeiros não derivados com paga-
mentos fixados ou determináveis e maturidades 
definidas, da categoria de activos financeiros dis-
poníveis para venda para a categoria de activos 
financeiros detidos até à maturidade, desde que 
tenha a intenção e capacidade de manter estes 
activos financeiros até à sua maturidade.

Estas transferências são efectuadas com base 
no justo valor dos activos transferidos, determina-
do na data da transferência. A diferença entre este 
justo valor e o respectivo valor nominal é reconhe-
cida em resultados até à maturidade do activo, 
com base no método da taxa de juro efectiva. A 
reserva de justo valor existente na data da transfe-
rência é também reconhecida em resultados com 
base com base no método da taxa de juro efectiva. 

2.3.4. DESRECONHECIMENTO
O Banco desreconhece os seus activos financei-
ros quando expiram todos os direitos aos fluxos 
de caixa futuros. Numa transferência de activos, o 
desreconhecimento apenas pode ocorrer quan-
do substancialmente todos os riscos e benefícios 
dos activos financeiros foram transferidos ou na 
qual o Banco nem transfere nem retém subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios e não 
mantém controlo dos activos financeiros.

O Banco procede ao desreconhecimento de 
passivos financeiros quando estes são cancela-
dos, extintos ou expirados.

2.3.5. COMPENSAÇÃO DE INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS
O Banco procede à compensação de activos 
e passivos financeiros, apresentando um valor  
líquido no balanço, quando  e apenas quando, o 
Banco tem o direito irrevogável de os compensar 
numa base líquida e tem a intenção de os liquidar 
numa base líquida ou de receber o valor do acti-
vo e liquidar o passivo simultaneamente.

Ganhos e perdas apenas são compensados 
quando tal é permitido pelas IFRS, ou para gan-
hos e perdas decorrentes de um grupo de tran-
sacções de natureza similar.

2.3.3. TRANSFERS BETWEEN 
CATEGORIES
The Bank will only transfer non-derivative 
financial assets with fixed or determinable 
payments and defined maturities from the 
category of available-for-sale financial asse-
ts to the category of held-to-maturity finan-
cial assets provided that it has the intention 
and ability to hold these assets to maturity.

These transfers are made on the basis of 
the fair value of the transferred assets, deter-
mined on the date of the transfer. The diffe-
rence between this fair value and its nominal 
value is recognized in the income statement 
until maturity of the asset, based on the ef-
fective interest rate method. The fair value 
reserve existing at the date of the transfer 
is also recognized in the income statement 
based on the effective interest rate method.

2.3.4. DERECOGNITION
The Bank derecognises its financial asse-
ts when all rights to future cash flows ex-
pire. In a transfer of assets, derecognition 
can only occur when substantially all the 
risks and rewards of the financial asse-
ts have been transferred or in which the 
Bank neither transfers nor retains substan-
tially all the risks and benefits and does 
not maintain control of the financial assets. 

The Bank derecognises financial liabilities 
when they are canceled, extinct or expired.

2.3.5. CLEARING OF FINANCIAL INSTRUMENTS
The Bank proceeds to offset financial assets 
and liabilities, when and only when the Bank 
has the irrevocable right to offset them on 
a net basis and intends to settle them on a 
net basis or to receive the asset value and 
settle the liability simultaneously.

Gains and losses are only offset when 
this is permitted under IFRS, or for gains and 
losses arising from a group of transactions 
of a similar nature.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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2.4. OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS
2.4.1. RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO
Os outros activos tangíveis encontram-se regis-
tados ao custo de aquisição, deduzido das res-
pectivas amortizações acumuladas e perdas por 
imparidade. O custo inclui despesas que são di-
rectamente atribuíveis à aquisição de bens.

2.4.2. CUSTOS SUBSEQUENTES
Os custos subsequentes são reconhecidos 
como um activo separado apenas se for provável 
que deles resultarão benefícios económicos futu-
ros para o Banco. As despesas com manutenção 
e reparação são reconhecidas a custo, à medida 
que são incorridas de acordo com o princípio da 
especialização dos exercícios.

2.4.3. AMORTIZAÇÕES
As amortizações são calculadas pelo método 
das quotas constantes, de acordo com os se-
guintes períodos de vida útil esperada:

2.4. OTHER TANGIBLE ASSETS
2.4.1. RECOGNITION AND MEASUREMENT
Other tangible assets are recorded at cost 
less accumulated amortization and impair-
ment losses. The cost includes expenses 
that are directly attributable to the acquisi-
tion of assets.

2.4.2. SUBSEQUENT COSTS
Subsequent costs are recognized as a se-
parate asset only if it is probable that it will 
result in future economic benefits for the 
Bank. Maintenance and repair expenses are 
recognized at cost as they are incurred in 
accordance with the accrual basis.

2.4.3. DEPRECIATION AND AMORTIZATION
Depreciation is calculated using the strai-
ght-line method, according to the following 
expected useful life:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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Descrição
Description

Anos de vida útil
Years of useful life

Imóveis de serviço próprio (Edifícios)
Self-service buildings (Buildings)

25 - 50

Equipamento:
Equipment:

Mobiliário e material
Furniture and materials

3 - 12

Equipamento informático
Computer Equipment

3 - 8

Instalações interiores
Indoor installations

4 - 8

Material de transporte
Transport equipment

2 - 8

Máquinas e ferramentas
Machines and tools

2 - 10
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When there is an indication that an asset 
may be impaired, IAS 36 - Impairment of as-
sets, requires that their recoverable value be 
estimated, and a loss impairment whenever 
the net asset value exceeds its recoverable 
value. Impairment losses are recognized in 
the income statement.

The recoverable amount is determined 
as the higher of its net sales price and its 
value in use, which is calculated based on 
the present value of the estimated future 
cash flows expected to be derived from the 
continued use of the asset and its disposal 
at the end of its useful life.

2.5. INTANGIBLE ASSETS
2.5.1. SOFTWARE
The costs incurred with the acquisition and 
software to third entities are capitalized, as 
well as the additional expenses incurred by 
the Bank necessary for their implementation. 
These costs are amortized on a straight-line 
basis over an estimated useful life of 3 years. 

2.5.2. CHARGES FOR RESEARCH AND 
DEVELOPMENT PROJECTS
Costs directly related to the development 
of computer applications, on which they are 
expected to generate future economic be-
nefits in addition to an exercise, are recog-
nized and recorded with intangible assets.

All other charges related to IT services 
are recognized as costs when incurred.

To date, the Bank has not recognized any 
internally generated intangible assets.

2.6 Investments in subsidiaries, associates 
and joint ventures Investments in subsidia-
ries and associated companies are recorded 
in the financial statements of the Bank at its 
historical cost, less any impairment losses.

Subsidiaries are entities (including in-
vestment funds and securitization vehicles) 
controlled by the Bank. The Bank controls 
an entity when it is exposed, or has rights 

Quando existe indicação que um activo pos-
sa estar em imparidade, o IAS 36 – imparidade 
de activos, exige que o seu valor recuperável seja 
estimado, devendo ser reconhecida uma perda 
por imparidade sempre que o valor líquido de um 
activo exceda o seu valor recuperável. As perdas 
por imparidade são reconhecidas na demonstra-
ção de resultados.

O valor recuperável é determinado como o 
mais elevado entre o seu preço de venda líquido 
e o seu valor de uso, sendo este calculado com 
base no valor actual dos fluxos de caixa estima-
dos futuros que se esperam vir a obter do uso 
continuado do activo e da sua alienação no fim 
da sua vida útil. 

 
  

2.5. ACTIVOS INTANGÍVEIS
2.5.1. SOFTWARE
Os custos incorridos com a aquisição e softwa-
re a terceiras entidades são capitalizados, assim 
como as despesas adicionais suportadas pelo 
Banco necessárias à sua implementação. Estes 
custos são amortizados linearmente pelo perío-
do de vida útil estimada de 3 anos.

2.5.2. ENCARGOS COM PROJECTOS DE 
INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Os custos directamente relacionados com o de-
senvolvimento de aplicações informáticas, sobre 
as quais seja expectável que estes venham a ge-
rar benefícios económicos futuros para além de 
um exercício, são reconhecidos e registados com 
activos intangíveis.

Todos os restantes encargos relacionados 
com os serviços informáticos são reconhecidos 
como custos quando incorridos.

Até à presente data o Banco não reconheceu 
qualquer activo intangível gerado internamente.

2.6 Investimentos em filiais, associadas e em-
preendimentos conjuntos

Os investimentos em filiais e associadas são 
contabilizados nas demonstrações financeiras in-
dividuais do Banco ao seu custo histórico, dedu-
zido de quaisquer perdas por imparidade.
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to the variability in returns from their invol-
vement with that entity and can seize them 
through the power it holds over the relevant 
activities (de facto control).

Associated companies are entities in 
which the Bank has significant influence but 
does not exercise control over its financial 
and operating policy. It is assumed that the 
Bank exercises significant influence when 
it holds the power to exercise more than 
20% of the associate’s voting rights. If the 
Bank holds, directly or indirectly, less than 
20% of the voting rights, it is presumed that 
the Bank has no significant influence, unless 
such influence can be clearly demonstrated.

Significant influence by the Bank is 
usually demonstrated by one or more of the 
following:

• Representation in the Board of Direc-
tors or equivalent management body;

• Participation in policy-making proces-
ses, including participation in decisions 
on dividends or other distributions;

• Material transactions between the 
Bank and the investee;

• Exchange of management personnel;

• Provision of essential technical infor-
mation;

2.6.1. IMPAIRMENT
The recoverable value of investments in sub-
sidiaries and associates is evaluated whe-
never there is evidence of impairment. Im-
pairment losses are calculated based on the 
difference between the recoverable value of 
the investments in subsidiaries or associa-
ted companies and the their book value. The 
identified impairment losses are recorded in 
the income statement and are subsequently 
reversed by results if there is a reduction in 
the estimated loss amount in the subse-
quent period. The recoverable amount is de-
termined based on the higher of the value 

Subsidiárias são entidades (incluindo fundos 
de investimento e veículos de securitização) con-
trolados pelo Banco. O Banco controla uma en-
tidade quando está exposta, ou tenha direitos, à 
variabilidade nos retornos provenientes do seu 
envolvimento com essa entidade e, possa apo-
derar-se dos mesmos através do poder que de-
tém sobre as actividades relevantes dessa enti-
dade (controlo de facto).

As empresas associadas são entidades nas 
quais o Banco tem influência significativa, mas 
não exerce controlo sobre a sua política financei-
ra e operacional. Presume-se que o Banco exerce 
influência significativa quando detém o poder de 
exercer mais de 20% dos direitos de voto da as-
sociada. Caso o Banco detenha, directa ou indi-
rectamente, menos de 20% dos direitos de voto, 
presume-se que o Banco não possui influência 
significativa, excepto quando essa influência pos-
sa ser claramente demonstrada.

A existência de influência significativa por par-
te do Banco é normalmente demonstrada por 
uma ou mais das seguintes formas:

• Representação no Conselho de Adminis-
tração ou órgão de direcção equivalente;

• Participação em processos de definição de 
políticas, incluindo a participação em decisões 
sobre dividendos ou outras distribuições;

• Transacções materiais entre Banco e a par-
ticipada;

• Intercâmbio de pessoal de gestão;

• Fornecimento de informação técnica es-
sencial;

2.6.1. IMPARIDADE
O valor recuperável dos investimentos em subsi-
diárias e associadas é avaliado sempre que exis-
tam sinais de evidência de imparidade. As perdas 
de imparidade são apuradas tendo por base a 
diferença entre o valor recuperável dos investi-
mentos em subsidiárias ou associadas e o seu 
valor contabilístico. As perdas por imparidade 
identificadas são registadas por contrapartida de 
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in use of the assets and the fair value de-
ducted from selling costs, and is calculated 
using valuation methodologies, supported 
by discounted cash flow techniques, consi-
dering the market, the temporary value and 
the business risks.

2.7. NON-CURRENT ASSETS 
HELD FOR SALE (IFRS 5)
Non-current assets, groups of non-current 
assets held for sale (groups of assets to-
gether with the respective liabilities, which 
include at least one non-current asset) and 
discontinued operations are classified as 
held for sale when there is an intention to 
dispose of said assets and liabilities.

Immediately prior to their classification 
as non-current assets held for sale, the mea-
surement of all non-current assets and all 
assets and liabilities included in a group of 
assets for sale is made in accordance with 
applicable IFRS. After their reclassification, 
these assets or groups of assets are mea-
sured at the lower of cost and fair value less 
costs to sell.

Discontinued operations and subsidiaries 
acquired exclusively for the purpose of sale in the 
short term are consolidated until they are sold. 

Fair value is based on the market value, 
which is determined based on the expec-
ted sales price, obtained through periodic 
evaluations made by the Bank. Subsequent 
measurement of these assets is carried out 
at the lower of their book value and the cor-
responding fair value, net of selling costs, 
and are not subject to to amortizations. In 
the event of unrealized losses, these are re-
corded as impairment losses against inco-
me for the year.

2.8. LOCATIONS
The financial or operating lease is classified 
according to the substance of the operation 
and not its legal form. Operations classified 
as financial leases are those in which the risks 
and rewards of ownership of an asset are 

resultados, sendo subsequentemente revertidas 
por resultados caso se verifique uma redução do 
montante da perda estimada no período poste-
rior. O valor recuperável é determinado com base 
no maior entre o valor em uso dos activos e o 
justo valor deduzido dos custos de venda, sendo 
calculado com recurso a metodologias de ava-
liação, suportadas em técnicas de fluxos de cai-
xa descontados, considerando as condições de 
mercado, o valor temporal, e os riscos de negócio.

2.7. ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS 
PARA VENDA (IFRS 5)
Os activos não correntes, grupos de activos não 
correntes detidos para venda (grupos de activos 
em conjunto com os respectivos passivos, que 
incluem pelo menos um activo não corrente) e 
operações descontinuadas, são classificados 
como detidos para venda, quando existe a inten-
ção de alienar os referidos activos e passivos.

Imediatamente antes da sua classificação 
como activos não correntes detidos para venda, 
a mensuração de todos os activos não correntes 
e todos os activos e passivos incluídos num gru-
po de activos para venda é efectuada de acor-
do com as IFRS aplicáveis. Após a sua reclassi-
ficação, estes activos ou grupos de activos são 
mensurados ao menor valor, entre o seu custo e 
o justo valor deduzido dos custos de venda.

As operações descontinuadas e as subsidiá-
rias adquiridas exclusivamente com o objectivo 
de venda no curto prazo são consolidadas até ao 
momento da sua venda.

O justo valor é baseado no valor de mercado, 
sendo este determinado com base no preço ex-
pectável de venda, obtido através de avaliações 
periódicas efectuadas pelo Banco. A mensura-
ção subsequente destes activos é efectuada ao 
menor valor, entre o seu valor contabilístico  e o 
correspondente justo valor, líquido dos custos de 
venda, não sendo sujeitos a amortizações. Caso 
existam perdas não realizadas, estas são regista-
das como perdas por imparidade por contrapar-
tida de resultados do exercício.
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transferred to the lessee. All remaining lease 
operations are classified as operating leases.

From the lessee’s point of view, leasing 
contracts are recorded at the date of their 
commencement as assets and liabilities at 
the fair value of the leased property, which is 
equivalent to the present value of the lease 
payments due. The rents are made up of the 
financial burden and the financial amortiza-
tion of capital. Financial charges are charged 
to the periods during the lease term in order 
to produce a constant periodic interest rate 
on the remaining balance of the liability for 
each period.

From the perspective of the lessor, the 
assets held under finance lease are recorded 
in the balance sheet as capital lease for the 
amount equivalent to the net lease invest-
ment. The rents are made up of the financial 
profit and the financial amortization of ca-
pital. The recognition of the financial result 
reflects a constant periodic rate of return on 
the remaining net investment of the lessor.

2.9. INCOME TAX (IAS 12)
Income taxes recorded in the income state-
ment include the effect of current and defer-
red taxes. The tax is recognized in the income 
statement except for when related to items 
that are handled in equity, which implies 
their recognition in equity. Deferred taxes re-
cognized in shareholders’ equity arising from 
the revaluation of available-for-sale finan-
cial assets and cash flow hedges, are sub-
sequently recognized in when the gains or 
losses that gave rise to them are recognized. 

2.9.1. CURRENT TAX
Current taxes correspond to the amount de-
termined in relation to the taxable income 
of the period, using the tax rate in force or 
substantially approved by the authorities at 
the balance sheet date and any adjustmen-
ts to taxes from prior years.

With the publication of Law 19/14, whi-

2.8. LOCAÇÕES
A locação financeira ou operacional é classificada 
em função da substância da operação e não da 
sua forma legal. São classificadas como locação 
financeira as operações em que os riscos e bene-
fícios inerentes à propriedade de um activo são 
transferidos para o locatário. Todas as restantes 
operações de locação são classificadas como lo-
cações operacionais.

Na óptica do locatário, os contratos de lo-
cação financeira são registados na data do seu 
início como activo e passivo pelo justo valor da 
propriedade locada, que é equivalente ao valor 
actual das rendas de locação vincendas. As ren-
das são constituídas pelo encargo financeiro e 
pela amortização financeira do capital. Os encar-
gos financeiros são imputados aos períodos du-
rante o prazo de locação, a fim de produzir uma 
taxa de juro periódica constante sobre o saldo 
remanescente do passivo de cada período.

Na óptica do locador, os activos detidos sob 
locação financeira são registados no balanço 
como capital em locação pelo valor equivalente 
ao investimento líquido de locação financeira. As 
rendas são constituídas pelo proveito financeiro 
e pela amortização financeira de capital. O reco-
nhecimento do resultado financeiro reflecte uma 
taxa de retorno periódica constante sobre o in-
vestimento líquido remanescente do locador.

2.9. IMPOSTO SOBRE LUCROS (IAS 12)
Os impostos sobre lucros registados em resulta-
dos incluem o efeito dos impostos correntes e 
impostos diferidos. O imposto é reconhecido na 
demonstração dos resultados, excepto quando 
relacionado com itens que sejam movimentados 
em capitais próprios, facto que implica o seu re-
conhecimento em capitais próprios. Os impostos 
diferidos reconhecidos nos capitais próprios de-
correntes da reavaliação de activos financeiros 
disponíveis para venda e de derivados de cober-
tura de fluxos de caixa, são posteriormente reco-
nhecidos em resultados, no momento em que 
são reconhecidos os ganhos ou perdas que lhes 
deram origem.
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ch came into force on 1 January 2015, the 
industrial tax is provisionally assessed in a 
single installment to be carried out in Au-
gust, calculated by applying a rate of 2% on 
resulting from financial intermediation ope-
rations, calculated in the first six months of 
the previous fiscal year, excluding income 
subject to capital gains tax.

2.9.2. DEFERRED TAX
Deferred taxes are calculated according to 
the liability method based on the balance 
sheet, temporary differences between the 
carrying amounts of the assets and liabili-
ties and their tax base, using the tax rates 
approved or substantially approved at the 
balance sheet date and are expected to be 
applied when temporary differences reverse.

Deferred tax liabilities are recognized for 
all taxable temporary differences, with the 
exception of goodwill, not deductible for 
tax purposes, of differences resulting from 
the initial recognition of assets and liabilities 
that do not affect profit and the differences 
related to investments in subsidiaries in the 
to the extent that they are not likely to re-
verse in the future.

Deferred tax assets are recognized when 
it is probable that future taxable income will 
absorb temporary differences that are de-
ductible for tax purposes (including repor-
table tax losses).

The Bank proceeds, as established in IAS 
12 - income tax, paragraph 74, to offset de-
ferred tax assets and liabilities whenever: (i) 
it has the legally enforceable right to offset 
current tax assets and current tax liabilities, 
and (ii) deferred tax assets and liabilities re-
late to imposed by the same tax authority 
on the same entity taxable income or diffe-
rent taxable entities that wish to settle cur-
rent tax liabilities and assets on a net basis 
or to realize the assets and settle the liabili-
ties simultaneously in each future period in 
which the deferred tax liabilities or assets 
are expected to be settled or recovered.
2.10. EMPLOYEE BENEFITS

2.9.1. IMPOSTO CORRENTE
Os impostos correntes correspondem ao valor 
que se apura relativamente ao rendimento tri-
butável do período, utilizando a taxa de imposto 
em vigor ou substancialmente aprovada pelas 
autoridades à data de balanço e quaisquer ajus-
tamentos aos impostos de exercícios anteriores.

Com a publicação da Lei 19/14, que entrou em 
vigor a 1 Janeiro de 2015, o imposto industrial é ob-
jecto de liquidação provisória numa única presta-
ção a ser efectuada no mês de Agosto, apurada 
através da aplicação de uma taxa de 2% sobre o 
resultado derivado das operações de intermedia-
ção financeira, apurado nos primeiros seis meses 
do exercício fiscal anterior, excluídos os proveitos 
sujeitos a imposto sobre aplicação de capitais. 

2.9.2. IMPOSTO DIFERIDO
Os impostos diferidos são calculados de acordo 
com o método do passivo com base no balanço, 
sobre as diferenças temporárias entre os valo-
res contabilísticos dos activos e passivos e a sua 
base fiscal, utilizando as taxas de imposto apro-
vadas ou substancialmente aprovadas à data 
do balanço e que se espera que venham a ser 
aplicadas quando as diferenças temporárias se 
reverterem.

Os impostos diferidos passivos são reconhe-
cidos para todas as diferenças temporárias tribu-
táveis, com excepção do goodwill, não dedutível 
para efeitos fiscais, das diferenças resultantes do 
reconhecimento inicial dos activos e passivos 
que não afectem quer o lucro contabilístico quer 
o fiscal, e de diferenças relacionadas com inves-
timentos em subsidiárias na medida em que não 
seja provável que se revertam no futuro.

Os activos por impostos diferidos são re-
conhecidos quando é provável a existência de 
lucros tributáveis futuros que absorvam as dife-
renças temporárias dedutíveis para efeitos fiscais 
(incluindo prejuízos fiscais reportáveis).

O Banco procede, conforme estabelecido 
nas IAS 12 – imposto sobre Rendimento, pará-
grafo 74, à compensação dos activos e passivos 
por impostos diferidos sempre que: (i) tenha o 
direito legalmente executável de compensar 
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Short-term employee benefits include sala-
ries, salaries, overtime allowances, productivi-
ty and attendance bonuses, food allowances, 
holiday and Christmas allowances, bonuses, 
and any other additional remuneration de-
cided on time by the Administration. In ad-
dition, social security contributions are also 
included in accordance with the tax inciden-
ce resulting from the applicable legislation, 
authorized and remunerated absences, and 
also any profit sharing and bonuses, provi-
ded that their payment takes place within 
the 12 months after the end of the period.

Obligations arising from short-term be-
nefits are recognized as the period in which 
the services are provided, on an undiscoun-
ted basis, against the recognition of a liabili-
ty that expires with the respective payment.

According to the applicable labor legis-
lation, the right to vacation and vacation 
allowance for the period, because it coin-
cides with the year, is due on December 
31 of each year, and is only paid during the 
following period, so that the expenses cor-
respondents are recognized as short-term 
benefits and are treated in accordance with 
the aforementioned.

The benefits arising from termination of 
employment, whether by unilateral decision 
of the company, either by mutual agree-
ment, are recognized as expenses in the pe-
riod in which they occur.

The Bank, in the context of the company’s 
social policies, grants employees credit con-
ditions (housing and consumption) at dis-
counted interest rates. In this context and in 
accordance with IAS 19, the Bank re-calcu-
lates the cash flows of these operations, as-
suming market interest rates (Housing LUI-
BOR 6M + 1.50% and Consumer LUIBOR 6M 
+ 3%), and then adjustments to the financial 
statements.

There are no post-employment benefits 
attributed to Bank employees.

activos por impostos correntes e passivos por 
impostos correntes, e (ii) os activos e passivos 
por impostos diferidos se relacionam com im-
postos sobre o rendimento, lançados pela mes-
ma autoridade fiscal sobre a mesma entidade 
tributável ou diferentes entidades tributáveis, 
que pretendam liquidar passivos e activos por 
impostos correntes numa base líquida, ou rea-
lizar os activos e liquidar os passivos simulta-
neamente, em cada período futuro em que os 
passivos ou activos por impostos diferidos se 
esperem que sejam liquidados ou recuperados. 

2.10. BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS
Os benefícios de curto prazo dos empregados in-
cluem salários, ordenados, retribuições eventuais 
por trabalho extraordinário, prémios de produti-
vidade e assiduidade, subsídio de alimentação, 
subsídio de férias e de natal, abonos para falhas 
e quaisquer outras retribuições adicionais decidi-
das pontualmente pela Administração. Para além 
disso, são ainda incluídas as contribuições para 
a segurança social de acordo com a incidência 
contributiva decorrente da legislação aplicável, as 
faltas autorizadas e remuneradas e, ainda, even-
tuais participações nos lucros e gratificações, 
desde que o seu pagamento venha a decorrer 
dentro dos 12 meses subsequentes ao encerra-
mento do período.

As obrigações decorrentes dos benefícios de 
curto prazo são reconhecidas como gastos no 
período em que os serviços são prestados, numa 
base não descontada, por contrapartida do reco-
nhecimento de um passivo que se extingue com 
o pagamento respectivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, 
o direito a férias e subsídio de férias relativo ao 
período, por este coincidir com o ano, vence-se 
em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somen-
te pago durante o período seguinte, pelo que os 
gastos correspondentes se encontram reconhe-
cidos como benefícios de curto prazo e são trata-
dos de acordo com o anteriormente referido.

Os benefícios decorrentes da cessação do 
emprego, quer por decisão unilateral da empresa, 
quer por mútuo acordo, são reconhecidos como 
gastos no período em que ocorrem.



RELATÓRIO &
CONTAS  2017
REPORT &
ACCOUNTS 131

bancovalor.ao

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
FINANCIAL STATEMENTS

2.11. PROVISIONS (IAS 37)
Provisions are recognized when (i) the Bank 
has a present obligation (legal or arising 
from past practices or published policies 
that imply the recognition of certain liabili-
ties), (ii) it is probable that its payment will 
be required, and (iii) when a reliable estima-
te of that obligation can be made.

The measurement of provisions takes into 
account the principles defined in IAS 37 as 
regards the best estimate of the expected 
cost, the most probable result of the actions 
in progress and taking into account the risks 
and uncertainties inherent in the process.

In cases where the discount effect is ma-
terial, provisions corresponding to the pre-
sent value of expected future payments, 
discounted at a rate that considers the risk 
associated with the bond.

Provisions are reviewed at the end of 
each reporting date and adjusted to reflect 
the best estimate, reversed by the offsetting 
of results in the proportion of payments that 
are not probable.

Provisions are derecognised through 
their use for the bonds for which they were 
initially constituted or in cases where they 
are no longer observed.

2.12. RECOGNITION OF INTEREST
The results referring to interest on finan-
cial instruments and liabilities measured at 
amortized cost are recognized under inte-
rest and similar income or interest and si-
milar charges, according to the terms of the 
underlying transactions, except for interest 
on available-for-sale financial assets and 
investments held to maturity, which are re-
cognized in accordance with the effective 
interest rate method.

O Banco, no âmbito das políticas sociais da 
empresa, concede aos funcionários condições 
de crédito (habitação e consumo), a taxas de juro 
bonificadas. 

Neste âmbito e de acordo com a IAS 19, o 
Banco procede ao recálculo dos cash-flows des-
tas operações, assumindo taxas de juro de mer-
cado (Habitação LUIBOR 6M + 1,50% e Consumo 
LUIBOR 6M + 3%), procedendo depois aos res-
pectivos ajustes nas demonstrações financeiras. 

Não existem benefícios pós-emprego atribuí-
do aos funcionários do Banco.

2.11. PROVISÕES (IAS 37)
São reconhecidas provisões quando (i) o Banco 
tem uma obrigação presente (legal ou decorren-
te de práticas passadas ou políticas publicadas 
que impliquem o reconhecimento de certas res-
ponsabilidades), (ii) seja provável que o seu pa-
gamento venha a ser exigido e (iii) quando possa 
ser feita uma estimativa fiável dessa obrigação.

A mensuração das provisões tem em conta 
os princípios definidos na IAS 37 no que respei-
ta à melhor estimativa do custo expectável, ao 
resultado mais provável das acções em curso e 
tendo em conta os riscos e incertezas inerentes 
ao processo.

Nos casos em que o efeito do desconto é ma-
terial, provisões correspondentes ao valor actual 
dos pagamentos futuros esperados, desconta-
dos a uma taxa que considera o risco associado 
à obrigação.

As provisões são revistas no final de cada 
data de reporte e ajustadas para reflectir a melhor 
estimativa, sendo revertidas por contrapartida de 
resultados na proporção dos pagamentos  que 
não sejam prováveis.

As provisões são desreconhecidas através da 
sua utilização para as obrigações para as quais 
foram inicialmente constituídas ou nos casos em 
que estas deixem de se observar.
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Interest recognized by the effective inte-
rest rate method of available-for-sale finan-
cial assets is recognized in net interest inco-
me, as well as financial assets and liabilities 
at fair value through profit or loss.

The effective interest rate corresponds to 
the rate that discounts the estimated future 
payments or receipts over the expected life 
of the financial instrument to the net pre-
sent value of the balance sheet of the finan-
cial asset or financial liability.

For the determination of the effective in-
terest rate, the Bank estimates future cash 
flows considering all contractual terms of 
the financial instrument, not considering any 
impairment losses. The calculation includes 
commissions paid or received which are con-
sidered to be an integral part of the effective 
interest rate, transaction costs and all pre-
miums or discounts directly related to the 
transaction, except for financial assets and 
liabilities at fair value through profit or loss. 

Specifically with regard to the policy for 
recording interest on overdue loans, the 
Bank cancels all interest already recognized 
and suspends the recognition of income in 
all operations with more than 90 days of de-
lay, until the Client rectifies the situation, for 
it is considered under IAS 18 - Revenue, that 
its recovery is remote.

2.13. RECOGNITION OF INCOME FROM 
SERVICES AND COMMISSIONS
Income from services and commissions is recog-
nized in accordance with the following criteria: 

i. When they are obtained to the measure 
of the services rendered, their recognition in 
results is realized in the period to which they 
respect;

ii. When they result from the provision of 
services, recognition is made when the ser-
vice is completed;

When they are an integral part of the ef-
fective interest rate of a financial instrument, 

2.12. RECONHECIMENTO DE JUROS
Os resultados referentes a juros de instrumentos 
financeiros activos e passivos mensurados ao 
custo amortizado são reconhecidos nas rubri-
cas de juros e rendimentos similares ou juros e 
encargos similares, de acordo com os prazos das 
operações subjacentes, à excepção dos juros de 
activos financeiros disponíveis para venda e in-
vestimentos detidos até à maturidade, que são 
reconhecidos de acordo com o método da taxa 
de juro efectiva.

Os juros reconhecidos pelo método da taxa 
de juro efectiva de activos financeiros disponíveis 
para venda, são reconhecidos em margem finan-
ceira, assim como dos activos e passivos financei-
ros ao justo valor através de resultados.

A taxa de juro efectiva corresponde à taxa 
que desconta os pagamentos ou recebimentos 
futuros estimados durante a vida esperada do 
instrumento financeiro, para o valor líquido actual 
de balanço do activo ou passivo financeiro.

Para a determinação da taxa de juro efectiva, 
o Banco procede á estimativa dos fluxos de caixa 
futuros considerando todos os termos contra-
tuais do instrumento financeiro, não consideran-
do eventuais perdas por imparidade. O cálculo 
inclui as comissões pagas ou recebidas conside-
radas como parte integrante da taxa de juro efec-
tiva, custos de transacção e todos os prémios 
ou descontos directamente relacionados com a 
transacção, excepto para activos e passivos fi-
nanceiros ao justo valor através de resultados.

Especificamente no que diz respeito à política 
de registo dos juros de crédito vencido, O Banco 
anula todos os juros já reconhecidos e suspende 
o reconhecimento de proveitos em todas as ope-
rações com mais de 90 dias de atraso, até que o 
cliente regularize a situação, por se considerar no 
âmbito da IAS 18 – Rédito, que a sua recuperação 
é remota.

2.13. RECONHECIMENTO DE RENDIMENTOS 
DE SERVIÇOS E COMISSÕES
Os rendimentos resultantes de serviços e comis-
sões, são reconhecidos de acordo com os se-
guintes critérios:
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income from services and commissions is 
recorded in net interest income.

2.14. FINANCIAL GUARANTEES 
AND COMMITMENTS
Financial guarantees are contracts that obli-
ge the Bank to make specific payments in 
order to reimburse the holder for a loss in-
curred as a result of a debtor failing to com-
ply with a payment. Commitments are firm 
commitments to provide credit under pre-
determined conditions.

2.15. EARNINGS PER SHARE
Basic earnings per share are calculated by 
dividing net income attributable to sha-
reholders of the Bank by the weighted ave-
rage number of ordinary shares outstanding, 
excluding the average number of own sha-
res held by the Bank.

For diluted earnings per share, the avera-
ge number of ordinary shares outstanding is 
adjusted to reflect the effect of all potential 
ordinary diluents. Contingent or potential is-
sues are treated as dilutive when their conver-
sion into shares decreases earnings per share. 

If the result per share is changed as a re-
sult of a premium or discount issue or other 
event that changes the potential number of 
ordinary shares or changes in accounting 
policies, the calculation of earnings per sha-
re for all periods presented is adjusted re-
trospectively.

3 Main estimates and judgments used in 
the preparation of the financial statements

The accompanying financial statemen-
ts have been prepared on a going concern 
basis, based on the accounting books and 
records of the Company, maintained in ac-
cordance with accounting principles set for-
th in the International Financial Reporting 
Standards.

In preparing the financial statements 
in accordance with IFRS, company Mana-

i. Quando são obtidos à medida dos ser-
viços prestados, o seu reconhecimento em 
resultados é efectuado no período a que 
respeitam;

ii. Quando resultam de uma prestação de 
serviços, o seu reconhecimento é efectuado 
quando o referido serviço está concluído;

Quando são uma parte integrante da taxa 
de juro efectiva de um instrumento financeiro, 
os proveitos resultantes de serviços e comissões 
são registados na margem financeira.

2.14. GARANTIAS FINANCEIRAS 
E COMPROMISSOS
Garantias financeiras são contractos que obri-
gam o Banco a efectuar pagamentos específicos 
de forma a reembolsar o detentor por uma perda 
incorrida em virtude de um devedor falhar o cum-
primento de um pagamento. Compromissos, são 
compromissos firmes com o objectivo de fornecer 
crédito ao abrigo de condições pré-determinadas. 

2.15. RESULTADOS POR ACÇÃO
Os resultados por acção básicos, são calculados di-
vidindo o resultado liquido atribuível a accionistas 
do Banco pelo número médio ponderado de ac-
ções ordinárias em circulação, excluindo o núme-
ro médio de acções próprias detidas pelo Banco. 

Para o resultado por acção diluído, o núme-
ro médio de acções ordinárias em circulação é 
ajustado de forma a reflectir o efeito de todas as 
potenciais acções ordinárias tratadas como dilui-
doras. Emissões contingentes ou potenciais, são 
tratadas como diluidoras quando a sua conversão 
para acções faz decrescer o resultado por acção. 

Se o resultado por acção for alterado em re-
sultado de uma emissão a prémio ou desconto 
ou outro evento que altere o número potencial 
de acções ordinárias ou alterações nas polticas 
contabilísticas, o cálculo do resultado por acção 
para todos os períodos apresentados é ajustado 
retrospectivamente. 

3 Principais estimativas e julgamentos utiliza-
dos na elaboração das demonstrações financeiras. 
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As demonstrações financeiras anexas foram pre-
paradas no pressuposto da continuidade das 
operações, a partir dos livros e registos conta-
bilísticos da empresa, mantidos de acordo com 
princípios contabilísticos definidos nas Normas 
Internacionais de Relato Financeiro.

Na preparação das demonstrações financei-
ras de acordo com as IFRS, a Administração da 
empresa utiliza estimativas e pressupostos que 
afectam a aplicação de políticas e montantes re-
portados. As estimativas e julgamentos são conti-
nuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
de eventos passados e outros factores, incluindo 
expectativas relativas a eventos futuros conside-
rados prováveis face às circunstâncias em que as 
estimativas são baseadas ou resultado de uma 
informação ou experiência adquirida.

As estimativas contabilísticas mais significa-
tivas reflectidas nas demonstrações financeiras 
dos períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 
e  2016, inclui nomeadamente o registo de perdas 
de imparidade. 

As estimativas foram determinadas com base 
na melhor informação disponível à data de pre-
paração das demonstrações financeiras. No en-
tanto, poderão ocorrer situações em períodos 
subsequentes que, não sendo previsíveis à data, 
não foram consideradas nessas estimativas. Al-
terações significativas a estas estimativas que 
ocorram posteriormente à data das demonstra-
ções financeiras serão corrigidas em resultados, 
de forma prospectiva.

Os eventos ocorridos após a data do balanço 
que proporcionem provas ou informações adi-
cionais sobre condições que existiam à data do 
balanço (“acontecimentos que dão lugar a ajus-
tamentos”) são reflectidos nas demonstrações 
financeiras da empresa àquela data. Os eventos 
após a data do balanço que sejam indicativos de 
condições que surgiram após a data do balanço 
(“acontecimentos que não dão lugar a ajustamen-
tos”), quando relevantes, são divulgados no anexo. 

gement uses estimates and assumptions 
that affect the application of policies and 
amounts reported. Estimates and judgmen-
ts are continuously assessed and are based 
on the past events and other factors, inclu-
ding expectations regarding future events 
deemed probable in the circumstances in 
which the estimates are based or result of 
information or experience gained.

The most significant accounting estima-
tes reflected in the financial statements of 
the for the periods ended 31 December 2017 
and 2016, includes in particular the recor-
ding of impairment losses.

Estimates were determined based on 
the best information available at the date 
of preparation of the financial statements. 
However, subsequent periods which were 
not foreseeable at the time, were not taken 
into account in those estimates. Significant 
changes to these estimates that occur after 
the date of the financial statements will be 
adjusted in results, prospectively.

Events occurring after the balance sheet 
date that provide evidence or additional in-
formation on conditions that existed at the 
balance sheet date (“events that give rise 
to adjustments”) are reflected in the Com-
pany’s financial statements as of that date. 
Events after the balance sheet date that are 
indicative of conditions that arose after the 
balance sheet date (“non-adjusting events”), 
where relevant, are disclosed in the notes to 
the financial statements.

3.1. IMPAIRMENT OF AVAILABLE-FOR-
-SALE FINANCIAL ASSETS
The Bank determines that there is impair-
ment in its available-for-sale financial asse-
ts when there is a continuing or significant 
impairment at fair value or when there is an 
impact on the future cash flows of the asse-
ts. This determination requires judgment in 
which the Bank collects and evaluates all in-
formation relevant to the formulation of the 
decision, including the normal volatility of 
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3.1. IMPARIDADE DOS ACTIVOS FINAN-
CEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA
O Banco determina que existe imparidade nos 
seus activos financeiros disponíveis para venda 
quando existe uma desvalorização continuada 
ou de valor significativo no seu justo valor ou 
quando prevê existir um impacto nos fluxos de 
caixa futuros dos activos. Esta determinação re-
quer julgamento, no qual o Banco recolhe e ava-
lia toda a informação relevante à formulação da 
decisão, nomeadamente a volatilidade normal 
dos preços dos instrumentos financeiros. Para o 
efeito, considera-se como indicador da existên-
cia de imparidade nos títulos de dívida, sempre 
que exista evidência objectiva de eventos com 
impacto no valor recuperável dos fluxos de caixa 
futuros destes activos.

Adicionalmente, as avaliações são obtidas 
através dos preços de mercado (mark to market) 
ou de modelos de avaliação (mark to model), 
os quais requerem a utilização de determinados 
pressupostos ou de julgamento no estabeleci-
mento de estimativas de justo valor.

A utilização de metodologias alternativas e 
de diferentes pressupostos e estimativas, poderá 
resultar num nível diferente de perdas por impari-
dade reconhecidas, com o consequente impacto 
nos resultados do Banco. 

3.2. JUSTO VALOR DOS INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS E OUTROS ACTIVOS E PAS-
SIVOS FINANCEIROS VALORIZADOS AO 
JUSTO VALOR
O justo valor é baseado em cotações de merca-
do, quando disponíveis. Na ausência de cotação, 
é determinado com base na utilização de preços 
de transacções recentes semelhantes e realiza-
das em condições de mercado, ou com base em 
metodologias de avaliação baseadas em técni-
cas de fluxos de caixa futuros descontados, con-
siderando as condições de mercado, o valor tem-
poral, a curva de rentabilidade e os factores de 
volatilidade. Estas metodologias podem requerer 
a utilização de pressupostos ou julgamentos na 
estimativa de justo valor.

Consequentemente, a utilização de diferentes 
metodologias ou de diferentes pressupostos ou 

the prices of financial instruments. For this 
purpose, it is considered as an indicator of 
the existence of impairment in debt securi-
ties, whenever there is objective evidence 
of events with an impact on the recoverable 
value of the future cash flows of these assets. 

In addition, valuations are obtained throu-
gh mark to market or mark to model models, 
which require the use of certain assump-
tions or judgments in the establishment of 
fair value estimates.

The use of alternative methodologies and 
different assumptions and estimates may 
result in a different level of impairment los-
ses recognized, with a consequent impact 
on the Bank’s results.

3.2. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRU-
MENTS AND OTHER FINANCIAL ASSETS 
AND LIABILITIES VALUED AT FAIR VALUE
Fair value is based on market quotations, 
when available. In the absence of quotation 
is determined based on the use of prices of 
similar recent transactions carried out under 
market conditions, or on the basis of valua-
tion methodologies based on in discounted 
future cash flow techniques, considering the 
market conditions, the time value, the yield 
curve and volatility factors. These metho-
dologies may require the use of assump-
tions or judgments in the fair value estimate. 

Consequently, the use of different me-
thodologies or different assumptions or ju-
dgments in the application of a given model, 
could give rise to financial results different 
from those reported.

The Bank uses the following three-tiered 
fair value hierarchy in the valuation of finan-
cial instruments (assets or liabilities), which 
reflects the level of judgment, the observa-
bility of the data used and the importance 
of the parameters applied in determining 
the assessment of the fair value of the ins-
trument, in accordance with the provisions 
of IFRS 13.
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julgamentos na aplicação de determinado mo-
delo, poderia originar resultados financeiros dife-
rentes daqueles reportados.

O Banco utiliza a seguinte hierarquia de jus-
to valor, com três níveis na valorização de instru-
mentos financeiros (activos ou passivos), a qual 
reflecte o nível de julgamento, a observabilidade 
dos dados utilizados e a importância dos parâ-
metros aplicados na determinação da avaliação 
do justo valor do instrumento, de acordo com o 
disposto na IFRS 13.

Nível 1 – O justo valor é determinado com base 
em preços cotados não ajustados, capturados 
em transacções em mercados activos envol-
vendo instrumentos financeiros idênticos aos 
instrumentos a avaliar. Existindo mais do que um 
mercado activo para o mesmo instrumento fi-
nanceiro, o preço relevante é o que prevalece no 
mercado principal do instrumento, ou o mercado 
mais vantajoso para os quais o acesso existe;

Nível 2 – O justo valor é apurado a partir de técni-
cas de avaliação suportadas em dados observá-
veis em mercados activos, sejam dados directos 
(preços, taxas, spreads) ou indirectos (derivados), 
e pressupostos de valorização semelhantes aos 
que uma parte não relacionada usaria na estima-
tiva do justo valor do mesmo instrumento finan-
ceiro. Inclui ainda instrumentos cuja valorização é 
obtida através de cotações divulgadas por enti-
dades independentes, mas cujos mercados têm 
liquidez mais reduzida;

Nível 3 – O justo valor é determinado com base 
em dados não observáveis em mercados acti-
vos, com recurso a técnicas e pressupostos que 
os participantes do mercado utilizariam para ava-
liar os mesmos instrumentos, incluindo hipóteses 
acerca dos riscos inerentes, à técnica de avalia-
ção utilizada e aos inputs utilizados e contempla-
dos processos de revisão da acuidade dos valo-
res assim obtidos;

As principais metodologias e pressupostos 
utilizados na estimativa do justo valor dos activos 
e passivos financeiros registados no balanço do 
Banco ao custo amortizado, são analisados na 
forma que a seguir se apresenta:

Level 1 - Fair value is determined on the ba-
sis of unadjusted quoted prices captured 
in transactions in active markets involving 
financial instruments identical to the instru-
ments to be evaluated. If there is more than 
one active market for the same financial 
instrument, the relevant price prevails in the 
instrument’s main market or the most ad-
vantageous market for which access exists;

Level 2 - Fair value is determined on the ba-
sis of valuation techniques based on obser-
vable data in active markets, whether direct 
data (prices, rates, spreads) or indirect (de-
rivatives), and valuation assumptions simi-
lar to those that an unrelated party would 
use in estimating the fair value of the same 
financial instrument. It also includes ins-
truments whose appreciation is obtained 
through quotations disclosed by indepen-
dent entities but whose markets have the 
lowest liquidity;

Level 3 - Fair value is determined on the ba-
sis of data not observable in active marke-
ts, using techniques and assumptions that 
market participants would use to evaluate 
the same instruments, including hypotheses 
about the inherent risks, the evaluation te-
chnique used and the inputs used and con-
templated processes to review the accuracy 
of the values thus obtained;

The main methodologies and assump-
tions used in estimating the fair value of fi-
nancial assets and liabilities recorded in the 
Bank’s balance sheet at amortized cost are 
analyzed as follows:

Cash and cash equivalents at central banks, 
Cash and cash equivalents at other cre-
dit institutions and investments in central 
banks and other credit institutions
These assets are very short-term and there-
fore the balance sheet value is a reasonable 
estimate of their fair value.

Available-for-sale financial assets
These financial instruments are recorded at 
fair value. The fair value is based on market 
prices (Bid-price), whenever these are avai-
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Caixa e disponibilidades em bancos centrais, 
disponibilidades em outras instituições de 
crédito e aplicações em bancos centrais e 
em outras instituições de crédito
Estes activos são de muito curto prazo, pelo que 
o valor  de balanço é uma estimativa razoável do 
seu respectivo justo valor.

Activos financeiros disponíveis para venda
Estes instrumentos financeiros estão contabiliza-
dos ao justo valor. O justo valor tem como base 
as cotações de mercado (Bid-price), sempre que 
estas se encontrem disponíveis. Caso estas não 
existam, o cálculo do justo valor assenta na uti-
lização do modelo interno para cálculo, ajustado 
pelos factores associados, predominantemente 
o risco de crédito e o risco de liquidez, determi-
nados de acordo com as condições de mercado 
e prazos respectivos, bem como os dados ob-
serváveis e do conhecimento do mercado, no-
meadamente os elementos disponibilizados pelo 
Banco Nacional de Angola.

Investimentos detidos até á maturidade 
Relativamente a estes activos, dado que o Banco 
os pretende manter no seu balanço até á sua ma-
turidade, com base na projecção dos seus fluxos 
de liquidez de balanço, considera-se que o custo 
amortizado é uma estimativa razoável do valor. 

Crédito a clientes
A carteira do Banco, com excepção de opera-
ções de Colaboradores, é na sua quase totali-
dade de curto prazo, pelo que estamos perante 
operações com maturidade reduzida, ou que em 
caso de renovação das linhas, é feita uma actua-
lização do pricing da operação. Assim, conside-
ramos que o custo amortizado é uma estimativa 
razoável do valor deste activo.

Recursos de bancos centrais e outras insti-
tuições de crédito
Estes activos são de muito curto prazo, pelo que 
o valor de balanço é uma estimativa razoável do 
seu respectivo justo valor.

Recursos de Clientes e outros empréstimos
Estes activos são de curto prazo, com maturida-
de máxima de um ano. Assim as taxas de juro 
aplicáveis são renovadas por períodos inferiores a 
um ano, não existindo diferença material relevan-

lable. In case these do not exist, the fair 
value calculation is based on the use of the 
internal model for calculation, adjusted by 
the associated factors, predominantly credit 
risk and liquidity risk, determined according 
to market conditions and deadlines, as well 
as data and knowledge of the market, na-
mely the elements made available by the 
National Bank of Angola.

Held-to-maturity investments
With respect to these assets, as the Bank 
intends to keep them in their balance sheet 
until maturity, based on the projection of 
their balance sheet liquidity flows, the amor-
tized cost is considered to be a reasonable 
estimate of the value.

Customer loans
The Bank’s portfolio, with the exception of 
employees’ operations, is almost entirely 
short-term, so we are dealing with opera-
tions with a reduced maturity, or in case of 
renewal of the lines, an update of the pricing 
of the operation is made. Thus, we consider 
that the amortized cost is a reasonable esti-
mate of the value of this asset.

Resources from central banks and other 
credit institutions
These assets are very short-term and there-
fore the balance sheet value is a reasonable 
estimate of their fair value.

Customer resources and other loans
These assets are short-term, with a maturity 
of up to one year. Thus, the applicable in-
terest rates are renewed for periods of less 
than one year, with no material difference re-
levant to their fair value, with amortized cost 
being a fairly reliable estimate of the true 
value of these assets.

3.3 IMPAIRMENT LOSSES 
ON LOANS TO CUSTOMERS
The Bank conducts a periodic review of its 
credit portfolio in order to assess the exis-
tence of impairment losses. The process of 
evaluating the loan portfolio in order to de-
termine whether an impairment should be 
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te para o seu justo valor, sendo o custo amortiza-
do uma estimativa bastante fiável do verdadeiro 
valor destes activos.

3.3 PERDAS POR IMPARIDADE EM CRÉDITO 
A CLIENTES
O Banco efectua uma revisão periódica da sua 
carteira de crédito de forma a avaliar a existência 
de perdas por imparidade.

O processo de avaliação da carteira de crédito 
de forma a determinar se uma perda por impari-
dade deve ser reconhecida é sujeito a diversas 
estimativas e julgamentos. Este processo inclui 
factores como a probabilidade de incumprimen-
to, as notações de risco, o valor dos colaterais 
associados a cada operação, as taxas de recupe-
ração e as estimativas quer dos  fluxos de caixa 
futuros,  quer do momento do seu recebimento.

Metodologias alternativas e a utilização de 
outros pressupostos e estimativas poderiam re-
sultar em níveis diferentes das perdas por impari-
dade reconhecidas, com o consequente impacto 
nos resultados do Banco.

3.4 IMPOSTOS SOBRE LUCROS E IMPOS-
TOS DIFERIDOS
Para determinar o montante global de impostos 
sobre lucros foi necessário efectuar determina-
das interpretações e estimativas. Existem diver-
sas transacções e cálculos para os quais a deter-
minação dos impostos a pagar é incerta durante 
o ciclo normal de negócios.

Outras interpretações e estimativas poderiam 
resultar num nível diferente de impostos sobre 
lucros, correntes e diferidos, reconhecidos no 
exercício.

As autoridades fiscais têm a possibilidade de 
rever o cálculo da matéria colectável efectuado 
pelo Banco durante um período de 5 anos. Desta 
forma é possível que haja correcções à matéria 
colectável, resultantes principalmente de diferen-
tes interpretações da legislação fiscal, que pela 
sua probabilidade, o Conselho de Administração 
considera que não terão efeito materialmente re-
levante ao nível das demonstrações financeiras.

recognized is subject to various estimates 
and judgments. This process includes fac-
tors such as probability of default, credit ra-
tings, the value of collateral associated with 
each transaction, recovery rates and future 
cash flows and the time of their receipt.

Alternative methodologies and the use 
of other assumptions and estimates could 
result in different levels of impairment losses 
recognized, with a consequent impact on 
the Bank’s results.

3.4 DEFERRED INCOME TAX AND TAXES
Certain interpretations and estimates were 
required to determine the overall amount of 
tax on profits. There are several transactions 
and calculations for which the determina-
tion of taxes payable is uncertain during the 
normal business cycle. Other interpretations 
and estimates could result in a different level 
of current and deferred income tax recogni-
zed in the year.

The tax authorities have the possibility to 
review the calculation of the tax base carried 
out by the Bank over a period of 5 years. In 
this way it is possible that there are correc-
tions to the taxable amount, mainly resulting 
from different interpretations of the legisla-
tion, which the Board of Directors considers 
that they will not have a material effect at 
the level of the financial statements.
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4  CAIXA E DISPONIBILIDADES 
EM BANCOS CENTRAIS
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica 
tem a seguinte composição:

4 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT CEN-
TRAL BANKS
At 31 December 2017 and 2016 this caption 
is made up as follows:

2017 2016

Valores em tesouraria
Amounts in treasury 764 111 621 259

Valores em tesouraria moeda nacional
Treasury values in national currency 

361 013 259 947

Valores em tesouraria moeda estrangeira
Treasury values in foreign currency

403 098 361 312

Valores em transito
Amounts in transit - 27 807

Valores em tesouraria moeda nacional
Treasury values in national currency

- -

Valores em tesouraria moeda estrangeira
Treasury values in foreign currency

- 27 807

Disponibilidades no Banco Central
Cash and cash equivalents at the Central Bank 7 286 027 6 356 643

Valores em tesouraria moeda nacional
Gross Treasury values in national currency 

6 910 334 5 732 143

Valores em tesouraria moeda estrangeira
Treasury values in foreign currency

375 693 624 500

8 050 138 7 005 709

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

The balance Deposits with the Central 
Bank includes compulsory deposits in the 
amount of AOA 5,333,599 and AOA 4,767,455, 
respectively, at the end of 2017 and 2016. The-
se amounts are intended to satisfy the legal 
requirements regarding the constitution of 
minimum reserves , both in terms of national 
currency and foreign currency.

According to Instruction No. 06/2017 of 
December 1, 2017, the reserve ratio was as 
follows:

National coin:
Central Government MN (daily basis) 75%
Local Governments and Municipal Admi-
nistrations (daily basis) 50%
Other Sectors (weekly basis) 21%

A rubrica Disponibilidades no Banco Central, 
inclui depósitos de caracter obrigatório, no mon-
tante de AOA 5.333.599  e AOA 4.767.455, respec-
tivamente no final de 2017 e 2016. Estes valores 
têm por objectivo satisfazer os requisitos legais 
quanto à constituição de reservas mínimas obri-
gatórias, tanto a nível de moeda nacional como 
moeda estrangeira.

De acordo com o Instrutivo nº 06/2017 de 1 
Dezembro de 2017, o coeficiente das reservas 
obrigatórias passou a ser o seguinte:

Moeda nacional:
Governo Central MN (base diária) 75%
Governos Locais e Administrações municipais 
(base diária) 50% 
Outros Sectores (base semanal)  21%
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Moeda estrangeira: 
Governo Central MN (base diária) 100%
Governos Locais e Administrações municipais 
(base diária) 100%
Outros Sectores (base semanal)  15% *

* 80% deste saldo deve ser através de obri-
gações do tesouro em USD 

A legislação aplicável no final de 2016 permitia 
que o Banco cumprisse com as reservas obriga-
tórias em MN, através de títulos do tesouro, com 
maturidade mínima de 2 anos. A legislação foi al-
terada no final de 2017, sendo agora obrigatório o 
cumprimento integral da reserva obrigatória em 
numerário.

   

5. DISPONIBILIDADES EM OUTRAS 
INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
O saldo da rubrica disponibilidades em outras 
instituições de crédito é composta, quanto à sua 
natureza, como se segue:

Foreign currency:
Central Government MN (daily basis) 100%
Local Governments and Municipal Adminis-
trations (daily basis) 100%
Other Sectors (weekly basis) 15%*

* 80% of this balance should be through 
USD treasury bonds

The legislation applicable at the end of 
2016 allowed the Bank to comply with the 
mandatory reserves in MN, through treasury 
bills, with a minimum maturity of 2 years. The 
legislation was changed at the end of 2017, 
and it is now mandatory to fully comply with 
the mandatory cash reserve.

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS 
AT OTHER CREDIT INSTITUTIONS
The balance of the caption “Cash and cash 
equivalents” in other credit institutions is 
composed as follows:

2017 2016

Em instutuições de crédito no país
In credit institutions in the country 

- -

Em instituições de crédito no estrangeiro
In credit institutions abroad

3 479 383 5 126 502

Recursos próprios em transito
Own resources in transit

- -

Recursos de terceiros em trânsito
Third party assets in transit

- -

Remessas de cheques
Check remittances 

- -

Outras operações pendentes de liquidação
Other operations pending settlement

2 360 605

3 481 743 5 127 107

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)



RELATÓRIO &
CONTAS  2017
REPORT &
ACCOUNTS 141

bancovalor.ao

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
FINANCIAL STATEMENTS

2017 2016

Operações no 
mercado monetário
Money market operations

Aplicações em instituições 
de crédito nacionais
Investments in domestic credit institutions 

- 715 975

Aplicações em Instituições de crédito no 
estrangeiro
Investments in credit institutions abroad

- -

Operações de compra de títulos de terceiros 
com acordo de recompra.
Transactions for the purchase of third party 
securities with repurchase agreement

- -

Imparidade para aplicações em instituições de crédito
Third Impairment for investments in credit institutions

- -

- 715 975

2017 2016

Obrigações e outros títulos 
de rendimento fixo
Bonds and other fixed income 
securities:

De emissores públicos
From public Issuers 

- -

Bilhetes do tesouro
Treasury bills

1 997 479 -

Moeda nacional
National currency

1 997 479 -

Moeda nacional indexado
Indexed national currency

- -

Obrigações do tesouro
Treasury obligations

5 070 382 -

Moeda nacional
National currency

5 070 382 -

Moeda nacional indexado
Indexed national currency

- -

Moeda estrangeira
Foreign currency

- -

De outros emissores
From other issuers

- -

7 067 861 -

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

6. APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS 
E OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
Esta rubrica em 31 Dezembro de 2017 e 2016, é 
justificada pelas seguintes rubricas:

6. APPLICATIONS TO CENTRAL BANKS AND 
OTHER CREDIT INSTITUTIONS
This caption at 31 December 2017 and 2016 
is justified by the following items:

7. ACTIVOS FINANCEIROS 
DISPONÍVEIS PARA VENDA
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica 
tem a seguinte composição:

7. AVAILABLE-FOR-SALE 
FINANCIAL ASSETS
At 31 December 2017 and 2016 this caption 
is made up as follows:
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Titulos vencidos
Overdue securities

- -

Imparidade para títulos vencidos
Impairment for past due securities

- -

Acções e Outros títulos de rendimento variável
Shares and other variable-yield securities

40 230 40 230

Derivados de negociação
Trading derivatives

- -

7 108 091 40 230

2017 2016

2017

 
Nível risco
Risk level

País
Country

Moeda
Currency

Valor 
nominal

Nominal value

Custo 
amortizado

Amortized cost

Ajustamento 
ao justo valor

Adjustment to fair 
value

Reavaliação
Reevaluation

Valor de 
balanço
Balance 
amount

Taxa juro 
média

Average interest 
rate

Títulos de 
dívida
Debt 
securities

Obrigações MN
MN bonds

A Angola AOA 3 952 684 4 193 468 800 334 0 4 993 802 20,50%

Bilhetes tesouro
Treasury bills

A Angola AOA 1 953 677 1 997 479 76 580 0 2 074 059 19,63%

5 906 361 6 190 947 876 914 0 7 067 861

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

De acordo com a política contabilística de-
finida pelo Banco, é feita uma avaliação regular 
para determinar se existe evidência objectiva de 
imparidade na sua carteira de activos disponíveis 
para venda.

O modelo de valorização do justo valor da 
carteira de activos financeiros disponíveis para 
venda, considera os valores aceites pelo BNA em 
operações com cada um dos títulos. Esta infor-
mação é pública e acessível pelos meios disponi-
bilizados pelo Banco Central. 

In accordance with the Bank’s accounting 
policy, a regular assessment is made to de-
termine whether there is objective evidence 
of impairment in its available-for-sale assets 
portfolio.

The valuation model of the fair value of the 
available-for-sale financial assets portfolio 
considers the amounts accepted by BNA in 
transactions with each of the securities. This 
information is public and accessible throu-
gh the means provided by the Central Bank. 
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2017

 
Nível risco
Risk level

País
Country

Moeda
Currency

Valor 
nominal

Nominal value

Custo 
amortizado

Amortized cost

Ajustamento 
ao justo valor

Adjustment to fair 
value

Reavaliação
Reevaluation

Valor de 
balanço
Balance 
amount

Taxa juro 
média

Average interest 
rate

Títulos de 
dívida
Debt 
securities

Obrigações MN
MN bonds

A Angola AOA 3 952 684 4 193 468 800 334 0 4 993 802 20,50%

Bilhetes tesouro
Treasury bills

A Angola AOA 1 953 677 1 997 479 76 580 0 2 074 059 19,63%

5 906 361 6 190 947 876 914 0 7 067 861

Os activos financeiros disponíveis para ven-
da encontram-se mensurados ao justo valor de 
acordo com o nível 2, em conformidade com o 
disposto pela IFRS 13. O modelo assumido pelo 
Banco para avaliação do Justo Valor, considera 
para as Obrigações Tesouro em MM, a valorização 
BNA com o respectivo hair-cut indicado pelo su-
pervisor. Em relação aos BT, assume-se o mesmo 
principio, com excepção naqueles cuja maturida-
de é inferior a 3 meses, situação em que se consi-
dera como Justo Valor o valor nominal dos títulos.

Available-for-sale financial assets are 
measured at fair value in accordance with le-
vel 2, in accordance with IFRS 13. The model 
assumed by Bank for the evaluation of Fair 
Value, considers for the Treasury Bonds in 
MM, the BNA valuation with the respective 
hair-cut indicated by the supervisor. In re-
lation to BT, the same principle is assumed, 
except for those whose maturity is less than 
3 months, in which case the nominal value 
of the securities is considered as Fair Value.
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Em 31 Dezembro de 2017 e 2016, o escalona-
mento dos activos financeiros disponíveis para 
venda, por prazos de vencimento é como se segue: 

At 31 December 2017 and 2016, the spread 
of available-for-sale financial assets by ma-
turity dates is as follows:

2017

Inferior a 
3 meses
Less than 
3 months

Entre 3 me-
ses e 1 ano
3 months 

1 year

Entre 1 e 
5 anos
1 year- 
5 years

Superior 
a 5 anos
More than 

5 years

Indetermi-
nado

undetermi-
ned

Total
Total

Obrigações 
de emissores 
públicos
Obligations of 
public issuers

- - 1 185 982 3 807 821 - 4 993 803

Nacionais
Nationals

- - - 3 807 821 - 4 993 803

Estrangeiros
Foreigners

- - - - - -

Obrigações 
de outros 
emissores
Obligations 
of other issuers

- - - - - -

Nacionais
Nationals

- - - - - -

Estrangeiros
Foreigners 

- - - - - -

Bilhetes de Te-
souro e outros 
títulos da divida 
pública
Treasury bills 
and other 
public debt 
securities

1 082 120 991 939 - - - 2 074 059

Papel comercial
Commercial 
paper

- - - - - -

1 082 120 991 939 1 185 982 3 807 821 - 7 067 862

- - - - - -

1 082 120 991 939 1 185 982 3 807 821 - 7 067 862

TITULOS DE RENDIMENTO FIXO
FIXED INCOME SECURITIES
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2016

Inferior a 3 
meses

Less than 3 
months

Entre 3 me-
ses e 1 Ano
3 months 1 

year

Entre 1 e 
5 anos
1 year - 
5 years

Superior a 
5 anos

more than 5 
years

Indetermi-
nado

undetermi-
ned

Total
Total

Obrigações 
de emissores 
públicos
Obligations of 
public issuers

- - - - - -

Nacionais
Nationals

- - - - - -

Estrangeiros
Foreigners

- - - - - -

Obrigações 
de outros 
emissores
Obligations 
of other issuers

- - - - - -

Nacionais
Nationals

- - - - - -

Estrangeiros
Foreigners 

- - - - - -

Bilhetes de 
tesouro e outros 
títulos da divida 
pública
Treasury bills 
and other 
public debt 
securities

- - - - - -

Papel comercial
Commercial 
paper

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

TITULOS DE RENDIMENTO FIXO
FIXED INCOME SECURITIES
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8. INVESTIMENTOS DETIDOS 
ATÉ À MATURIDADE
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica 
tem a seguinte composição:

8. INVESTMENTS HELD TO MATURITY
At 31 December 2017 and 2016 this caption 
is made up as follows:

2017 2016

Obrigações e outros 
títulos de rendimento fixo
Bonds and other fixed 
income securities

De emissores públicos
From public issuers

8 561 925 9 373 769

Valores em moeda nacional
Values in national currency

- -

Valores em moeda estrangeira
Amounts in foreign currency

8 561 925 9 373 769

De outros emissores
From other issuers

- -

Imparidade
Impairment

8 561 925 9 373 769

8 561 925 9 373 769

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

At 31 December 2017, the Bank assessed 
the existence of objective evidence of im-
pairment in its held-to-maturity investments 
portfolio, not having verified any events with 
an impact on the recoverable amount of the 
future cash flows of these investments.

O Banco avaliou a 31 Dezembro de 2017 a 
existência de evidência objectiva de imparida-
de na sua carteira de investimentos detidos até 
à maturidade, não tendo verificado eventos com 
impacto no montante recuperável dos fluxos de 
caixa futuros desses investimentos.

2017

 Denominação
Name

País
Country

Taxa 
de juro
Interest 

rate

Valor 
nominal
Nominal 

value

Valor 
balanço
Balance 
amount

Reavaliação
Reevaluation

De 
emissores 
públicos
Debt 
securities

Obrigações do 
tesoureiro Indexadas 
ao USD
Treasury bonds in-
dexed to USD

Angola 7,32% 7 512 055 7 600 313 364 231

Obrigações do tesou-
ro em ME
Treasury Bonds in ME

Angola 5,00% 595 667 597 381 -

8 197 694 364 231
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2017 2016

Crédito interno
Internal credit

7 301 583 7 680 028

Crédito ao exterior ME
Foreign credit ME

- -

Juros balanço
Balance sheet interest

53 372 60 580

Crédito e juros vencidos
Overdue credit and interest

911 580 154 080

Imparidade da Carteira de Crédito
Impairment of the loan portfolio

(1 474 575) (1 537 386)

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

2017

Nacionais Nationals (Remaining term)
Inferior a 3 

meses
Less than 3 

months

Entre 3 meses 
e 1 ano

3 months 
- 1 year

Superior 
a 1 ano

Over a year

Total
Total

Titulos de rendimento fixo
Fixed income securities - 1 048 259 7 513 666 8 561 925

Obrigações de emissores públicos
Obligations of public issuers - 1 048 259 7 513 666 8 561 925

Nacionais
Nationals

- - - 8 561 925

Estrangeiros
Foreigners

- - - -

Obrigações de outros emissores
Obligations of other issuers

- - - -

Nacionais
Nationals

- - - -

Estrangeiros
Foreigners

- - - -

1 048 259 7 513 666 8 561 925

The scheduling of investments held to 
maturity, by time of maturity, is as follows:

O escalonamento dos investimentos detidos 
até á maturidade, por prazos de vencimento é o 
seguinte:

9. CRÉDITO A CLIENTES
Esta rubrica a 31 Dezembro de 2017 e 2016, tinha 
a seguinte desagregação:

9 CUSTOMER LOANS
This caption at 31 December 2017 and 2016 
had the following breakdown:
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Receitas com proveito diferido
Income from deferred income

(15 112) -

Crédito bruto
Gross credit

8 251 423 7 894 688

Imparidade
Impairment

(1 474 575) (1 537 386)

Crédito líquido
Net Credit

6 776 848 6 357 302

2017 2016

O crédito a Clientes a 31 Dezembro de 2017 e 
2016, por prazo de maturidade e sector de activi-
dade é o seguinte:

Customer loans at December 31, 2017 and 
2016, by maturity and activity is as follows:

                                                                                                                                 2017

Sector de actividade
Sector of activity

Até 6 meses
Up to 6 months

De 6 a12 mese
6-12 months

De 1 a 5 meses
1-5 years

Mais de 5 anos
More than 5 years

Total
Total

00001 Particulares
00001 Individuals 344 245 164 536 511 459 882 612 1 902 852

13202 Extracção e preparação de minérios de metais preciosos
13202 Extraction and preparation of ores from precious metals

40 000 0 0 0 40 000

27100 Siderurgia e actividades de primeira transformação do ferro e do Aço
27100 Steel and first-activity activities of iron and steel

857 864 0 0 0 857 864

50100 Comércio de veículos automóveis
50100 Trade in motor vehicles

164 229 293 669 0 0 457 898

50200 Manutenção e reparação de veículos automóveis
50200 Maintenance and repair of motor vehicles

0 0 0 0 0

51106 Agentes de comércio por grosso misto sem oredominância
51106 Agents involved in the sale of unprocessed ores

2 0 37 675 345 687 383 364

51226 Comércio por grosso de café, açúcar, chá, cacau e especiarias
51226 Wholesale of coffee, sugar, tea, cocoa and spices

398 407 0 0 0 398 407

51900 Comércio por grosso n.e
51900 Wholesale

1 803 203 0 0 107 044 1 910 247

52120 Comércio a retalho em estab. não especializados, sem predominância de prod. alimen-
tares, bebidas ou tabaco
52120 Retail sale in non-specialized stores, not elsewhere classified food, beverages or tobacco

120 772 65 366 0 0 186 138

52310 Comércio a Retalho de Produtos farmaceuticos, médicos, cosméticos e de higiéne
52310 Retail trade of pharmaceutical, medical, cosmetic and toilet articles

21 636 0 0 0 21 636

52321 Comércio a retalho de texteis e vestuário
52321 Retail sale of textiles and clothing

0 0 0 0 0

52355 Outro comércio a retalho de produtos novos em estabelecimentos especializados, n.e
52355 Other retail sale of new goods in specialized stores

80 352 0 0 0 80 352

55211 Restaurantes do tipo tradicional
55211 Restaurants of the traditional type

44 108 0 0 0 44 108
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                                                                                                                                 2017

Sector de actividade
Sector of activity

Até 6 meses
Up to 6 months

De 6 a12 mese
6-12 months

De 1 a 5 meses
1-5 years

Mais de 5 anos
More than 5 years

Total
Total

00001 Particulares
00001 Individuals 344 245 164 536 511 459 882 612 1 902 852

13202 Extracção e preparação de minérios de metais preciosos
13202 Extraction and preparation of ores from precious metals

40 000 0 0 0 40 000

27100 Siderurgia e actividades de primeira transformação do ferro e do Aço
27100 Steel and first-activity activities of iron and steel

857 864 0 0 0 857 864

50100 Comércio de veículos automóveis
50100 Trade in motor vehicles

164 229 293 669 0 0 457 898

50200 Manutenção e reparação de veículos automóveis
50200 Maintenance and repair of motor vehicles

0 0 0 0 0

51106 Agentes de comércio por grosso misto sem oredominância
51106 Agents involved in the sale of unprocessed ores

2 0 37 675 345 687 383 364

51226 Comércio por grosso de café, açúcar, chá, cacau e especiarias
51226 Wholesale of coffee, sugar, tea, cocoa and spices

398 407 0 0 0 398 407

51900 Comércio por grosso n.e
51900 Wholesale

1 803 203 0 0 107 044 1 910 247

52120 Comércio a retalho em estab. não especializados, sem predominância de prod. alimen-
tares, bebidas ou tabaco
52120 Retail sale in non-specialized stores, not elsewhere classified food, beverages or tobacco

120 772 65 366 0 0 186 138

52310 Comércio a Retalho de Produtos farmaceuticos, médicos, cosméticos e de higiéne
52310 Retail trade of pharmaceutical, medical, cosmetic and toilet articles

21 636 0 0 0 21 636

52321 Comércio a retalho de texteis e vestuário
52321 Retail sale of textiles and clothing

0 0 0 0 0

52355 Outro comércio a retalho de produtos novos em estabelecimentos especializados, n.e
52355 Other retail sale of new goods in specialized stores

80 352 0 0 0 80 352

55211 Restaurantes do tipo tradicional
55211 Restaurants of the traditional type

44 108 0 0 0 44 108
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60230 Transportes rodoviários mercadorias
60230 Road transport goods

0 0 233 582 0 233 582

67130 Actividades auxiliares de intermediações financeiras
67130 Activities auxiliary to financial intermediation

0 0 0 0 0

72200 Consultoria e programação informática
72200 Computer consulting and programming

71 097 0 0 0 71 097

93020 Actividades de salões de cabelereiro e institutos de beleza
93020 Hairdressing and beauty salon activities

0 0 0 0 0

930040 Outras actividades de serviços
93040 Other services activities

732 230 0 70 018 876 742 1 678 990

Comissões crédito
Credit commissions

- - - - (15 112)

4 678 145 523 571 852 734 2 212 085 8 251 423

                                                                                                                                 2017

Sector de actividade
Sector of activity

Até 6 meses
Up to 6 months

De 6 a12 meses
6 - 12 months

De 1 a 5 meses
1 - 5 years

Mais de 5 anos
More than 5 years

Total
Total

                                                                                                                                 2016

Sector de actividade
Sector of activity

Até 6 meses
Up to 6 months

De 6 a12 meses
6 - 12 months

De 1 a 5 meses
1 - 5 years

Mais de 5 anos
More than 5 years

Total
Total

00001 Particulares
00001 Individuals 226 187 1 416 191 849 755 712 1 175 164

13202 Extracção e preparação de minérios de metais preciosos
13202 Extraction and preparation of ores from precious metals

50 000 0 0 0 50 000

27100 Siderurgia e actividades de primeira transformação do ferro e do aço
27100 Steel and first-activity activities of iron and steel

1 325 444 0 0 0 1 325 444

50100 Comércio de veículos automóveis
50100 Trade in motor vehicles

95 312 0 0 0 95 312

50200 Manutenção e reparação de veículos automóveis
50200 Maintenance and repair of motor vehicles

2 484 0 0 0 2 484

51106 Agentes de comércio por grosso misto sem predominância
51106 Agents involved in the sale of unprocessed ores

0 0 0 345 687 345 687

51226 Comércio por grosso de café, áçúcar, chá, cacau e especiarias
51226 Wholesale of coffee, sugar, tea, cocoa and spices

399 376 0 0 0 399 376

51900 Comércio por grosso n.e
51900 Wholesale

2 224 976 89 373 0 0 2 314 349

52120 Comércio a retalho em estab. não especializados, sem predominância 
de prod. alimentares, Bebidas ou Tabaco
52120 Retail sale in non-specialized stores, not elsewhere classified food, beverages or tobacco

115 783 0 86 814 0 202 597

52310 Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, médicos, cosméticos e de higiéne
52310 Retail trade of pharmaceutical, medical, cosmetic and toilet articles

0 0 68 698 0 68 698

52321 Comércio a retalho de têxteis e vestuário
52321 Retail sale of textiles and clothing

3 035 0 0 0 3 035

52355 Outro comércio a retalho de produtos novos em estabelecimentos especializados, n.e
52355 Other retail sale of new goods in specialized stores

86 073 0 0 0 86 073
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60230 Transportes rodoviários mercadorias
60230 Road transport goods

0 0 233 582 0 233 582

67130 Actividades auxiliares de intermediações financeiras
67130 Activities auxiliary to financial intermediation

0 0 0 0 0

72200 Consultoria e programação informática
72200 Computer consulting and programming

71 097 0 0 0 71 097

93020 Actividades de salões de cabelereiro e institutos de beleza
93020 Hairdressing and beauty salon activities

0 0 0 0 0

930040 Outras actividades de serviços
93040 Other services activities

732 230 0 70 018 876 742 1 678 990

Comissões crédito
Credit commissions

- - - - (15 112)

4 678 145 523 571 852 734 2 212 085 8 251 423

                                                                                                                                 2017

Sector de actividade
Sector of activity

Até 6 meses
Up to 6 months

De 6 a12 meses
6 - 12 months

De 1 a 5 meses
1 - 5 years

Mais de 5 anos
More than 5 years

Total
Total

                                                                                                                                 2016

Sector de actividade
Sector of activity

Até 6 meses
Up to 6 months

De 6 a12 meses
6 - 12 months

De 1 a 5 meses
1 - 5 years

Mais de 5 anos
More than 5 years

Total
Total

00001 Particulares
00001 Individuals 226 187 1 416 191 849 755 712 1 175 164

13202 Extracção e preparação de minérios de metais preciosos
13202 Extraction and preparation of ores from precious metals

50 000 0 0 0 50 000

27100 Siderurgia e actividades de primeira transformação do ferro e do aço
27100 Steel and first-activity activities of iron and steel

1 325 444 0 0 0 1 325 444

50100 Comércio de veículos automóveis
50100 Trade in motor vehicles

95 312 0 0 0 95 312

50200 Manutenção e reparação de veículos automóveis
50200 Maintenance and repair of motor vehicles

2 484 0 0 0 2 484

51106 Agentes de comércio por grosso misto sem predominância
51106 Agents involved in the sale of unprocessed ores

0 0 0 345 687 345 687

51226 Comércio por grosso de café, áçúcar, chá, cacau e especiarias
51226 Wholesale of coffee, sugar, tea, cocoa and spices

399 376 0 0 0 399 376

51900 Comércio por grosso n.e
51900 Wholesale

2 224 976 89 373 0 0 2 314 349

52120 Comércio a retalho em estab. não especializados, sem predominância 
de prod. alimentares, Bebidas ou Tabaco
52120 Retail sale in non-specialized stores, not elsewhere classified food, beverages or tobacco

115 783 0 86 814 0 202 597

52310 Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, médicos, cosméticos e de higiéne
52310 Retail trade of pharmaceutical, medical, cosmetic and toilet articles

0 0 68 698 0 68 698

52321 Comércio a retalho de têxteis e vestuário
52321 Retail sale of textiles and clothing

3 035 0 0 0 3 035

52355 Outro comércio a retalho de produtos novos em estabelecimentos especializados, n.e
52355 Other retail sale of new goods in specialized stores

86 073 0 0 0 86 073
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55211 Restaurantes do tipo tradicional
55211 Restaurants of the traditional type 33 068 0 0 0 33 068

60230 Transportes rodoviários mercadorias
60230 Road transport goods 0 0 49 542 0 49 542

67130 Actividades auxiliares de intermediações financeira
67130 Activities auxiliary to financial intermediation 34 127 0 0 0 34 127

72200 Consultoria e programação informática
72200 Computer consulting and programming 50 921 0 0 0 50 921

93020 Actividades de salões de cabelereiro e institutos de beleza
93020 Hairdressing and beauty salon activities 5 028 0 0 0 5 028

930040 Outras actividades de serviços
93040 Other services activities 1 556 733 38 607 68 023 0 1 663 363

Comissões crédito
Credit commissions - - - (9 581) (9 581)

6 208 547 129 396 464 926 1 091 818 7 894 687

                                                                                                                                 2016

Sector de actividade
Sector of activity

Até 6 Meses
Up to 6 months

De 6 a12 Mese
6 - 12 months

De 1 a 5 meses
1 - 5 years

Mais de 5 anos
More than 5 years

Total
Total

Os movimentos ocorridos nas perdas por im-
paridade evidenciadas no activo, como correc-
ção aos valores do crédito, foram as seguintes:

The movements in impairment losses 
evidenced in assets as a correction to the 
amounts of credit were as follows:

2017 2016

Aplicações em institui-
ções de crédito
Loans and advances to 
credit institutions:

Crédito concedido
Credit granted

Dotação do exercício
Year appropriation

- -

Reversão do exercício
Reversal for the year

- -

Crédito Concedido 
a clientes:
Credit granted to clients:

Crédito concedido
Credit granted

- -

Dotação do exercício
Year appropriation

(186 909) (808 669)

Reversão do exercício
Reversal for the year

62 811 -

Recuperação de crédito e juros
Recovery of credit and interest

- -

(124 098) (808 669)

(124 098) (808 669)

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)
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55211 Restaurantes do tipo tradicional
55211 Restaurants of the traditional type 33 068 0 0 0 33 068

60230 Transportes rodoviários mercadorias
60230 Road transport goods 0 0 49 542 0 49 542

67130 Actividades auxiliares de intermediações financeira
67130 Activities auxiliary to financial intermediation 34 127 0 0 0 34 127

72200 Consultoria e programação informática
72200 Computer consulting and programming 50 921 0 0 0 50 921

93020 Actividades de salões de cabelereiro e institutos de beleza
93020 Hairdressing and beauty salon activities 5 028 0 0 0 5 028

930040 Outras actividades de serviços
93040 Other services activities 1 556 733 38 607 68 023 0 1 663 363

Comissões crédito
Credit commissions - - - (9 581) (9 581)

6 208 547 129 396 464 926 1 091 818 7 894 687

                                                                                                                                 2016

Sector de actividade
Sector of activity

Até 6 Meses
Up to 6 months

De 6 a12 Mese
6 - 12 months

De 1 a 5 meses
1 - 5 years

Mais de 5 anos
More than 5 years

Total
Total

In terms of rate, the portfolio had the 
following yields:

Em termos de taxa, a carteira apresentava as 
seguintes rentabilidades:

2017 2016

Contas correntes 17,08% 15,79%

Crédito 15,71% 12,54%

O modelo de imparidade definido pelo Ban-
co e aprovado pelo BNA, prevê apenas a análise 
individual das operações de crédito. Este modelo 
foi considerado o mais adequado, dada a dimen-
são da carteira do Banco em montante e número 
de operações e a história ainda recente da ins-
tituição. Desta forma, o Banco não procedeu á 
definição de segmentos para a sua carteira de 
crédito, dado que essa segmentação pressupõe 
uma análise colectiva das operações de cada 
segmento.

No final de 2017, o Banco não tinha em Ba-
lanço qualquer imóvel recebido em doação ou 
execução por antiguidade.  

The model of impairment defined by the 
Bank and approved by the NBA, provides 
only the individual analysis of credit opera-
tions. This model was considered the most 
appropriate given the size of the Bank’s por-
tfolio, in terms of number and number of 
operations and the institution’s recent his-
tory. Thus, the Bank did not define segmen-
ts for its credit portfolio, since this segmen-
tation presupposes a collective analysis of 
the operations of each segment.

At the end of 2017, the Bank did not 
have in Balance any real estate received for 
damages or execution for seniority.
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10. ACTIVOS NÃO CORRENTES 
DETIDOS PARA VENDA
Esta rubrica a 31 Dezembro de 2017 e 2016, apre-
sentava os seguintes valores:

10 NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE
This caption at 31 December 2017 and 2016 
showed the following amounts:

2017 2016

Subsidiárias adquiridas com o objectivo de serem alienadas no curto prazo
Subsidiaries acquired with the objective of being sold in the short term

- -

Imóveis e outros activos resultantes da resolução de contractos 
de crédito sobre clientes
Real estate and other assets resulting from the resolution 
of customer credit contracts

3 347 877 3 347 877

Imparidade
Impairment

3 347 877 3 347 877

- -

3 347 877 3 347 877

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

O montante registado na rubrica é referente 
ao imóvel Torres Oceano, adquirido pelo Banco 
em 2013. Fruto da evolução do mercado e do ne-
gócio, o Banco optou por colocar o imóvel como 
disponível para venda. O valor de mercado para 
este imóvel, obtido através de entidades externas 
independentes, permite concluir que o mesmo 
é superior ao valor contabilístico registado pelo 
Banco. 

No dia 22 de Fevereiro de 2018, o Banco e 
a empresa com quem tinha sido feito em 2013 
o negócio relativo a este imóvel, atendendo ao 
tempo já decorrido sobre o mesmo, ao facto de 
não ter sido possível efectuar a escritura e não 
haver uma perspectiva razoável para a resolução 
desta situação, acordaram a resolução do negó-
cio, tendo celebrado respectivo contrato de re-
solução e tendo nesta mesma data o vendedor 
procedido à liquidação financeira do valor que 
originalmente tinha sido pago pelo Banco. 

The amount recorded under the cap-
tion, refers to the Ocean Towers property, 
acquired by the Bank in 2013. As a result 
of market and business developments, the 
Bank opted to place the property as availa-
ble for sale. The market value for this proper-
ty, obtained through independent external 
entities, allows to conclude that it is higher 
than the recorded by the Bank.

On February 22, 2018, the Bank and the 
company with which the business related to 
this property had been made in 2013, given 
the time already elapsed over it, to the fact 
that it was not possible to carry out the deed 
and there was no reasonable prospect for 
the resolution of this situation, they agreed 
to the resolution of the business, having re-
solution agreement and on the same date 
the seller made a financial settlement of the 
amount originally paid by the Bank.
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2017 2016

Imóveis
Properties

315 833 315 833

Equipamento
Equipment

Mobiliário
Furniture

115 321 99 059

Máquinas
Machines

50 612 33 725

Equipamento informático
Computer equipment

131 740 114 990

Instalações interiores
Indoor facilities

13 440 13 440

Material de transporte
Transportation material

117 591 200 920

Equipamentos de segurança
Safety equipment

58 537 54 171

Outros equipamento
Other equipment

20 642 15 605

Obras em curso
Work in progress

257 799 231 765

Benfeitorias em imoveis de terceiras
Leasehold improvements

62 324 18 565

Outros activos tangíveis
Other tangible assets

- -

1 203 839 1 098 077

Amortartizações 
acumuladas
Accumulated 
depreciation

Relativas ao exercício corrente
Relative to current year

91 172 110 517

Relativas ao exercícios anteriores
Relative to previous years

(500 778) (451 272)

(409 606) (340 755)

794 233 757 322

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

11. OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS
Esta rubrica a 31 Dezembro de 2017 e 2016, apre-
sentava os seguintes valores:

11 OTHER TANGIBLE ASSETS
This caption at 31 December 2017 and 2016 
showed the following amounts:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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A rubrica apresentou os seguintes movi-
mentos:

The caption presented the following mo-
vements:

Imobilizado corpóreo
Tangible fixed assets

Activo bruto 2016
Gross asset 2016

Aquisições
Acquisitions

Abates/reg
Write-offs

Transferências
Transfers

Activo bruto 2017
Gross asset 2017

Amortização 
exercício

Amortization of 
the year

Amortização 
acumulada

Accumulated 
amortization

Valor líquido 2017
Net value 2017

Edifícios
Buildings

315 832 0 0 0 315 832 (14 244) (39 580) 276 253

Mobiliário e material
Furniture and equipment

99 058 7 733 0 8 529 115 320 (8 730) (61 081) 54 240

Máquinas e ferramentas
Machines and tools

33 725 18 392 (1 505) 0 50 612 (7 342) (20 830) 29 781

Equipamento informático
Computing equipment

114 990 15 954 0 796 131 740 (17 761) (96 923) 34 819

Instalações interiores
Indoor facilities

13 440 0 0 0 13 440 (798) (8 365) 5 075

Material de transporte
Transport material

200 921 2 874 (26 202) 0 177 593 (30 886) (140 818) 36 774

Equipamento de segurança
Safety equipment

54 171 4 366 0 0 58 537 (8 915) (31 956) 26 581

Benfeitorias em imóveis terceiros
Improvements in third party real-estate

108 359 200 0 63 218 171 777 (19 657) (109 452) 62 325

Outro equipamento
Other equipment

15 604 5 036 0 0 20 640 (2 497) (10 054) 10 587

956 100 54 555 (27 707) 72 543 1 055 491 (110 830) (519 059) 536 435
Imobilizado corpóreo curso
Tangible fixed asset course

231 769 146 360 0 (120 331) 257 798 0 0 257 798

Total corpóreo
Total tangible assets 1 187 869 200 915 (27 707) (47 788) 1 313 289 (110 830) (519 059) 794 233

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)
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Imobilizado corpóreo
Tangible fixed assets

Activo bruto 2016
Gross asset 2016

Aquisições
Acquisitions

Abates/reg
Write-offs

Transferências
Transfers

Activo bruto 2017
Gross asset 2017

Amortização 
exercício

Amortization of 
the year

Amortização 
acumulada

Accumulated 
amortization

Valor líquido 2017
Net value 2017

Edifícios
Buildings

315 832 0 0 0 315 832 (14 244) (39 580) 276 253

Mobiliário e material
Furniture and equipment

99 058 7 733 0 8 529 115 320 (8 730) (61 081) 54 240

Máquinas e ferramentas
Machines and tools

33 725 18 392 (1 505) 0 50 612 (7 342) (20 830) 29 781

Equipamento informático
Computing equipment

114 990 15 954 0 796 131 740 (17 761) (96 923) 34 819

Instalações interiores
Indoor facilities

13 440 0 0 0 13 440 (798) (8 365) 5 075

Material de transporte
Transport material

200 921 2 874 (26 202) 0 177 593 (30 886) (140 818) 36 774

Equipamento de segurança
Safety equipment

54 171 4 366 0 0 58 537 (8 915) (31 956) 26 581

Benfeitorias em imóveis terceiros
Improvements in third party real-estate

108 359 200 0 63 218 171 777 (19 657) (109 452) 62 325

Outro equipamento
Other equipment

15 604 5 036 0 0 20 640 (2 497) (10 054) 10 587

956 100 54 555 (27 707) 72 543 1 055 491 (110 830) (519 059) 536 435
Imobilizado corpóreo curso
Tangible fixed asset course

231 769 146 360 0 (120 331) 257 798 0 0 257 798

Total corpóreo
Total tangible assets 1 187 869 200 915 (27 707) (47 788) 1 313 289 (110 830) (519 059) 794 233
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Imobilizado Corpóreo
Tangible Fixed Assets

Activo Bruto 2015
Gross Asset 2015

Aquisições
Acquisitions

Abates/reg
Write-offs

Transferências
Transfers

Activo bruto 2016
Gross Asset 2016

Amortização 
exercício

Amortization of 
the year

Amortização 
acumulada

Accumulated 
amortization

Valor líquido 2016
Net value 2016

Edifícios
Buildings

351 330 4 778 (40 276) 0 315 832 (13 996) (25 336) 290 497

Mobiliário e material
Furniture and equipment

77 427 17 036 (292) 4 887 99 058 (14 952) (52 351) 46 708

Máquinas e ferramentas
Machines and tools

19 416 14 393 (84) 0 33 725 (6 641) (14 302) 19 422

Equipamento informático
Computing equipment

105 080 11 758 (1 848) 0 114 990 (20 637) (79 162) 35 828

Instalações interiores
Indoor facilities

7 378 6 062 0 0 13 440 (693) (7 567) 5 873

Material de transporte
Transport material

178 394 26 800 (30 303) 26 030 200 921 (41 642) (131 437) 69 483

Equipamento de segurança
Safety equipment

40 851 3 376 9 944 0 54 171 (9 656) (23 041) 31 130

Benfeitorias em imóveis terceiros
Improvements in third party real-estate

82 913 25 446 0 0 108 359 (8 089) (89 795) 18 565

Outro equipamento
Other equipment

13 230 2 374 0 0 15 604 (2 299) (7 557) 8 048

876 019 112 023 (62 859) 30 917 956 100 (118 605) (430 548) 525 554
Imobilizado corpóreo curso
Tangible fixed asset course

3 538 865 96 129 (52 467) (3 350 758) 231 769 0 0 231 769

Total corpóreo
Total tangible assets 4 414 884 208 152 (115 326) (3 319 841) 1 187 869 (118 605) (430 548) 757 322

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)
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Imobilizado Corpóreo
Tangible Fixed Assets

Activo Bruto 2015
Gross Asset 2015

Aquisições
Acquisitions

Abates/reg
Write-offs

Transferências
Transfers

Activo bruto 2016
Gross Asset 2016

Amortização 
exercício

Amortization of 
the year

Amortização 
acumulada

Accumulated 
amortization

Valor líquido 2016
Net value 2016

Edifícios
Buildings

351 330 4 778 (40 276) 0 315 832 (13 996) (25 336) 290 497

Mobiliário e material
Furniture and equipment

77 427 17 036 (292) 4 887 99 058 (14 952) (52 351) 46 708

Máquinas e ferramentas
Machines and tools

19 416 14 393 (84) 0 33 725 (6 641) (14 302) 19 422

Equipamento informático
Computing equipment

105 080 11 758 (1 848) 0 114 990 (20 637) (79 162) 35 828

Instalações interiores
Indoor facilities

7 378 6 062 0 0 13 440 (693) (7 567) 5 873

Material de transporte
Transport material

178 394 26 800 (30 303) 26 030 200 921 (41 642) (131 437) 69 483

Equipamento de segurança
Safety equipment

40 851 3 376 9 944 0 54 171 (9 656) (23 041) 31 130

Benfeitorias em imóveis terceiros
Improvements in third party real-estate

82 913 25 446 0 0 108 359 (8 089) (89 795) 18 565

Outro equipamento
Other equipment

13 230 2 374 0 0 15 604 (2 299) (7 557) 8 048

876 019 112 023 (62 859) 30 917 956 100 (118 605) (430 548) 525 554
Imobilizado corpóreo curso
Tangible fixed asset course

3 538 865 96 129 (52 467) (3 350 758) 231 769 0 0 231 769

Total corpóreo
Total tangible assets 4 414 884 208 152 (115 326) (3 319 841) 1 187 869 (118 605) (430 548) 757 322
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12. OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS
Esta rubrica a 31 Dezembro de 2017 e 2016, apre-
sentava os seguintes valores:

12. OTHER INTANGIBLE ASSETS
This caption at 31 December 2017 and 2016 
showed the following amounts:

2017 2016

Software
Software

1 743 373 1 676 819

Outros activos intangíveis
Other intangible assets

739 422 779 669

2 482 795 2 456 488

Amortizações acumuladas
Accumulated depreciation

Relativas ao exercício corrente
Relative to current year

282 953 279 024

Relactivas ao exercícios anteriores
Relative to previous years

(2 602 017) (2 381 652)

(2 319 064) (2 102 628)

163 731 353 860

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

Imobilizado incorpóreo
Tangible fixed assets

Activo bruto 2016
Gross asset 2016

Aquisições
Acquisitions

Abates/reg
Write-offs

Transferências
Transfers

Activo bruto 2017
Gross asset 2017

Amortização 
exercício

Amortization 
of the year

Amortização 
acumulada

Accumulated 
amortization

Valor líquido 2017
Net value 2017

Sist. Automático dados - Software
Automatic Data System- Software

1 676 818 22 001 0 44 553 1 743 372 (240 250) (1 591 888) 151 484

Gastos Organização e Expansão
Organizational and expansion expenses

700 373 0 25 559 0 725 932 (26 192) (725 559) 373

Gastos com Desenvolvimento
Development Expenses

10 161 5 513 0 3 235 18 909 (1 555) (11 456) 7 453

Outro Imobilizado Incorpóreo
Other Intangible assets

69 134 0 0 0 69 134 (22 987) (64 710) 4 421

2 456 486 27 514 25 559 47 788 2 557 347 (290 984) (2 393 613) 163 731
Imobilizado incorpóreo curso
Other intangible assets

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incorpóreo
Total intangible assets 2 456 486 27.514 25 559 47 788 2 557 347 (290 984) (2 393 613) 163 731

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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Imobilizado incorpóreo
Tangible fixed assets

Activo bruto 2016
Gross asset 2016

Aquisições
Acquisitions

Abates/reg
Write-offs

Transferências
Transfers

Activo bruto 2017
Gross asset 2017

Amortização 
exercício

Amortization 
of the year

Amortização 
acumulada

Accumulated 
amortization

Valor líquido 2017
Net value 2017

Sist. Automático dados - Software
Automatic Data System- Software

1 676 818 22 001 0 44 553 1 743 372 (240 250) (1 591 888) 151 484

Gastos Organização e Expansão
Organizational and expansion expenses

700 373 0 25 559 0 725 932 (26 192) (725 559) 373

Gastos com Desenvolvimento
Development Expenses

10 161 5 513 0 3 235 18 909 (1 555) (11 456) 7 453

Outro Imobilizado Incorpóreo
Other Intangible assets

69 134 0 0 0 69 134 (22 987) (64 710) 4 421

2 456 486 27 514 25 559 47 788 2 557 347 (290 984) (2 393 613) 163 731
Imobilizado incorpóreo curso
Other intangible assets

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incorpóreo
Total intangible assets 2 456 486 27.514 25 559 47 788 2 557 347 (290 984) (2 393 613) 163 731
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Imobilizado incorpóreo
Tangible fixed Assets

Activo bruto 2015
Gross asset 2015

Aquisições
Acquisitions

Abates/reg
Write-offs

Transferências
Transfers

Activo bruto 2016
Gross asset 2016

Amortização 
exercício

Amortization of 
the year

Amortização 
acumulada

Accumulated 
amortization

Valor líquido 2016
Net value 2016

Sist. automático dados - Software
Automatic data system- Software

1 554 020 121 354 (18 511) 19 955 1 676 818 (221 455) (1 351 638) 325 181

Gastos organização e expansão
Organizational and expansion expenses

728 062 0 (27 689) 0 700 373 (26 195) (699 366) 1 007

Gastos com desenvolvimento
Development expenses

10 161 0 0 0 10 161 (240) (9 901) 260

Outro imobilizado incorpóreo
Other Intangible assets

69 134 0 0 0 69 134 (23 045) (41 722) 27 412

2 361 377 121 354 (46 200) 19 955 2 456 486 (270 935) (2 102 627) 353 860
Imobilizado incorpóreo curso
Other intangible assets

0 19 955 0 (19 955) 0 0 0 0

Total incorpóreo
Total intangible assets 2 361 377 141 309 (46 200) 0 2 456 486 (270 935) (2 102 627) 353 860

13. IMPOSTOS
O Banco encontra-se sujeito a tributação em 
sede de imposto industrial, sendo considerado 
fiscalmente um contribuinte do Grupo A. Os im-
postos sobre o rendimento (correntes ou diferi-
dos) são reflectidos nos resultados do exercício, 
excepto nos casos em que as transacções  que 
os originaram tenham sido reflectidas noutras ru-
bricas de capital próprio. Nestas situações, o cor-
respondente imposto é igualmente reflectido por 
contrapartida de capital próprio, não afectando o 
resultado do exercício.

O cálculo do imposto corrente dos exercícios 
findos em 31 Dezembro de 2017 e 2016, foi apura-
do nos termos dos números 1 e 2 do Artigo 4º, da 
Lei nº 19/14, de 22 de Outubro, sendo a taxa de 
imposto aplicável de 30%.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão 
e correcção por parte das autoridades fiscais, du-
rante um período de 5 anos, podendo resultar, 
devido a diferentes interpretações da legislação 
fiscal, em eventuais correcções ao lucro tributável 
dos exercícios de 2013 a 2017. No entanto não é 
previsível que qualquer correcção relativa a estes 
exercícios venha a ocorrer e, caso ocorra, não são 
esperados impactos significativos nas Demons-
trações Financeiras.

13. TAXES
The Bank is subject to taxation under indus-
trial tax, as it is considered to be a taxpayer 
of Group A. Income taxes (current or defer-
red) are reflected in income for the year, ex-
cept in cases where transactions which ori-
ginated them have been reflected in other 
equity items. In these situations, the corres-
ponding tax is also reflected by a counter-
part of capital the results of the year.

The current tax calculation for the years 
ended December 31, 2017 and 2016 was cal-
culated in accordance with paragraphs 1 and 
2 of Article 4, Law No. 19/14 of October 22, 
with the applicable tax rate of 30%.

Tax returns are subject to review and cor-
rection by the tax authorities for a period of 
5 years and may result, due to different in-
terpretations of the tax tax legislation, in any 
corrections to taxable income for the years 
2013 to 2017. However, it is not expected that 
any correction related to these years will oc-
cur and, if it occurs, no significant impacts 
are expected in the Financial Statements.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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Imobilizado incorpóreo
Tangible fixed Assets

Activo bruto 2015
Gross asset 2015

Aquisições
Acquisitions

Abates/reg
Write-offs

Transferências
Transfers

Activo bruto 2016
Gross asset 2016

Amortização 
exercício

Amortization of 
the year

Amortização 
acumulada

Accumulated 
amortization

Valor líquido 2016
Net value 2016

Sist. automático dados - Software
Automatic data system- Software

1 554 020 121 354 (18 511) 19 955 1 676 818 (221 455) (1 351 638) 325 181

Gastos organização e expansão
Organizational and expansion expenses

728 062 0 (27 689) 0 700 373 (26 195) (699 366) 1 007

Gastos com desenvolvimento
Development expenses

10 161 0 0 0 10 161 (240) (9 901) 260

Outro imobilizado incorpóreo
Other Intangible assets

69 134 0 0 0 69 134 (23 045) (41 722) 27 412

2 361 377 121 354 (46 200) 19 955 2 456 486 (270 935) (2 102 627) 353 860
Imobilizado incorpóreo curso
Other intangible assets

0 19 955 0 (19 955) 0 0 0 0

Total incorpóreo
Total intangible assets 2 361 377 141 309 (46 200) 0 2 456 486 (270 935) (2 102 627) 353 860

Os prejuízos fiscais apurados em determinado 
exercício, conforme disposto no artigo 46º do Có-
digo do Imposto Industrial, podem ser deduzidos 
aos lucros tributáveis dos três anos posteriores.

Os impostos diferidos são calculados com 
base nas taxas de imposto que se antecipa es-
tarem em vigor à data de reversão das diferen-
ças temporárias, as quais correspondem às taxas 
aprovadas ou substancialmente aprovadas na 
data de Balanço. Assim, para o exercício de 2016 
e 2015, o imposto diferido foi apurado com base 
numa taxa de 30%.

Os activos e passivos por impostos diferidos 
reconhecidos em balanço a 31 Dezembro de 2017 
e 2016, podem ser analisados como se segue:

Tax losses calculated in a given year, as 
provided for in article 46 of the Industrial Tax 
Code, may be deducted from the taxable 
profits of the three subsequent years.

Deferred taxes are calculated based on 
the tax rates anticipated to be in effect on 
the date of reversal of the temporary di-
fferences, which correspond to the rates 
approved or substantially approved at the 
Balance Sheet date. Thus, for the year 2016 
and 2015, the deferred tax was calculated 
based on a rate of 30%.

Deferred tax assets and liabilities recog-
nized in the balance sheet at 31 December 
2017 and 2016 can be analyzed as follows:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
FINANCIAL STATEMENTS

Activo
Assets

Passivo
Liabilities

Líquido
Net

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Instrumentos financeiros
Financial Instruments

0 0 263 074 0 (263 074) 0

Prejuizos fiscais reportáveis
Fiscal losses reported

0 100 000 0 0 0 100 000

Activo / Passivo 
por imposto diferido
Deferred tax liability/asset

0 100 000 263 074 0 (263 074) 100 000

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)
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The movements in deferred tax assets in 
the balance sheet had the following coun-
terparts:

Os movimentos ocorridos na rubrica de im-
postos diferidos de balanço tiveram as seguintes 
contrapartidas:

2017 2016

Saldo inicial
Initial balance 100 000 163 842

Reconhecido em resultados
Recognition in results

(100 000) (63 842)

Reconhecido em outras reservas
Recognition in other reserves

0 0

Saldo final
Final balance 0 100 000

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

A reconciliação da taxa de imposto, na parte 
respeitante ao montante reconhecido em resul-
tados, pode ser analisada como segue:

The reconciliation of the tax rate, in part 
with respect to the amount recognized in 
profit or loss, may be analyzed as follows:

31/12/2017 31/12/2016

%
Valor
Value %

Valor
Value

Resultado antes de imposto
Pre-tax results - 1 479 099 1 055 417

Imposto apurado com base na taxa de imposto
tax calculated on the basis of the tax rate

30,00% 443 730 30,0% 316 625

Benefícios fiscais em rendimentos 
de títulos de Dívida Pública
Tax benefits on income from public debt securities

(87,14%) (1 288 940) (106,3%) (1 121 593)

Custos não dedutiveis - IAC
IAC- non-deductible costs

6,17% 91 199 2,4% 25 216

Prejuizos fiscais a reportar
Fiscal losses to report

(19,02%) (281 358) 0,0% 0

Imposto do exercício
Yearly tax 0,00% 0 0,0% 0

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)
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The income from public debt securities 
resulting from treasury bonds and treasury 
bills issued by the Angolan State until De-
cember 31, 2012, the issue of which is regula-
ted by Law no. 16/02, of 5 December), as well 
as by Decrees Nr. 51/03 and 52/03 of 8 July, 
enjoy full tax exemption. This is complemen-
ted by Article 23 (1) (c) of the Industrial Tax 
Code (Law No. 18/92 of 3 July), in force until 
31 December 2014, where it is expressly sta-
ted that as income the proceeds from any 
Angolan government debt, for the purpose 
of calculating the industrial tax payable.

Income from government debt securities 
resulting from Treasury Bonds and Treasury 
Bills issued by the Angolan State after De-
cember 31, 2012 are subject to capital duty 
tax, according to item k) of number 1 of ar-
ticle 9 of Presidential Legislative Decree No. 
2/2014 of October 20. The income taxed on 
Capital Exemption Tax is not subject to in-
dustrial tax, as provided in article 47 of the 
Industrial Tax Code (Law nº 19/14 of 12 Oc-
tober).

Therefore, in determining taxable income 
for the years ended December 31, 2017 and 
2016, such income was deducted from ta-
xable income. Likewise, the cost calculated 
with the settlement of capital duty is exclu-
ded from the tax costs accepted for the cal-
culation of the taxable amount, as provided 
for in item a) of number 1, article 18 of the 
Industrial Tax Code.

In 2017, the Bank annulled deferred tax 
assets as a result of the tax losses it had re-
corded in 2014, as the period for deduction 
of the deferred tax assets taxable amount, 
as regulated in number 1 of article 48 of the 
Industrial Tax Code.

Os proveitos dos títulos da dívida pública re-
sultantes de obrigações do Tesouro e Bilhetes 
do Tesouro emitidos pelo Estado Angolano até 
31 Dezembro de 2012, cuja emissão se encontra 
regulamentada pela Lei-quadro da dívida pública 
directa (Lei nº 16/02, de 5 Dezembro), bem como 
pelos Decretos Regulamentares números 51/03 
e 52/03, de 8 de Julho, gozam de isenção total 
de impostos. Tal facto, é complementado pelo 
disposto na alínea c) do número 1 do Artigo 23º 
do Código de Imposto Industrial (Lei nº 18/92, de 
3 de Julho), em vigor até 31 Dezembro de 2014, 
onde é referido expressamente que não se con-
sideram como proveitos os rendimentos que pro-
vierem de quaisquer títulos de dívida pública an-
golana, para efeitos do apuramento do imposto 
industrial a pagar.

Os proveitos dos títulos da dívida pública re-
sultantes de Obrigações do Tesouro e de Bilhe-
tes do Tesouro emitidos pelo Estado angolano, 
após 31 Dezembro de 2012 estão sujeitos a tri-
butação em Imposto de Aplicação de Capitais, 
conforme alínea k) do número 1 do artigo 9º do 
Decreto Legislativo Presidencial nº 2/2014 de 20 
de Outubro. Os rendimentos tributados em sede 
de Imposto de Aplicação de Capitais não estão 
sujeitos a imposto industrial, conforme disposto 
no artigo 47º do Código do Imposto Industrial 
(Lei nº 19/14 de 12 Outubro).

Desta forma, na determinação do lucro tribu-
tável para os exercícios findos em 31 Dezembro 
de 2017 e 2016, tais proveitos foram deduzidos 
ao lucro tributável. De igual modo, o custo apu-
rado com a liquidação de imposto de aplicação 
de capitais, está excluído dos custos fiscalmente 
aceites para apuramento da matéria colectável, 
conforme disposto na alínea a) do número 1, do 
artigo 18º do Código de Imposto Industrial.

Em 2017, o Banco procedeu à anulação total 
de impostos diferidos activos, resultantes dos 
prejuízos fiscais que tinha registado em 2014, 
dado ter chegado ao fim o período previsto para 
a sua dedução à matéria colectável, conforme re-
gulamentado no número 1 do artigo 48º do Có-
digo de Imposto Industrial.     
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O detalhe dos activos por impostos correntes 
é analisado como se segue:

The detail of current tax assets is analy-
zed as follows:

31/12/2017 31/12/2016

Valor
Value

Valor
Value

Liquidações provisórias
Provisional settlements

31 058 18 326

Retenções na fonte
Withholding tax

0 0

Saldo
Balance 31 058 18 326

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, o saldo da 
rubrica de liquidações provisórias corresponde à 
liquidação provisória obrigatória, efectuada no 
mês de Agosto de cada ano, apurada através da 
aplicação de uma taxa de 2% sobre o resultado 
derivado das operações de intermediação finan-
ceira, apurados nos primeiros seis meses do exer-
cício fiscal anterior, excluídos os proveitos sujeitos 
a imposto sobre aplicação de capitais.

14. OUTROS ACTIVOS
A rubrica Outros Activos em 31 Dezembro de 
2017 e 2016 é analisada como se segue:

On 31 December 2017 and 2016, the ba-
lance of the item of provisional settlements 
corresponds to the mandatory provisional 
settlement, carried out in August of each 
year, calculated by applying a rate of 2% on 
income from financial intermediation opera-
tions, calculated in the first six months of the 
previous fiscal year, excluding income sub-
ject to capital duty.

14. OTHER ASSETS
The balance “Other Assets” at 31 December 
2017 and 2016 is analyzed as follows

2017 2016

Devedores
Debtors

77 -

Falhas de caixa
Cash shortages

74 -

Dividendos a receber
Dividends receivable

- -

Fraudes
Fraud

- -

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)
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2017 2016

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

Levantamentos ATM
ATM cash withdrawals

3 -

Outros
Others

- -

Despesas antecipadas
Prepaid expenses

466 051 434 411

Seguros
Insurance

40 358 36 736

Rendas e alugueres
Rent and leases

43 421 93 671

Licenças e manutenção de software
License and software maintenance

- -

Fornecedores
Suppliers

- -

Diversos
Others

382 272 304 004

Associadas
Associated

- -

Patrimóneo artístico
Artistic heritage

- -

Posições cambiais
Currency positions

- -

Moeda nacional
National currency

- -

Moeda estrangeira
Foreign currency

- -

Contas diversas
Others

(44 814) (26 184)

421 314 408 227

Imparidade para outros activos
Impairment for other assets

- -

421 314 408 227
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15. RESOURCES FROM CENTRAL BANKS 
AND OTHER CREDIT INSTITUTIONS
The “Resources Account of Central Banks 
and other credit institutions” is presented as 
follows:

15. RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE 
OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
A rubrica de recursos de Bancos Centrais e de 
outras instituições de crédito é apresentada 
como se segue:

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

2017 2016

Depósitos e outros financiamentos de bancos centrais
Deposits and other central bank financing

- -

Depósitos de outras instituições de crédito no país
Deposits from another national credit institutions

- -

Depósitos de outras instituições de crédito no estrangeiro
Deposits from another international credit institutions

- -

Outros recursos moeda nacional
Other resources of national currency

82 290 36 428

Outros recursos moeda estrangeira
Other resources of foreign currency

88 152 -

Contas internas de regulação
Internal settlement accounts 

- -

Total 170 442 36 428

Os valores desta rubrica, são referentes a ope-
rações de compensação EMIS, com liquidação 
no dia seguinte e valores referentes a facturas a 
liquidar a fornecedores.

The amounts of this item refer to EMIS 
clearing operations, with settlement on the 
following day and amounts referring to in-
voices to be settled to suppliers.
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(MILHARES AOA)

(MILHARES AOA)

(THOUSANDS OF AOA)

(THOUSANDS OF AOA)

2017 2016

Depósitos 
de Clientes
Customers 
Deposits

Depósitos à ordem
Current deposits 

16 184 259 18 501 782

Depósitos a prazo
Term deposits

15 226 964 10 485 482

Depósitos de poupança
Savings deposits

- -

Depósitos ao justo valor através de resultados
Deposits at fair value through profit or loss

- -

Outros
Others 

- -

31 411 223 28 987 264

16. RECURSOS DE CLIENTES 
E OUTROS EMPRÉSTIMOS
O saldo da rubrica recursos de clientes e outros 
empréstimos é composto, quanto à sua natureza:

16. CUSTOMER RESOURCES 
AND OTHER LOANS
The balance of the customer and other loans 
caption is composed as to its nature:

For the institutional sector, the break-
down of the caption is as follows:

Relativamente ao sector institucional, a  
decomposição da rubrica é como se segue:

2017 2016

Depósitos 
à ordem
Current 
deposits

Moeda 
nacional

Local
 currency

Moeda 
estrangeira

Foreign 
currency

Total

Moeda 
nacional

Local 
currency

Moeda 
estrangeira

Foreign 
currency

Total

Sector público
Public sector

72 185 66 590 138 775 435 598 - 435 598

Empresas
Companies

9 727 840 1.968.800 11 696 640 11 192 052 2 511 131 13 703 183

Particulares
Customers

3 682 610 666 234 4 348 844 868 888 4 363 001

Juros
Interests

- - -

Total 13 482 635 2 701 624 16 184 259 15 121 763 3 380 019 18 501 782
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(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

2017 2016

Depósitos 
à prazo
Term deposits

Moeda 
nacional

Local
 currency

Moeda 
estrangeira

Foreign 
currency

Total

Moeda 
nacional

Local 
currency

Moeda 
estrangeira

Foreign 
currency

Total

Sector público
Public sector

434 499 - 434 499 - - -

Empresas
Companies

9 919 709 2 773 724 12 693 433 6 238 767 2 671 088 8 909 855

Particulares
Customers

1 544 662 297 1 842 333 1 049 533 416 995 1 466 528

Juros
Interests

207 232 49 466 256 698 53 473 55 626 109 099

Total 12 106 102 3 120 861 15 226 963 7 288 300 3 088 083 10 376 383

The breakdown of the customers ‘and 
other loans’ maturity by 31 December 2017 
and 2016 was as follows:

O escalonamento do recurso dos clientes e 
de outros empréstimos por prazo de vencimento, 
em 31 Dezembro de 2017 e 2016, era o seguinte:

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

2017 2016

Prazo de Vencimento
Maturity

Até 3 meses
Up to three months

18 460 911 21 748 692

De 3 a 6 meses
From three to six months

3 484 951 2 266 659

De 6 meses a 1 ano
From six months to one year

9 434 626 4 971 913

Mais de 1 ano
More than one year

30 735 -

31 411 223 28 987 264
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(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

2017 2016

Provisões para garantias e outros compromissos
Provisions for guaranties and other commitments

13 816 28 636

Provisões para pensões de reforma, complemento de pensões 
de reforma e sobrevivência
Provisions for retirement pensions, supplementary pensions and 
survivors’ pensions

- -

Provisões para subsídios de férias e natal
Holiday and Christmas allowance provisions

116 658 114 691

Provisões para responsabilidade prováveis de natureza civíl
Provisions for contingent civil liabilities

9 386 9 386

Outras provisões para riscos e encargos
Other provisions for risks and charges

- -

139 860 152 713

17. PROVISIONS
At 31 December 2017 and 2016, this caption 
is made up as follows:

17. PROVISÕES
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esta rubricas 
têm a seguinte composição:

As provisões para garantias e outros compro-
missos destinam-se a fazer face a eventuais per-
das em cartas de crédito que o Banco abriu aos 
seus clientes.

A provisão para responsabilidades prováveis 
de natureza cível, destinam-se a fazer face a even-
tuais perdas relacionadas com falhas operacionais. 

Provisions for guarantees and other com-
mitments are intended to cover possible 
losses on letters of credit that the Bank has 
opened to its customers.

The provision for probable liabilities of a 
civil nature is intended to cover possible los-
ses related to operating failures.
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18. OUTROS PASSIVOS
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica 
tem a seguinte composição:

18. OTHER LIABILITIES
At 31 December 2017 and 2016 this caption 
is made up as follows:

2017 2016

Sector público (natureza fiscal) 
Public sector (taxes)

46 478 37 229 

Imposto de selo
Stamp duty

6 948 25 950 

Imposto predial urbano
Urban property tax code

6 293 441 

Renteção Lei n.º 7/97
Withholding at the source Law nº 7/97

6 423 7.333 

Imposto consumo
Consumption tax

 3 852  3 296

Impostos sem rendimentos dependentes
Dependent income tax

 20 994 - 

Imposto aplicaçoes de capitais
Capital gains tax

 1 968 209 

Outros
Others

 - - 

Fornecedores
Suppliers

 - - 

Credores diversos
Sundry creditors   

 76 713 65 633 

Rendas a pagar
Leases

 - - 

Contratos de assistência
Technical assistance contracts 

 - - 

Outros serviços prestados
Other services provided

 - - 

Outros
Others

 76 713 65 633 

Pessoal, salários e remunerações
Personnel, wages and salaries 

- - 

Posições cambiais
Foreign exchange position

 - - 

Moeda nacional
Domestic currency

- - 

Moeda estrangeira
Foreign currency

 -  -

Outros
Others

38 970 -

162 161 102 862

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)
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2017 2016

Reservas de 
Justo Valor
Fair value 
reserves

Perdas actuariais (efeito líquido de imposto) 
Actuarial losses (net of tax)

- - 

Activos financeiros disponíveis para venda
Available for sale equity investments

876 914 - 

Ganhos e perdas potencialmente reconhecidas 
nas reservas de justo valor
Gains and losses potentially recognized 
in fair value reserves

876 914 - 

Ajustamentos de Cobertura de Justo Valor
Fair value hedge adjustments

 -  -

Credito titulado
Loans represented by securities

 - - 

Activos financeiros detidos até à maturidade
Financial assets held to maturity 

 - - 

 876 914 - 

Impostos 
Diferidos
Deferred 
taxes

Activos financeiros disponíveis para venda
Available for sale equity investments    

 263 074 -

Ganhos e perdas potencialmente reconhecidas 
nas reservas de justo valor
Gains and losses potentially recognized in fair 
value reserves

 263 074 - 

Ajustamentos de cobertura de justo valor
Fair value hedge adjustments 

 - - 

Crédito titulado
Loans represented by securities

 - - 

Activos financeiros detidos até à maturidade
Financial assets held to maturity 

 - -

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

The item Other Suppliers includes an 
amount of AOA 63,877 thousand referring to 
increases in costs that the Bank has made in 
relation to a set of contracted services but 
for which providers have not yet submitted 
their respective invoices. The AOA 38,970 
thousand refers to commissions of Letters 
of Credit opened by the Bank, whose recog-
nition to income is recognized over the pe-
riod of the operation.

19. RESERVES, RETAINED EARNINGS 
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
The position of this item at 31 December 
2017 and 2016 was as follows:

A rubrica Fornecedores Outros, inclui um 
montante de AOA 63.877 milhares referentes a 
acréscimos de custos que o Banco efectuou, em 
relação a um conjunto de serviços contratualiza-
dos, mas em relação aos quais os prestadores 
ainda não apresentaram as respectivas facturas. 
Os AOA 38.970 milhares são referentes a comis-
sões de Cartas de Crédito abertas pelo Banco, 
cujo reconhecimento a proveitos é reconhecido 
ao longo do período da operação.

19. RESERVAS, RESULTADOS TRANSITADOS 
E OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL
A posição desta rubrica a 31 Dezembro de 2017 e 
2016, apresentava a seguinte posição:
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263 074 - 

Reservas de justo valor líquidas de impostos
Net fair value reserves

 613 840 - 

Outras Reser-
vas e Resulta-
dos Acumu-
lados
Other reser-
ves and retai-
ned earnings

Reserva legal
Legal reserve

 142 303  36 761

Reserva estatutária
Statutory reserve

- -

Outras reservas e resultados acumulados
Other reserves and retained earnings

(5 064 134) (6 014 010)

2017 2016

A reconciliação entre o custo amortizado e 
o justo valor dos activos financeiros disponíveis 
para venda, é a seguinte:

The reconciliation between the amortized 
cost and the fair value of available-for-sale 
financial assets is as follows:

2017 2016

Custo amortizado dos activos financeiros disponíveis para venda
Amortized cost of available-for-sale financial assets

 6 190 947  -

Imparidade acumulada reconhecida
Recognized cumulative impairment

 -  -

Custo amortizado líquido de imparidade
Net amortized cost of impairment

 6 190 947  -

Ganhos e perdas potenciais reconhecidos na reserva de justo valor
Gains and losses potentially recognized in fair value reserves

  876 914   -

Ganhos e perdas de derivados embutidos 
em activos financeiros disponíveis para venda
Gain and loss of derivatives embedded 
in available-for-sale financial assets

 -  -

Valor de mercado dos activos financeiros disponíveis para venda
Market value of available-for-sale financial assets

 7 067 861  -

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)
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Os movimentos ocorridos nestas rubricas fo-
ram os seguintes:

Movements in these items were as follows:

Saldo a 1 
de Janeiro
Balance at 1 

January

Variação de 
justo valor
Fair value 
variation

Imparidade em 
resultados
Impairment

Alienação
Disposal

Saldo em 31 
de Dezembro
Balance at 31 
December

Titulos da dívida 
Pública
Government 
securities

 -  613 840 - - 613 840

Obrigações 
Tesouro
Government 
Bonds

 -  560 234 - - 560 234

Bilhete Tesouro
Treasury Bills

 -  53 606 - - 53 606

Outros
Others 

 -  - - - -

  -  613 840 - - 613 840

A 31 Dezembro 2017, a Reserva legal no mon-
tante de AOA 142.303 milhares, só pode ser uti-
lizada para cobrir prejuízos acumulados ou para 
aumentar o Capital.

A legislação angolana aplicável, exige que a 
Reserva Legal seja anualmente creditada por um 
valor mínimo de 10% do lucro liquido anual, até à 
concorrência do seu capital social. 

20. CAPITAL SUBSCRITO
O Banco foi constituído por escritura pública de 
17 de Fevereiro de 2011, com um capital social de 
AOA 2.200.000.000, representado por um mi-
lhão de acções no valor unitário de AOA 2.200, 
integralmente realizado pelos accionistas.

Em 2013, em Assembleia Geral realizada no 
dia 27 de Abril, foi proposto pelo Conselho de 
Administração do Banco e aceite pelos accio-
nistas a realização de um incremento no capital 
social, em dinheiro, passando o mesmo de AOA 
2.200.000.000 para AOA 4.840.000.000, atra-
vés de acções da mesma categoria e com o 
mesmo valor nominal das já existentes. Este au-

At 31 December 2017, the Legal Reserve 
in the amount of AOA 142,303 thousand can 
only be used to cover accumulated losses 
or to increase the Capital.

The applicable Angolan legislation requi-
res that the Legal Reserve be annually cre-
dited with a minimum value of 10% of the 
annual net profit, until the competition of its 
capital stock.

20. SUBSCRIBED CAPITAL
The Bank was constituted by public deed 
dated February 17, 2011, with a share capital 
of AOA 2,200,000,000, represented by one 
million shares in the unit value of AOA 2,200, 
fully paid up by the shareholders.

In 2013, at the General Meeting held on 
April 27, was proposed by the Board of Di-
rectors of the Bank and accepted by the 
shareholders to increase capital in cash, 
passing from AOA 2,200,000,000 to AOA 
4,840,000,000, through shares of the same 
category and with the same nominal value as 
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mento de capital social foi integralmente subscri-
to e realizado, e está consubstanciado em escri-
tura pública de 28 Junho de 2013, lavrado no 1º 
cartório Notarial de Luanda.

Em Assembleia Geral Extraordinária de Ac-
cionistas, realizada no dia 5 Outubro de 2013, foi 
decidido aprovar novo aumento de capital, em 
numerário, de AOA 4.840.000.000 para AOA 
9.262.000.000, com emissão e subscrição de no-
vas acções da mesma categoria das já existentes, 
no valor nominal de AOA 2.200.

Este aumento de capital foi realizado em 2013 
e 2014, pelos montantes de AOA 2.042.334.000 e 
AOA 2.379.666.000, respectivamente.

Concluído este aumento, o Banco passou a 
ter um capital social de AOA 9.262.000.000, re-
presentado por 4.210.000 acções de AOA 2.200 
valor nominal.   

À data de 31 Dezembro de 2017, a composição 
accionista do Banco Valor SA, é a seguinte:

those already existing. This capital increase 
was fully subscribed and paid in, and is em-
bodied in a public deed dated June 28, 2013, 
drawn up in the 1st Notarial Office of Luanda. 

At the Extraordinary Shareholders’ Mee-
ting held on October 5, 2013, it was decided to 
approve a new capital increase, in cash, from 
AOA 4,840,000,000 to AOA 9,262,000,000, 
with the issuance and subscription of new 
shares of the same category as the existing 
ones, at the nominal value of AOA 2,200. 

This capital increase was carried out 
in 2013 and 2014, for the amounts of AOA 
2,042,334,000 and AOA 2,379,666,000, res-
pectively.

After this increase, the Bank started to 
have a share capital of AOA 9,262,000,000, 
represented by 4,210,000 shares of AOA 
2,200 par value.

As of December 31, 2017, the shareholder 
composition of Banco Valor SA is as follows:

Accionista
Shareholder %

ÁLVARO DE OLIVEIRA MADALENO SOBRINHO  35,46

CARLOS DE OLIVEIRA MADALENO  15,98

EMANUEL JORGE ALVES MADALENO  9,93

RUI MIGUÊNS DE OLIVEIRA  8,70

HÉLDER DA SILVA MILAGRE  6,16

SÍLVIO ALVES MADALENO  5,23

OTHERS  18,54

 100
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21.  OFF-BALANCE SHEET ITEMS
At 31 December 2017 and 2016, this caption 
is made up as follows:

21. RUBRICAS EXTRA-PATRIMONIAIS
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica 
apresenta a seguinte composição:

2017 2016

Responsabilidade de terceiros 
Third party liability 7 079 759 4 409 775 

Linhas de créditos irrevogáveis
Irrevocable lines of credit

- - 

Garantias recebidas
Guarantees received

6 311 999 1 302 049

Opção de activos - venda de títulos
Asset option - sale of securities

767 760 3 107 726 

Responsabilidade perante terceiros
Liability to third parties  (1 381 611)  (1 356 511)

Garantias prestadas
Guarantees provided

 (28 193) - 

Crédito documentário
Documentary credits

(1 353 418) (1 356 511) 

Penhor de títulos
Securities

 - - 

Compromissos perante terceiros revogáveis
Commitments to third parties

 - - 

Responsabilidades por serviços prestados
Liabilities from provided services   

 13 258 304 11 252 872 

Deposito e guarda de valores
Custody of securities

 13 258 304 11 252 872 

Cobrança de valores
Collection of values 

 - - 

Operações cambiais
Foreign exchange operations  - - 

Compra de moeda estrangeiras a liquidar
Purchase of foreign currency pending settlement

 - - 

Venda de moeda estrangeiras a liquidar
Sale of  foreign currency pending settlement 

- - 

Valor actual das operações de crédito
Present value of credit operations  9 121 563 8 810 853

Crédito mantidos no activo
Credit held in assets

8 266 535 7 904 268 

Créditos transferidos para prejuízo
Credits transferred to loss

 855 028  906 585

Outras contas de controlo
Other control accounts - -

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)
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The guarantees provided are bank opera-
tions which do not result in the mobilization 
of funds by the Bank.

Documentary credits are irrevocable 
commitments on the part of the Bank, on 
behalf of its customers, to pay / arrange to 
pay a determined amount to the supplier of 
a given merchandise or service, within a sti-
pulated period, against the presentation of 
documents referring to the dispatch of the 
goods or services. The irrevocable condition 
is that its cancellation or change is not re-
liably without the express agreement of all 
parties involved.

As garantias prestadas são operações ban-
cárias que não se traduzem por mobilização de 
fundos por parte do Banco.

Os créditos documentários são compromis-
sos irrevogáveis, por parte do Banco, por conta 
dos seus clientes, de pagar / mandar pagar um 
montante determinado ao fornecedor de uma 
dada mercadoria ou serviço, dentro de um pra-
zo estipulado, contra a apresentação de docu-
mentos referentes à expedição da mercadoria 
ou prestação de serviço. A condição irrevogável 
consiste no facto de não ser fiável o seu cance-
lamento ou alteração sem o acordo expresso de 
todas as partes envolvidas. 
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2017 2016

Juros e proveitos 
equiparados 
Interest and simi-
lar income

Juros de crédito
Irrevocable lines of credit

1 210 334 1 690 014 

Juros de títulos de negociação
Guarantees received

- -

Juros de activos financeiros 
disponíveis para venda
Asset option - sale of securities

146 980 110 842 

Juros de activos financeiros detidos 
até à maturidade
Liability to third parties

 1 141 960  1 010 751

Juros de derivados de cobertura
Guarantees provided

 - - 

Juros de derivados associados a instru-
mentos financeiros valorizados aos justo 
valor através de resultados
Documentary credits

- - 

Juros de depósitos e outras aplicações
Securities

 7 649 21 997 

De operações de MMI
Commitments to third parties

 7 649 21 997 

Depósitos a prazo em instituições 
de crédito no estrangeiro
Liabilities from provided services   

 - - 

Depósitos a prazo em instituições 
de crédito no país
Custody of securities

 - - 

Proveitos de operações de compra 
de títulos com acordo de revenda
Collection of values 

 20 095 5 871 

 2 527 018 2 839 475 

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

22. MARGEM FINANCEIRA
O valor da rubrica a 31 Dezembro de 2017 e 2016, 
é composto da seguinte forma:

22. NET INTEREST INCOME
The amount of the caption at December 31, 
2017 and 2016 is as follows:
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Juros e Custo 
Equiparados
Present value of 
credit operations

Juros de depósitos e outros recursos
Purchase of foreign currency pending 
settlement

(635 694) (206 454)

Depósito à ordem
Purchase of foreign currency pending 
settlement

- -

Depósitos a prazo
Purchase of foreign currency pending 
settlement

 (635 694) (206 454) 

Juros de captações de Liquidez
Sale of  foreign currency pending settlement 

(6 096) (2 371) 

De operações de MMI
Credit held in assets

(6 096) (2 371) 

Depósitos a prazo em instituições 
de crédito no estrangeiro
Credits transferred to loss

 -  -

Depósito a prazo em instituições 
de crédito no país
Purchase of foreign currency 
pending settlement

- -

Juros de títulos com acordo de recompra
Purchase of foreign currency pending 
settlement

- -

Juros de títulos emitidos
Purchase of foreign currency 
pending settlement

- -

Juros de passivos subordinados
Purchase of foreign currency 
pending settlement

- -

Juros de derivados de cobertura
Purchase of foreign currency pending 
settlement

- -

Juros de derivados associados a instru-
mentos financeiros valorizados aos justo 
valor através de resultados
Purchase of foreign currency pending 
settlement

- -

(641 790) (208 825)

Comissões incluídas nos juros de crédito
Other control accounts 26 110 24 344

2017 2016

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
FINANCIAL STATEMENTS
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At 31 December 2017, the credit interest 
caption includes AOA 626 thousand, related 
to credit income with signs of impairment. At 
the end of 2016, there were no such amoun-
ts recorded.

In addition, the credit interest caption in-
cludes, at 31 December 2017 and 2016, the 
amount of AOA 15,112 thousand and AOA 
9,581 thousand, respectively, referring to 
commissions accounted for using the effec-
tive interest rate method.

23. INCOME FROM SERVICES 
AND COMMISSIONS
At 31 December 2017 and 2016, this caption 
is made up as follows:

A 31 de Dezembro de 2017, a rubrica juros de 
crédito, inclui AOA 626 milhares, relativos a pro-
veitos de crédito com sinais de imparidade. No fi-
nal de 2016 não existiam quaisquer valores desta 
natureza registados.

Adicionalmente, a rubrica juros de crédito, in-
clui a 31 Dezembro de 2017 e 2016, o montante de 
AOA 15.112 milhares e AOA 9.581 milhares, respec-
tivamente, referentes a comissões contabilizadas 
de acordo com o método da taxa de juro efectiva. 

23. RENDIMENTOS DE SERVIÇOS 
E COMISSÕES
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica 
apresenta a seguinte composição:

2017 2016

Serviços e comissões 
recebidas 
Services and 
commissions received

Por garantias prestadas
For guarantees provided

5 967 461 

Por compromissos perante terceiros
By commitments to third parties

- -

Por serviços bancários prestados
For banking services provided

1 201 666 1 006 424 

Outras comissões - proveitos
Other commissions – income 

194 700  223 812

 1 402 333 1 230 697 

Serviços 
e comissões pagas 
Services and 
commissions paid

Por garantias recebidas
For guarantees received

- - 

Por serviços bancários prestados 
por terceiros
By commitments provided 
to third parties

 (213 018) (116 272) 

Comissões da actividade seguradora
Commissions of the insurance business

 - - 

Outras comissões - custos
Other commissions – income   

 - - 

(213 018) (116 272) 

 1 189 315 1 114 425 

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
FINANCIAL STATEMENTS
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24. RESULTS FROM FOREIGN EXCHANGE
At 31 December 2017 and 2016, this caption 
is made up as follows:

24. RESULTADOS CAMBIAIS
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica 
apresenta a seguinte composição:

2017 2016

Lucros em: 
Profits

Notas e moedas
Notes and coins

1 663 565 320 576 

Divisas
Other currencies

2 231 934 9 033 503

Títulos
Securities

- -

3 895 499 9 354 079 

Prejuízos 
Negative results

Notas e moedas
Notes and coins

 (1 093 365) (187 145) 

Divisas
Other currencies   

 (1 443 098) (8 439 684) 

(2 536 463) (8 626 829) 

Líquido
Net 1 359 036 727 250

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)



RELATÓRIO &
CONTAS  2017
REPORT &
ACCOUNTS 183

bancovalor.ao

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
FINANCIAL STATEMENTS

25. OUTROS RESULTADOS 
DE EXPLORAÇÃO
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica 
apresenta a seguinte composição:

25. OTHER OPERATING INCOME
At 31 December 2017 and 2016, this caption 
is made up as follows:

2017 2016

Impostos e taxas não incidentes sobre os resultados 
Taxes and fees not applicable to the results (104 919) (50 756) 

Impostos aduaneiros
Customs duties

- - 

Taxas
Fees

(91 200) (25 217)

Outros impostos
Other taxes

(13 719) (25 539) 

Penalidades aplicadas por autoridades regulamentares
Penalties applied by regulatory authorities

 (1 528)  (8 261)

Custos e prejuízos diversos
Costs and losses

 7 140 (16 110) 

Custos com quotizações
Costs with contributions

- - 

Custo com angariação de seguros
Insurance costs

 - - 

Outros custos
Other costs

 7 140 (16 110)

Proveitos diversos
Other income   

(739) - 

Proveitos com prestação de serviços diversos
Income from provision of services

 - - 

Reembolso de despesas de comunicação e expedição
Reimbursement of communication and shipping expenses 

 - - 

Proveitos sobre angariação de seguros
Income derived from insurance  - - 

Outros proveitos
Other income

 (739) - 

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)
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26. COST WITH STAFF
The value of the caption is broken down as 
follows:

26. CUSTOS COM PESSOAL
O valor da rubrica é decomposto como se 
apresenta:

2017 2016

Membros dos ógãos de gestão e fiscalização 
Members of management and governing bodies (330 005) (311 772) 

Retribuição base
Base salary

(241 588) (223 551) 

Subsídio de representação
Representation allowance

- 0

Subsídio de natal e de férias
Christmas and holiday bonus

(69 061) (66 519) 

Outros subsídios
Other grants

 (2 206)  (4 581)

Despesas com Segurança Social
Social security

 (17 150) (17 121) 

Empregados
Employees (1 013 665) (778 146) 

Retribuição base
Base salary

 (442 107) (413 078)

Subsídio de natal e de férias
Christmas and holiday bonus

 (119 397) (116 981)

Outras remunerações adicionais
Representation allowance   

- 0 

Outros subsídios
Other grants

 (63 834) (42 865) 

Segurança social
Social security 

 (38 528) (35 129) 

Insenção de horário
Time exemption

 (699) (6 647)

Encargos com seguro de saúde
Health care

 (51 356) (41 674)

Outras despesas
Other expenses

(297 744) (121 772)

(1 343 670) (1 089 918)

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)
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2017 2016

Água, energia e combustíveis 
Water, energy and fuel

(4 081) (4 407)

Material de consumo corrente
Current consumption materials

- - 

Rendas e alugueres
Leases and rents

(148 223) (195 230)

Comunicações
Communications

(94 591) (88 133)

Deslocações, estradas e representações 
Transportation, travel and accommodation

 (106 887)  (75 615)

Publicações, publicidade e propaganda
Advertising and publishing

 (13 448) (15 575)

Conservação e reparação
Maintenance and repairs

(35 162) (35 823)

Cartões e crédito imobiliário
Credit cards and mortgage

 - -

Auditorias, estudos e consultas
Auditors and consultants

 (52 179) (95 889)

Informática
IT services   

(210 953) (168 672)

Outsourcing e trabalho dependente
Outsourcing and occasional manpower

 (27 842) - 

Outros serviços especializados
Other specialized services 

 (79 448) (109 183)

Formação do pessoal
Staff training costs

 (9 782) (2 687)

Seguros
Insurance

 (6 569) (5 268)

Contencioso
Legal and notarial expenses

- -

Donativos
Donations

(95 555) (102 614)

Outros fornecimentos e serviços externos
Others

(27 205) (35 316)

(911 925) (934 412)

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

27. THIRD PARTY SUPPLY AND SERVICES
At 31 December 2017 and 2016, the caption 
is made up as follows:

27. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS 
DE TERCEIROS
A 31 Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica apresen-
ta a seguinte composição:
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28. NET PROVISIONS FOR WRITE-OFFS 
AND IMPAIRMENT FOR OTHER ASSETS 
NET OF REVERSALS AND RECOVERIES
This caption has the following positions at 31 
December 2017 and 2016:

28. PROVISÕES LIQUIDAS DE ANULAÇÕES 
E IMPARIDADE PARA OUTROS ACTIVOS LÍ-
QUIDA DE REVERSÕES E RECUPERAÇÕES
Esta rubrica apresenta as seguintes posições a 31 
Dezembro de 2017 e 2016:

2017 2016

Provisões para responsabilidades prováveis de natureza social 
ou estatutária 
Provisions for probable liabilities of a social or statutory nature

- -

Provisões para responsabilidades prováveis de natureza fiscal
Provisions for probable liabilities of fiscal nature

- - 

Provisões para responsabilidades prováveis com pessoal
Provisions for probable liabilities with staff

- -

Provisões para garantias prestadas
Provisions for probable liabilities for provided guarantees 

(251) (603)

 (251)  (603)

Imparidade para outros activos de natureza civil
Impairment for other assets of a civil nature

- (23 489)

Imparidade para outros activos de natureza administrativa 
e de comercialização
Impairment for other administrative and  commercial assets  

(100 309) (107 052)

   (100 309) (130 541)

(100 560) (131 144)

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

29. RESULTADOS POR ACÇÃO

Resultados por acção básicos 
Os resultados por acção básicos são calculados 
efectuando a divisão do resultado atribuível aos 
accionistas do Banco pelo número médio pon-
derado de acções ordinárias em circulação du-
rante o ano.

Resultados por acção diluídos
Os resultados por acção diluídos são calculados 
ajustando o efeito de todas as potenciais acções 
ordinárias diluidoras ao número médio pondera-
do de acções ordinárias em circulação e ao resul-
tado líquido do Banco.

29. EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share
Basic earnings per share are calculated by 
dividing the profit attributable to sharehol-
ders of the Bank by the weighted avera-
ge number of ordinary shares outstanding 
during the year.

Diluted earnings per share
Diluted earnings per share are calculated by 
adjusting the effect of all potential dilutive 
ordinary shares to the weighted average 
number of ordinary shares outstanding and 
to the Bank’s net income.
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2017 2016

Resultado líquido do exercício (Milhares AOA) 
Net income for the year (thousands AOA)

1 666 008 1 055 417

Resultado líquido ajustado
Adjusted net income

- - 

N.º médio de acções
Average number of shares

4 210 000 4 210 000

Resultado por acções básico (AOA)
Basic earnings per share (AOA) 

396 251

Resultado por acção diluído (AOA)
Diluted earnings per share (AOA)

396 251

No Banco Valor, SA, os resultados por acção 
diluídos não diferem dos resultados por acção 
básicos.

At Banco Valor, SA, diluted earnings per sha-
re do not differ from basic earnings per share

30. RELATED PARTY TRANSACTIONS
As of 12/31/2017 and 12/31/2016, the transac-
tions with related parties were as follows:

30. TRANSACÇÕES COM 
PARTES RELACIONADAS
À data de 31/12/2017 e 31/12/2016, as operações 
com partes relacionadas eram as seguintes:

Partes Relacionadas 2017
Related parties 2017

Accionistas
Shareholders

Órgãos 
sociais

Governing 
bodies

Participadas
Affiliated 
entities

Outros
Others

Total

Balanço
Balance sheet

Activo
Assets

- - - - 5 772 069

Crédito 
concedido
Loans 
granted

Capital
Capital

380 141 456 998 0 4 885 462 5722 601

Juros e prov. 
equiparados
Interest and 
similar income

1 359 2 313 0 45 796 49 468
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Partes relacionadas 2017
Related parties 2017

Accionistas
Shareholders

Órgãos 
sociais

Governing 
bodies

Participadas
Affiliated 
entities

Outros
Others

Total

Passivo Liabilities - - - - 11 991 553

Recursos 
captados
Funds 
raised

Depósitos 
ordem
Demand 
deposits

422 354 142 757 0 2 650 489 3 215 600

Depósitos 
a prazo
Term deposits

98 147 173 450 0 8 329 215 8 600 812

Juros e custos 
equiparados
Interest and 
similar costs

1 040 2 765 0 128 342 132 147

Outros credores comissões
Other creditors 
-  commissions

0 0 0 42 994 42 994

Resultados Income statement
Proveitos
Gains

- - - - 1 579 542

Margem financeira - crédito
Net interest income - credit

31 935 45 911 0 707 844 785 690

Resultados operações 
Cambiais
Results foreign exchange

8 800 15 106 0 375 597 399 503

Comissões
Commissions

17 469 2 464 0 374 416 394 349

Custos
Costs

- - - - 376 526

Margem Financeira 
- Recursos
Net interest income 
- resources

1 040 5 593 0 278 257 284 890

Donativos
Donations

0 0 0 91 636 91 636

Extra-patrimoniais Off-balance sheet
Crédito documentário e garantias
Documentary credit and guarantees

0 0 1 117 141 1 117 141
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Partes Relacionadas 2016
Related parties 2016

Accionistas
Shareholders

Órgãos 
sociais

Governing 
bodies

Participadas
Affiliated 
entities

Outros
Others

Total

Balanço Balance sheet

Activo Assets - - - - 5 598 590

Crédito 
concedido
Loans 
granted

Capital
Capital

25 475 167 062 0 5 354 976 5 547 513

Juros e prov. 
equiparados
Interest and 
similar income

16 1 398 0 45 663 51 077

Passivo Liabilities - - - - 11 369 296

Recursos 
captados
Funds 
raised

Depósitos 
ordem
Demand 
deposits

588 044 187 116 11 151 3 104 010 3 890 321

Depósitos 
a prazo
Term deposits

0 310 342 0 7 082 306 7 392 648

Juros e custos equiparados
Interest and similar costs

4 208 0 66 625 70 833

Outros credores comissões
Other creditors 
- commissions

0 0 0 15 494 15 494

Resultados Income statement

Proveitos Gains - - - - 1 160 384
Margem financeira - crédito
Net interest income - credit

131 5 221 0 630 019 635 371

Resultados operações 
Cambiais
Results foreign exchange

6 980 9 863 0 300 302 317 145

Comissões
Commissions

946 15 0 206 907 207 868

Custos Costs - - - - 206 536
Margem financeira 
- recursos
Net interest income 
- resources

430 5 700 0 104 397 110 527

Donativos Donations 0 0 0 96 009 96 009

Extra-patrimoniais Off-balance sheet
Crédito documentário e garantias
Documentary credit and guarantees

0 925 040 925 040
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The transactions with related parties are 
essentially transactions with companies in 
which the Shareholders have interests and 
their nature is mortgage credit, investment 
and treasury support. All credit operations 
with related parties are subject to the same 
principles and criteria for risk analysis as the 
operations of other customers, namely at 
the level of collateral requirements (financial 
pawns, mortgages, guarantees and guaran-
tees of the State - Angola Invest).

In terms of passive operations, namely 
DP applications, the conditions correspond 
to those defined for the products and of-
fered to all Bank clients, namely in terms of 
term and fees.

As operações com partes relacionadas, são 
essencialmente operações com empresas onde 
os Accionistas têm interesses e têm como na-
tureza crédito hipotecário, ao investimento e de 
apoio a tesouraria. Todas as operações de crédito 
com partes relacionadas estão sujeitas aos mes-
mos princípios e critérios de análise de risco que 
as operações de outros clientes, nomeadamente 
a nível de exigência de colaterais (penhores fi-
nanceiros, hipotecas, avales e garantias do Esta-
do - Angola Investe).

A nível de operações passivas, nomeadamen-
te aplicações em DP, as condições correspon-
dem às definidas para os produtos e oferecidas 
a todos os clientes do Banco, nomeadamente a 
nível de prazo e taxas.  
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2017 2016

Responsabilidades de terceiros 
Third party responsibilities 7 724 827 2 830 903

Garantias e avales recebidos
Guarantees and guarantees received

6 956 061 1 026 917

Compromissos assumidos p/ terceiros
Commitments made to third parties

768 766 1 803 986

Responsabilidades perante terceiros
Responsibilities before third parties (1 381 611) (1 356 511)

Garantias prestadas
Guarantees provided

 (28 193)  0

Crédito documentário
Documentary credit

(1 353 418) (1 356 511)

Títulos e valores mobilários
Marketable securities 767 760 3 107 726

Tit/v.mob. subsc. p/col. primária 
Holder / v.mob. subsc. primary col.

767 760 3 107 726

Responsabilidades por prestação de serviços
Responsibilities for providing services

13 258 304 10 374 985

Tit banco à guarda terceiros
Bank owners guarding third-parties

13 000 870 10 243 795

Tit banco à guarda banco
Third-party owners guarding the bank

257 434 131 190

Valor actual das operações de crédito
Current value of credit operations 9 121 563 8 810 853

Créditos mantidos no activo
Credits held in assets

8 266 535 7 904 268

Créditos transferidos para prejuizo
Credits transferred to loss

855 028 906 585

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)

31. RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica 
apresenta a seguinte composição:

31. EXTRAPATRIMONIAL ITEMS
At 31 December 2017 and 2016, this caption 
is made up as follows:
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32. JUSTO VALOR DE ACTIVOS E PASSIVOS 
FINANCEIROS
O justo valor tem como base as cotações de 
mercado, sempre que estas se encontrem dis-
poníveis. Caso não existam, o justo valor é esti-
mado através de modelos internos. Assim, o jus-
to valor obtido encontra-se influenciado pelos 
parâmetros utilizados no modelo de avaliação, 
que necessariamente incorporam algum grau de 
subjectividade, e reflecte exclusivamente o valor 
atribuído aos diferentes instrumentos financeiros.

O justo valor dos activos e passivos financei-
ros para o Banco, são os seguintes:

32. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS 
AND LIABILITIES
Fair value is based on market quotations, 
whenever these are available. If they do not 
exist, the fair value is estimated through in-
ternal models. Thus, the fair value obtained 
is influenced by the parameters used in the 
evaluation model, which necessarily incor-
porate some degree of subjectivity, and re-
flects exclusively the value attributed to the 
different financial instruments.

The fair value of the Bank’s financial asse-
ts and liabilities are as follows:

Valorizados ao justo valor  Valued at fair value

31 Dezembro 2017 
31 December 2017

Custo 
amortizado
Amortized 

cost

Cotações 
de merca-
do (Nível 1) 

Market 
quotes 

(Level 1)

Modelos de 
valorização 
com parâ-
metros não 
observáveis 
no mercado 

(Nível 2)
Valuation 
models 

with obser-
vable pa-

rameters in 
the market 
(Level 2)

Modelos de 
valorização 
com parâ-
metros não 
observáveis 
no mercado 

(Nível 3) 
Valuation mo-
dels with pa-
rameters not 
observable 

in the market 
(Level 3)

Justo 
valor 
Fair 

value

Caixa e disponibilidades 
em bancos centrais
Cash and cash equiva-
lents at central banks

8 050 138 8 050 138

Disponibilidades em 
outras Instituições 
de crédito
Cash and cash equi-
valents at other credit 
institutions

3 481 743 3 481 743

Aplicações em bancos 
centrais e em outras 
Instituições de crédito
Applications to central 
banks and other credit 
institutions 

0 0
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Valorizados ao justo valor  Valued at fair value

31 Dezembro 2017 
31 December 2017

Custo 
amortizado
Amortized 

cost

Cotações 
de merca-
do (Nível 1) 

Market 
quotes 

(Level 1)

Modelos de 
valorização 
com parâ-
metros não 
observáveis 
no mercado 

(Nível 2)
Valuation 
models 

with obser-
vable pa-

rameters in 
the market 
(Level 2)

Modelos de 
valorização 
com parâ-
metros não 
observáveis 
no mercado 

(Nível 3) 
Valuation mo-
dels with pa-
rameters not 
observable 

in the market 
(Level 3)

Justo 
valor 
Fair 

value

Activos financeiros dis-
poníveis para Venda
Available-for-sale 
financial assets

6 240 758 867 333  7 108 091

Investimentos detidos 
até à maturidade
Held-to-maturity 
investments

8 561 925 8 561 925

Crédito a clientes
Credit to customers

6 776 848 6 776 848

Activos financeiros 
Financial assets 33 111 412 0 867 333 0 33 978 745

Recursos de bancos 
centrais e de outras 
instituições de crédito
Resources from central 
banks and other credit 
institutions

170 442 170 442

Recursos de clientes 
e outros empréstimos
Customer resources 
and other loans

31 411 223 31 411 223

Passivos financeiros
Financial liabilities 31 581 665 31 581 665
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Valorizados ao justo valor  Valued at fair value

31 Dezembro 2016 
31 December 2016

Custo 
amortizado
Amortized 

cost

Cotações 
de merca-
do (Nível 1) 

Market 
quotes 

(Level 1)

Modelos de 
valorização 
com parâ-
metros não 
observáveis 
no mercado 

(Nível 2)
Valuation 
models 

with obser-
vable pa-

rameters in 
the market 
(Level 2)

Modelos de 
valorização 
com parâ-
metros não 
observáveis 
no mercado 

(Nível 3) 
Valuation 

models with 
parameters 
not obser-
vable in the 
market (Le-

vel 3)

Justo Valor 
Fair 

value

Caixa e disponibilidades 
em bancos centrais
Cash and cash equiva-
lents at central banks

7 005 709 7 005 709

Disponibilidades 
em outras instituições 
de crédito
Cash and cash equi-
valents at other credit 
institutions

5 127 107 5 127 107

Aplicações em bancos 
centrais e em outras 
instituições de crédito
Applications to central 
banks and other credit 
institutions 

715 975 715 975

Activos financeiros 
disponíveis para venda
Available-for-sale 
financial assets

40 230  40 230

Investimentos detidos 
até à maturidade
Held-to-maturity in-
vestments

9 373 769 9 373 769
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Crédito a clientes
Credit to customers

6 646 837 6 646 837

Activos financeiros 
Financial assets 28 909 627 0 0 0 28 909 627

Recursos de bancos 
Centrais e de outras 
Instituições de crédito
Resources from central 
banks and other credit 
institutions

36 428 36 428

Recursos de clientes 
e outros empréstimos
Customer resources 
and other loans

28 987 264 28 987 264

Passivos financeiros
Financial liabilities 29 023 692 29 023 692

Valorizados ao justo valor  Valued at fair value

31 Dezembro 2017 
31 December 2017

Custo 
amortizado
Amortized 

cost

Cotações 
de merca-
do (Nível 1) 

Market 
quotes 

(Level 1)

Modelos de 
valorização 
com parâ-
metros não 
observáveis 
no mercado 

(Nível 2)
Valuation 
models 

with obser-
vable pa-

rameters in 
the market 
(Level 2)

Modelos de 
valorização 
com parâ-
metros não 
observáveis 
no mercado 

(Nível 3) 
Valuation mo-
dels with pa-
rameters not 
observable 

in the market 
(Level 3)

Justo 
Valor 
Fair 

value

33. GESTÃO DE RISCOS DE ACTIVIDADE
O Banco está sujeito a riscos de diversa ordem 
no âmbito do desenvolvimento da sua activida-
de. A gestão dos riscos é efectuada de forma 
centralizada em relação aos riscos específicos de 
cada negócio.

A política de gestão de risco do Banco visa 
a manutenção, em permanência, de uma ade-
quada relação entre os seus capitais próprios e 
a actividade desenvolvida, assim como a corres-
pondente avaliação do perfil de risco/retorno por 
linha de negócio.

33. ACTIVITY RISK MANAGEMENT
The Bank is subject to various risks in the 
development of its activity. Risk manage-
ment is centralized in relation to the specific 
risks of each business. 

The Bank’s risk management policy is to 
maintain, at all times, an adequate relation 
between its own funds and the activity car-
ried out, as well as the corresponding asses-
sment of the risk / return profile by line of 
business.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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Neste âmbito, assume uma particular relevân-
cia o acompanhamento e controlo dos principais 
tipos de riscos financeiros – crédito, mercado, li-
quidez e operacional – a que se encontra sujeita 
a actividade do Banco.

Principais categorias de risco
Crédito – O risco de crédito encontra-se associa-
do ao grau de incerteza de recuperação do inves-
timento e do seu retorno, por incapacidade quer 
de um devedor (e do seu garante, se existir), pro-
vocando deste modo uma perda financeira para 
o credor. O risco de crédito encontra-se patente 
em títulos de dívida ou outros saldos a receber. 

Mercado – O conceito de risco de mercado re-
flecte a perda potencial que pode ser registada 
por uma determinada carteira, em resultado de 
alterações de taxas (de juro e de câmbio) e/ou 
dos preços dos diferentes instrumentos financei-
ros que a compõem, considerando e as correla-
ções existentes entre eles, e as respectivas volatili-
dades. Assim, o risco de mercado engloba o risco 
de taxa de juro, cambial e outros riscos de preço. 

Liquidez – O risco de liquidez reflecte a incapaci-
dade do Banco cumprir com as suas obrigações 
associadas a passivos financeiros a cada data de 
vencimento, sem incorrer em perdas significativas 
decorrentes de uma degradação das condições 
de acesso ao financiamento (risco de financia-
mento) e/ou venda dos seus activos por valores 
inferiores aos valores habitualmente praticados 
em mercado (risco de liquidez de mercado). 

Operacional – Como risco operacional entende-
-se a perda potencial resultante de falhas ou ina-
dequações nos processos internos, nas pessoas 
ou nos sistemas, ou ainda as perdas potenciais 
resultantes de eventos externos.

Organização interna
O Banco Valor, SA encara a gestão do risco como 
elemento central da visão e estratégia da Institui-
ção. Desta forma, o modelo de gestão do risco 
é independente das áreas geradoras do risco e 
apresenta mecanismos de decisão e controlo di-
rectamente dependentes do Conselho de Admi-
nistração.

In this context, the monitoring and con-
trol of the main types of financial risk - credit, 
market, liquidity and operational risks - is of 
particular relevance to the Bank’s activities.

Main risk categories
Credit - Credit risk is associated with the de-
gree of uncertainty of the recovery of the 
investment and its return, due to the inca-
pacity of a debtor (and his guarantor if any), 
thus causing a financial loss to the creditor. 
Credit risk is reflected in debt securities or 
other receivables.
 
Market - The concept of market risk reflects 
the potential loss that can be (interest and 
exchange rates) and / or the prices of the 
different financial instruments that compri-
se it, taking into account the correlation be-
tween them and their respective volatilities. 
Thus market risk encompasses interest rate, 
exchange rate and other price risks.

Liquidity - Liquidity risk reflects the inability 
of the Bank to meet its obligations associa-
ted with financial liabilities on each maturity 
date, without incurring significant losses ari-
sing from a conditions of access to finan-
cing (financing risk) and / or assets that are 
lower than the values usually practiced in 
the market (market liquidity risk).

Operational - Operational risk is the poten-
tial loss resulting from failures or inadequa-
cies in internal processes, people or systems, 
or potential losses resulting from external 
events.

Internal organization
Banco Valor, SA views risk management as 
a central element of the Institution’s vision 
and strategy. Thus, the risk management 
model is independent of the areas that ge-
nerate the risk and presents decision and 
control mechanisms directly dependent on 
the Board of Directors.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
FINANCIAL STATEMENTS



RELATÓRIO &
CONTAS  2017
REPORT &
ACCOUNTS 197

bancovalor.ao

A gestão de riscos é da competência do 
Conselho de Administração e dos seus comités, 
sendo o Conselho de Administração responsável 
pela estratégia de risco na instituição, apoiando-
-se em Comités. O Conselho de Administração 
delega na Comissão Executiva a gestão corren-
te dos riscos. Ao nível da Comissão Executiva o 
pelouro de Gestão do Risco é competência do 
Presidente da Comissão Executiva.

A função de gestão do risco é exercida de for-
ma autónoma e independente pela Direcção de 
Risco, destinada a identificar, avaliar, monitorizar, 
controlar e prestar informações de todos os ris-
cos relevantes da actividade desenvolvida pela 
Instituição.

Para o Banco Valor, SA, a gestão do risco é 
ainda uma forma de optimizar o uso do capital 
e a selecção das melhores oportunidades de 
negócio, ponderando a relação entre o risco e o 
retorno para melhor responder às necessidades 
dos clientes e maximizar a criação de valor para 
os accionistas.

Segundo as melhores práticas internacionais, 
o modelo de gestão do risco obedece ao princí-
pio das “Três linhas de defesa”, tendo subjacente 
a atribuição de responsabilidades aos diversos 
intervenientes na gestão do risco, e define de for-
ma clara a delegação de poderes e os canais de 
comunicação que estão formalizados nas políti-
cas do Banco.

A responsabilidade pela gestão do risco den-
tro de cada linha de actuação encontra-se no 
nível funcional e dos comités. Estas linhas de de-
fesa garantem a segregação de funções e inde-
pendência do modelo. As três linhas de actuação 
são as seguintes:

1. Gestão das unidades de negócio e suporte
O principal responsável pela gestão do risco do 
Banco. A apreciação, avaliação e mensuração 
dos riscos é um processo contínuo que está in-
tegrado nas actividades quotidianas do negócio. 
Este processo inclui a implementação de uma 
estrutura de gestão de risco, identificação de pro-
blemas e tomada de medidas correctivas sempre 
que necessário.

Risk management is the responsibility of 
the Board of Directors and its committees, 
and the Board of Directors is responsible 
for the risk strategy in the institution, relying 
on Committees. The Board of Directors de-
legates the day-to-day risk management 
to the Executive Committee. At the level of 
the Executive Committee, the Risk Manage-
ment Department is the responsibility of the 
Chairman of the Executive Committee.

The risk management department shall 
be the responsibility of the Chairman of the 
Executive Committee. The risk management 
function is carried out independently by 
the Risk Department, aimed at identifying, 
evaluating, monitoring, controlling and pro-
viding information on all the relevant risks of 
the activity carried out by the Institution.

For Banco Valor, SA risk management is 
still a way to optimize the use of capital and 
the selection of the best business opportu-
nities, pondering the relationship between 
risk and return to better respond to clien-
ts’ needs and maximize the creation of sha-
reholder value.

According to the best international prac-
tices, the risk management model obeys the 
principle of “Three lines of defense “, under-
lining the assignment of responsibilities to 
the various actors involved in risk manage-
ment, and clearly defines the delegation of 
powers and the channels of communication 
that are formalized in Bank policies.

The responsibility for risk management 
within each line of action is at the functional 
level and in the committees. These lines of 
defense guarantee the segregation of func-
tions and independence of the model. The 
three lines of action are as follows:

1. Management of business units and support
The main actor in charge of the Risk mana-
gement of the Bank. Risk assessment and 
measurement is an ongoing process that is 
integrated into everyday business activities. 
This process includes the implementation 
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2. Gestão do Risco
As funções de gestão do risco do Banco são pri-
mariamente responsáveis pela definição da es-
trutura de gestão do risco e políticas, proporcio-
nando a supervisão e informação independente 
para a gestão executiva, através do Comité de 
Gestão de Risco de Crédito e do Comité de Ca-
pital, Activos e Passivos.

3. Auditoria Interna
Fornece uma avaliação independente da ade-
quação e eficácia do sistema de controlo interno 
do Banco, do quadro global de gestão do risco, 
através da aprovação de um Plano de Auditoria 
anual, e consequentemente emissão de relató-
rios para o Conselho de Administração e seus 
Comités.

Avaliação de riscos

Risco de Crédito
Os modelos de risco de crédito desempenham 
um papel essencial no processo de decisão de 
crédito. As decisões de crédito dependem das 
classificações de risco e do cumprimento de di-
versas regras sobre a capacidade financeira e o 
comportamento dos proponentes.

A exposição do Banco a risco de crédito é a 
que se apresenta:

of a Risk Management framework, problem 
identification and corrective action whene-
ver necessary.

2. Risk Management
The Bank’s risk management functions are 
primarily responsible for risk management 
structure and policies, providing supervision 
and independent information for executive 
management, through the Credit Risk Mana-
gement Committee and the Capital, Assets 
and Liabilities Committee.

3. Internal Audit
It provides an independent assessment of 
the adequacy and effectiveness of the Bank, 
of the overall risk management framework, 
through the approval of an annual Audit 
Plan, and consequently issuing reports to 
the Board of Directors and its Committees.

Risk assessment

Credit risk
Credit risk models play a key role in the cre-
dit decision process. Credit decisions de-
pend on risk classifications and compliance 
with various rules on the financial standing 
and behavior of the proponents.

The Bank’s exposure to credit risk is as 
follows:
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31 Dezembro de 2017
31 December 2017

Valor contabilístico 
bruto

Gross accounting 
value

Imparidade
Impairment

Valor contabi-
lístico líquido

Net book value

Patrimoniais
Patrimonials

Activos financeiros 
disponíveis para 
venda
Available-for-sale 
financial assets

7 108 091 - 7 108 091

Investimentos detidos 
até à maturidade
Held-to-maturity in-
vestments

8 561 925 - 8 561 925

Crédito a clientes
Credit to customers

8 251 423 (1 474 575) 6 776 848

23 921 439 (1 474 575) 22 446 864

Extra-patrimo-
niais
Extrapatrimo-
nials

Garantias prestadas
Borrowed warranties

28 193 (282) 27 911

Cartas de crédito
Credit cards 

1 353 418 (13 534) 1 339 884

1 381 611 (13 816) 1 367 795

Total 25 303 050 (1 488 391) 23 814 659
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31 Dezembro de 2016
31 December 2016

Valor contabilístico 
bruto

Gross accounting 
value

Imparidade
Impairment

Valor contabi-
lístico líquido

Net book value

Patrimoniais
Patrimonials

Activos financeiros 
disponíveis para 
venda
Available-for-sale 
financial assets

40 230 - 40 230

Investimentos detidos 
até à maturidade
Held-to-maturity 
investments

9 373 769 - 9 373 769

Crédito a clientes
Credit to customers

7 894 688 (1 537 385) 6 357 303

17 308 687 (1 537 385) 15 771 302

Extra-patrimo-
niais
Extrapatrimo-
nials

Garantias prestadas
Borrowed warranties

- - -

Cartas de crédito
Credit cards 

1 356 511 (13 565) 1 342 946

1 356 511 (13 565) 1 342 946

Total 18 665 198 (1 550 950) 17 114 248

31 Dezembro de 2017
31 December 2017

Exposição bruta
Gross exposure

Rating
Rating

Imparidade
Impairment

15 654 904 A 0

1 569 886 B 23 018

1 925 259 C 96 263

3 206 364 D 356 590

343 535 E 75 817

1 069 294 F 770 690

152 197 G 152 197

23 921 439 1 474 575

31 Dezembro de 2017
31 December 2017

Exposição bruta
Gross exposure

Rating
Rating

Imparidade
Impairment

9 404 419 A 0

807 038 B 8 060

470 097 C 22 110

5 142 064 D 438 358

198 640 E 36 420

859 681 F 605 688

426 748 G 426 749

17 308 687 1 537 385

Relativamente ao nível de qualidade do risco 
de crédito dos activos financeiros, em 31 Dezem-
bro de 2017 e 2016, era a seguinte:

Regarding the credit quality of financial 
assets at 31 December 2017 and 2016, it was 
as follows:
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Risco de Mercado
No que respeita à informação e análise de risco 
de mercado, é assegurado o reporte regular so-
bre as carteiras de activos financeiros.

A análise de sensibilidade do valor patrimonial 
dos instrumentos financeiros a variações das ta-
xas de câmbio à data de 31 Dezembro de 2017 e 
2016, era a seguinte:

Market Risk
With regard to market risk information and 
analysis, regular reporting on the financial 
asset portfolios is ensured.

The sensitivity analysis of the book value 
of financial instruments to changes in ex-
change rates at 31 December 2017 and 2016 
was as follows:

2017 2016

Subida ME em 10%
ME increase of 10%

196 135

Subida ME em 20%
ME increase of 20%

392 271

Subida ME em 50%
ME increase of 50%

981 677

Subida ME em 100%
ME increase of 100%

1 962 1 353

Descida ME em 10%
ME decrease of 10%

(196) ( 135)

Descida ME em 20% 
ME decrease of 20%

(392) (271)

Descida ME em 50%
ME decrease of 50%

(981) (677)

Descida ME em 100%
ME decrease of 100%

(1 962) (1 353)

O resultado do stress test apresentado cor-
responde ao impacto esperado (antes de impos-
tos) nos capitais próprios.

Risco Taxa de Juro
O banco passou a reportar o risco de taxa de juro 
na carteira ao Banco Nacional de Angola (BNA), 
de acordo com o Aviso nº 08/2016 de 16 Maio de 
2016. O BNA estabeleceu em comunicação pos-
terior, que os bancos teriam de enviar o reporte 
de risco de taxa de juro pela primeira vez, até final 
de Janeiro 2017, com referência aos Balanço de 31 
Dezembro 2016. O referido Aviso define uma pe-
riodicidade semestral para os bancos reportarem 
esta informação ao supervisor.

The result of the stress test presented 
corresponds to the expected impact (befo-
re taxes) on capital itself 

Interest Rate Risk
The bank started to report interest rate risk 
in the portfolio to the National Bank of An-
gola (BNA), in accordance with Notice No. 
08/2016 of May 16, 2016. The BNA estab-
lished in a subsequent communication that 
the banks would have to send the reporting 
of interest rate risk for the first time up to 
the end of January 2017, with reference to 
the Balance Sheet of 31 December 2016. The 
said Notice defines a biannual periodicity 
for the banks to report this information to 
the supervisor.
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O BNA estabelece através do Aviso nº 
08/2016, um choque instantâneo de 2% nas ta-
xas de juro que resulta num movimento paralelo 
da curva de rendimentos na mesma magnitude, 
estimando-se o impacto sobre o valor actual dos 
fluxos de caixa e sobre a margem de juros.

Com base nas características financeiras de 
cada contrato, é feita a projecção dos fluxos de 
caixa esperados de acordo com as datas para re-
fixação da taxa de juro para os activos e passivos. 
De acordo com o mesmo aviso, os bancos deve-
rão avaliar o nível de exposição ao risco de taxa 
de juro numa base contínua, e no prazo de um 
dia útil, informar o BNA sempre que de acordo 
com o choque realizado, exista uma redução po-
tencial do seu valor económico igual ou superior 
a 20% dos seus fundos próprios. 

Uma análise separada é necessária sempre 
que os elementos expostos ao risco de taxa de 
juro, denominados numa moeda estrangeira, re-
presentem mais de 5% da carteira bancária, de 
acordo com o Aviso. Nestes casos, os bancos 
devem apresentar uma análise e prestação de 
informação específica para esta moeda.

O risco de taxa de juro na carteira bancária do 
Banco Valor, a 31 Dezembro de 2017 e 2016, era a 
seguinte:

The NBA establishes, through Notice No. 
08/2016, an instantaneous shock of 2% on 
the interest rates in a parallel movement of 
the yield curve in the same magnitude, es-
timating the impact on the current value of 
the cash flows and the interest margin.

Based on the financial characteristics of 
each contract, the projected cash flows are 
projected according to the dates for interest 
rate re-adjustment for the assets and liabi-
lities. According to the same notice, banks 
should assess the level of exposure to inte-
rest rate risk on an ongoing basis, and within 
one working day, inform the NBA whenever, 
according to the shock, there is a reduction 
in its economic value equal to or greater 
than 20% of its own funds.

A separate analysis is required whenever 
the elements exposed to interest rate risk, 
denominated in a foreign currency, repre-
sent more than 5% of the banking book, ac-
cording to the Notice. In these cases, banks 
should provide analysis and reporting of this 
currency.

The interest rate risk in Banco Valor’s 
banking book at 31 December 2017 and 2016 
was as follows:
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Banda 
temporal
Temporal

band

Activos (+)
Assets (+)

Passivos (-)
Liabilities (-)

Elementos extra-
patrimoniais
(+)         (-)

Extrapatrimonia-
les elements
(+)            (-)

Posição 
(+/-)

Position 
(+/-)

Factor 
de pon-
deração 

(A)
Weigh-
ting fac-
tor (A)

Posição de 
ponderação 

(B)
Weighting 

position (B)

à vista - 1 
mês
In sight- 1 
month

 1 788 565 376 994 695 826 285 687 936 0 1 079 557 486 0,08% 863 646

1 - 3 meses
1-3 months

 1 571 585 959 1 032 875 357 1 286 243 767 0 1 824 954 369 0,32% 5 839 854

3 - 6 meses
3 - 6 months

 2 784 492 758 1 101 455 048 172 381 352 0 1 855 419 063 0,72% 13 359 017

6 - 12 meses
6 -12 months

1 943 552 615 8 788 141 894 229 948 000 0 (6 614 641 279) 1,43% (94 589 370)

1 - 2 anos
1 - 2 years

 1 711 647 891 184 966 0 0 1 771 462 925 2,77% 47 407 523

2 - 3 anos
2 - 3 years

4 115 147 108 0 0 4 115 147 108 4,49% 184 770 105

3 - 4 anos
3- 4 years

3 696 519 314 0 0 3 696 519 314 6,14% 226 966 286

4 - 5 anos
4 - 5 years

2 704 125 889 0 0 2 704 125 889 7,71% 208 488 106

5 - 7 anos
5 - 7 years

883 599 850 0 0 883 599  850 10,15% 89 685 385

7 - 10 anos
7- 10 years

559 117 089 0 0 559 117 089 13,26% 74 138 926

10 - 15 anos
10 - 15 years

35 534 217 0 0 35 534 217 18,84% 6 694 646

15 - 20  anos
15- 20 years

234 408 939 0 0 234 408 939 22,43% 52 577 925

> 20 anos
> 20 years

480 672 296 0 0 480 672 296 26,03% 125 118 999

Total 941 321 048

Impacto acumulado dos instrumentos sensiveis à taxa de juro
Cumulative impact of instruments interest rate sensitive 941 321 048

Fundos próprios regulamentares Regulatory own funds 5 750 304 033

Impacto no valor económico / Fundos próprios regulamentares
Impact on economic value / Funds regulations 16,37%

Exposições por intevalo de maturidade ou refixação de taxa - impacto na situação Líquida
Exposure by maturity interval or rate re-adjustment - Net impact
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Banda
 temporal
Temporal

band

Activos (+)
Assets (+)

Passivos (-)
Liabilities

(-)

Elementos ex-
tra-patrimoniais

(+)         (-)
Extrapatrimonia-

les elements
(+)            (-)

Posição 
(+/-)

Position 
(+/-)

Fac-
tor de 
ponde-
ração 

(F)
Wei-

ghting 
Factor 

(F)

Posição de 
ponderação 

(G)
Weighting 

position (G)

à vista 
In sight

 591 032 273 0 285 626 534 0 876 658 807 2,00% 17 533 176

à vista - 1 
mês
In sight- 1 
month

 1 197 533 103 994 695 826 561 402 0 203 398 679 1,92% 3 905 254 63

1 - 2 meses
1 - 2 months

 259 622 759 319 730 000 858 318 033 0 798 210 792 1,75% 13 968 688 85

2 - 3 meses
2 - 3 months

1 311 963 200 713 145 357 427 925 735 0 1 026 743 578 1,58% 16 222 548 53

3 - 4 meses
3 - 4 months

 398 036 130 398 394 064 24 211 870 0 23 853 936 1,42% 338 725 89

4 - 5 meses
4 - 5 months

1 222 136 331 557 460 984 0 0 664 675 347 1,25% 8 308 441 84

5 - 6 meses
5 - 6 months

1 164 320 298 145 600 000 148 169 482 0 1 166 889 780 1,08% 12 602 409 63

6 - 7 meses
6 - 7 months

839 083 106 1 110 750 743 207 700 000 0 (63 967 637) 0,92% (588 502 26)

7 - 8 meses
7 - 8 months

65 366 086 101 600 002 0 0 ( 36 233 916) 0,75% (271 754 37)

8 - 9 meses
8- 9 months

251 683 646 1 612 872 743 0 0 (1 361 189 097) 0,58% (7 894 896 76)

9 - 10 meses
9 - 10 months

678 067 200 1 119 318 401 22 248 000 0 (419 003 201) 0,42% (1 759 813 44)

10 - 11 meses
10 - 11 months

0 516 100 002 0 0 (516 100 002) 0,25% (1 290 250 01)

11 - 12 meses
11 - 12 months

108 825 581 4 327 500 003 0 0 (4 218 674 422) 0,08% (3 374 939 54)

Total 57 699 089

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro até 1 ano
Cumulative impact of instruments sensitive to interest rates up to one year 57 699 089

Margem de juros Interest margin 1 661 039 807

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro até 1 
ano em percentagem da MJ
Cumulative impact of instruments sensitive to interest rates 
up to one year as a percentage of MJ

3,47%

Exposições por intevalo de maturidade ou refixação de taxa - impacto na situação líquida
Exposure by maturity interval or rate re-adjustment - net impact
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Banda
 temporal
Temporal

band

Activos (+)
Assets (+)

Passivos (-)
Liabilities

(-)

Elementos Ex-
tra-patrimoniais

(+)         (-)
Extrapatrimonia-

les elements
(+)            (-)

Posição 
(+/-)

Position 
(+/-)

Factor 
de Pon-
deração 

(A)
Wei-

ghting 
Factor 

(A)

Posição de 
ponderação 

(B)
Weighting 

position (B)

à vista - 1 
mês
In sight- 1 
month

 1 860 216 827 166 544 719 1 100 604 719 0 2 794 277 210 0,08% 2 235 422

1 - 3 meses
1 - 3 months

 1 055 157 179 3 038 220 641 235 341 597 0 (1 747 721 864) 0,32% (5 592 710)

3 - 6 meses
3 - 6 months

5 862 673 502 2 239 341 436 20 564 350 0 3 643 896 416 0,72% 26 236 054

6 - 12 meses
6 - 12 months

 1 949 777 762 4 932 279 098 0 0 (2 982 501 337) 1,43% (42 649 769)

1 - 2 anos
1 - 2 years

1 214 826 857 0 0 0 1 214 826 857 2,77% 33 650 704

2 - 3 anos
2 - 3 years

807 623 247 0 0 0 807 623 247 4,49% 36 262 284

3 - 4 anos
3 - 4 years

1 171 723 069 0 0 0 1 171 723 069 6,14% 71 943 796

4 - 5 anos
4 - 5 years

1 518 139 229 0 0 0 1 518 139 229 7,71% 117 048 535

5 - 7 anos
5- 7 years

597 304 360 0 0 0 597 304 360 10,15% 60 626 393

7 - 10 anos
7 - 10 years

389 367 720 0 0 0 389 367 720 13,26% 51 630 160

10 - 15 anos
10 - 15 years

19 590 844 0 0 0 19 590 844 18,84% 3 690 915

15 - 20 anos
15 - 20 years

82 363 465 0 0 0 82 363 465 22,43% 18 474 125

> 20 anos
> 20 years

609 425 481 0 0 0 609 425 481 26,03% 158 633 453

Total 532 189 361

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro
Cumulative impact of instruments interest rate sensitive 532 189 361

Fundos próprios regulamentares Regulatory own funds 4 229 037 393

Impacto no valor económico / Fundos próprios regulamentares
Impact on economic value / Funds regulations 12,58%

Exposições por intevalo de maturidade ou refixação de taxa - impacto na situação líquida
Exposure by maturity interval or rate re-adjustment - net impact
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Banda
 temporal
Temporal

band

Activos (+)
Assets (+)

Passivos (-)
Liabilities

(-)

Elementos extra-
-patrimoniais
(+)         (-)

Extrapatrimonia-
les elements
(+)            (-)

Posição (+/-)
Position (+/-)

Factor 
de pon-
deração 

(F)
Wei-

ghting 
Factor 

(F)

Posição de 
ponderação 

(G)
Weighting 

position (G)

à vista 
In sight

 138 085 968 0 907 268 076 0 1 045 354 044 2,00% 20 907 081

à vista - 1 
mês
In sight- 1 
month

 1 722 130 859 166 544 336 193 336 642 0 1 748 923 165 1,92% 33 579 324 76

1 - 2 meses
1 - 2 months

 710 058 979 386 665 717 133 845 399 0 457 238 661 1,75% 8 001 676 57

2 - 3 meses
2 - 3 months

345 098 200 2 651 554 923 101 496 198 0 (2 204 960 525) 1,58% (34 838 376 30)

3 - 4 meses
3 - 4 months

 2 062 846 
520

840 522 895 0 0 1 222 323 625 1,42% 17 356 995 47

4 - 5 meses
4 - 5 months

2 560 592 184 617 654 986 20 564 350 0 1 963 501 548 1,25% 24 543 769 35

5 - 6 meses
5 - 6 months

1 239 234 798 781 163 555 0 0 458 071 243 1,08% 4 947 169 43

6 - 7 meses
6 - 7 months

0 1 500 000 0 0 (1 500 000) 0,92% (13 800 00)

7 - 8 meses
7 - 8 months

38 496 000 514 799 997 0 0 (476 303 997) 0,75% (3 572 279 98)

8 - 9 meses
8- 9 months

0 1 050 253 687 0 0 (1 050 253 687) 0,58% (6 091 471 38)

9 - 10 meses
9 - 10 months

1 409 239 684 483 974 0 0 (683 074 735) 0,42% (2 868 913 89)

10 - 11 meses
10 - 11 months

220 500 000 46 100 000 0 0 174 400 000 0,25% 436 000 00

11 - 12 meses
11 - 12 months

1 689 372 523 2 635 141 441 0 0 (945 768 917) 0,08% (756 615 13)

Total 61 630 560

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro até 1 ano
Cumulative impact of instruments sensitive to interest rates up to one year 61 630 560

Margem de juros
interest margin 2 138 920 154

Impacto Acumulado dos Instrumentos sensíveis à taxa de Juro até 1 ano em Percenta-
gem da MJ
Cumulative impact of instruments Sensitive to interest rates up to one year as a per-
centage of MJ

2,88%

Exposições por intevalo de maturidade ou refixação de taxa - impacto na situação líquida
Exposure by maturity interval or rate re-adjustment - net impact
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Segundo as tabelas, é possível constatar que 
o impacto acumulado dos instrumentos sensí-
veis à taxa de juro nos fundos próprios regula-
mentares do Banco, esteve dentro do limite de 
20%, tanto em 2017 como em 2016.

A repartição dos activos e passivos por moe-
da, a 31 Dezembro de 2017 e 2016, era a seguinte:

According to the tables, it can be seen 
that the cumulative impact of instruments 
sensitive to the the regulatory capital of the 
Bank, was within the limit of 20% in both 
2017 and 2016.

The breakdown of assets and liabilities by 
currency at 31 December 2017 and 2016 was 
as follows:
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2017

Decrição
Description AOA USD EUR GBP ZAR

Caixa e disponibilidades 
em bancos centrais
Cash and cash equivalents 
at central banks

7 271 346 580 085 198 682 25 0

Dispomibilidades em outras 
instituições de crédito
Cash and cash equivalents 
at central banks

2 360 479 844 2 987 627 10 241 1 671

Aplicações em bancos centrais 
e em outras instituições de crédito
Cash and cash equivalents 
at other credit institutions

0 0 0 0 0

Crédito a clientes
Credit to customers

6 776 848 0 0 0 0

Activos financeiros ao justo 
valor através de resultados
Financial assets at fair 
value through profit or loss

0 0 0 0 0

Activos financeiros 
disponíveis para venda
Available-for-sale financial assets

7 108 091 0 0 0 0

Derivados de cobertura
Hedging derivatives

0 597 381 0 0 0

Investimentos detido até à maturidade
Held-to-maturity investments

7 964 544 0 0 0 0

Investimentos em filiais, associadas 
e empreendimentos conjuntos
Investments in subsidiaries, associates 
and joint ventures

0 0 0 0 0

Activos não correntes detidos 
para venda
Non-current assets held for sale

3 347 877 65 366 0 0 0
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Outros activos tangíveis
Intangible assets

794 233 0 0 0 0

Activos intangíveis
Current tax assets

163 731 0 0 0 0

Activos por imposto correntes
Current tax assets

31 058 0 0 0 0

Activos por impostos diferidos
Deferred tax assets

0 0 0 0 0

Outros activos
Other assets

421 314 0 0 0 0

Total activo
Total assets 33 881 402 1 657 310 3 186 309 10 266 1 671

Recursos de bancos centrais 
e de instituições de crédito
Resources from central banks 
and other credit institutions

82 290 (257) 88 409 0 0

Recursos de clientes 
e outros empréstimos
Customer resources and other loans

25 588 738 4 072 291 1 750 135 59 0

Responsabilidades repesentadas por 
títulos
Liabilities represented by securities

0 0 0 0 0

Passivos financeiros ao justo valor 
através de resultados
Financial liabilities at fair value through 
profit or loss

0 0 0 0 0

Derivados de cobertura
Hedging derivatives

0 0 0 0 0

Passivos financeiros associados 
a activos transferidos
Financial liabilities associated 
with transferred assets

0 0 0 0 0

Passivos não correntes detidos 
para Venda
Non-current liabilities held for sale

0 0 0 0 0

Provisões
Provisions

139 860 0 0 0 0

Passivos subordinados
Current tax liabilities

0 0 0 0 0

Passivos por impostos correntes
Deferred tax liabilities

0 0 0 0 0

2017

Decrição
Description AOA USD EUR GBP ZAR
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2017

Decrição
Description AOA USD EUR GBP ZAR

Passivos por impostos deferidos
Other liabilities

263 074 0 0 0 0

Outros passivos
Total liabilities

162 161 0 0 0

Total passivo
Total liabilities

26 236 123 4 072 034 1 838 544 59 0

Capital social
Share capital

9 262 000 0 0 0 0

Acções próprias
Own shares

0 0 0 0 0

Prémio de emissão
Issuance premium

0 0 0 0 0

Dividendos antecipados
Dividends anticipated

0 0 0 0 0

Outros Instrumentos de capital
Other equity instruments

0 0 0 0 0

Reservas de reavalição
Revaluation reserves

613 840 0 0 0 0

Outras reservas e resultados transitados
Other reserves and retained earnings

(4 921 831) 0 0 0 0

Efeitos de alterações nas políticas 
contabilísticas
Effects of changes in accounting policies

(29 819) 0 0 0 0

Resultado do exercício atribuível 
a accionistas do banco
Profit for the year attributable 
to the bank’s shareholders

(1 666 008) 0 0 0 0

Total fundos próprios
Total own funds

(6 590 198) 0 0 0 0

Total passivos + fundos próprios
Total liabilities + own funds

(32 826 321) 4 072 034 1 838 544 59 0
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2016

Decrição
Description AOA USD EUR GBP ZAR

Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Cash and cash equivalents at central banks 5 992 091 817 670 195 926 22 0

Dispomibilidades em outras 
instituições de crédito
Cash and cash equivalents 
at central banks

605 566 722 4 554 925 3 101 1 754

Aplicações em bancos centrais 
e em outras instituições de crédito
Cash and cash equivalents at other cre-
dit institutions

715 975 0 0 0 0

Crédito a clientes
Credit to customers

6 357 286 16 0 0 0

Activos financeiros ao justo 
valor através de resultados
Financial assets at fair 
value through profit or loss

0 0 0 0 0

Activos financeiros disponíveis para venda
Available-for-sale financial assets

40 230 0 0 0 0

Derivados de cobertura
Hedging derivatives

0 597 304 0 0 0

Investimentos detido até à maturidade
Held-to-maturity investments

8 776 465 0 0 0 0

Investimentos em filiais, associadas 
e empreendimentos conjuntos
Investments in subsidiaries, 
associates and joint ventures

0 0 0 0 0

Activos não correntes detidos para venda
Non-current assets held for sale

3 347 877 65 366 0 0 0

Outros activos tangíveis
Intangible assets

757 322 0 0 0 0

Activos intangíveis
Current tax assets

353 860 0 0 0 0

Activos por imposto correntes
Current tax assets

0 0 0 0 0

Activos por impostos diferidos
Deferred tax assets

100 000 0 0 0 0

Outros activos
Other assets

408 227 0 0 0 0

Total activo
Total assets 26 849 938 1 981 712 4 750 851 3 123 1 754
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Recursos de bancos centrais 
e de instituições de crédito
Resources from central banks 
and other credit institutions

36 428 0 0 0 0

Recursos de clientes e outros empréstimos
Customer resources and other loans

22 463 536 4 377 895 2 145 768 65 0

Responsabilidades repesentadas por títulos
Liabilities represented by securities

0 0 0 0 0

Passivos financeiros ao justo valor 
através de resultados
Financial liabilities at fair value 
through profit or loss

0 0 0 0 0

Derivados de cobertura
Hedging derivatives

0 0 0 0 0

Passivos financeiros associados 
a activos transferidos
Financial liabilities associated 
with transferred assets

0 0 0 0 0

Passivos não correntes detidos para venda
Non-current liabilities held for sale

0 0 0 0 0

Provisões
Provisions

152 713 0 0 0 0

Passivos subordinados
Current tax liabilities

0 0 0 0 0

Passivos por impostos correntes
Deferred tax liabilities

0 0 0 0 0

Passivos por impostos deferidos
Other liabilities

0 0 0 0 0

Outros passivos
Total liabilities

102 862 0 0 0

Total passivo
Total liabilities

22 755 539 4 377 895 2 145 768 65 0

Capital social
Share capital 9 262 000 0 0 0 0

Acções próprias
Own shares

0 0 0 0 0

Prémio de emissão
Issuance premium

0 0 0 0 0

2016

Decrição
Description AOA USD EUR GBP ZAR
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Dividendos antecipados
Dividends anticipated

0 0 0 0 0

Outros instrumentos de capital
Other equity instruments

0 0 0 0 0

Reservas de reavalição
Revaluation reserves

0 0 0 0 0

Outras reservas e resultados transitados
Other reserves and retained earnings

(5 977 249) 0 0 0 0

Efeitos de alterações nas políticas 
contabilísticas
Effects of changes in accounting policies

(32 057) 0 0 0 0

Resultado do exercício atribuível 
a accionistas do banco
Profit for the year attributable to the 
bank’s shareholders

1 055 417 0 0 0 0

Total fundos próprios
Total own funds

4 308 111 0 0 0 0

Total passivos + fundos próprios
Total Liabilities + own funds

27 063 650 4 377 895 2 145 768 65 0

2016

Decrição
Description AOA USD EUR GBP ZAR

Risco de Liquidez
A avaliação do risco de liquidez é feita utilizando 
métricas internas definidas pela gestão do Ban-
co, nomeadamente limites de exposição. Este 
controlo é reforçado com a execução mensal de 
análises de sensibilidade, com o objectivo de ca-
racterizar o perfil de risco do Banco e assegurar 
que as suas obrigações num cenário de crise de 
liquidez são cumpridas.

O controlo dos níveis de liquidez tem como 
objectivo manter um nível satisfatório de dispo-
nibilidades para fazer face às necessidades finan-
ceiras no curto, médio e longo prazo. O risco de 
liquidez é monitorizado, sendo elaborados di-
versos relatórios, para efeitos de controlo e para 
acompanhamento e apoio à tomada de decisão 
em sede de CALCO.

Liquidity Risk
The liquidity risk assessment is done using in-
ternal metrics defined by the Bank’s manage-
ment, namely exposure limits. This monitoring 
is reinforced by the monthly performance of 
sensitivity analysis with the aim of characteri-
zing the Bank’s risk profile and ensuring that its 
obligations in a liquidity crisis scenario are met. 

Control of liquidity levels aims to maintain 
a satisfactory level of financial needs in the 
short, medium and long term. The liquidity risk 
is monitored and a number of reports are pre-
pared for control and monitoring and support 
decision-making in CALCO.
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O LCR de Basileia está a ser implementado 
pelo Bank of International Settlements (BIS), de 
forma gradual, através de uma disposição tran-
sitória, sendo que apenas a partir de 1 Janeiro de 
2019, os bancos sujeitos a esta regulamentação 
terão de cumprir com o mínimo de 100%. Segun-
do o acordo internacional de implementação 
gradual do BIS, o requisito mínimo situou-se em 
80% durante o ano de 2017, devendo ser de 90% 
em 2018 e 100% em 2019.

Em 31 Dezembro de 2017 e 2016, o rácio de 
liquidez (LCR) de Basileia III, do Banco Valor, SA, 
é o seguinte:

The Basel CRL is being implemented by 
the Bank of International Settlements (BIS), 
gradually, through a transitional arrangement, 
and only from 1 January 2019, banks subject to 
these regulations will have to comply with the 
minimum of 100%. According to the internatio-
nal agreement on the gradual implementation 
of the BIS, the minimum requirement was 80% 
for 2017 and should be 90% in 2018 and 100% 
in 2019.

At December 31, 2017 and 2016, the liquidity 
ratio (LCR) of Basel III, of Banco Valor, SA, is as 
follows:

2017

Rácio Liquidez (LCR)
Liquidity ratio (LCR) Total

Total Ponderado
Total weighted

Total activos líquidos (A) 
Total net assets (A)

24 162 231 24 162 231

Total saídas de caixa (B)
Total cash outflows (B)

17 521 082 5 622 618

Total entradas caixa (C)
Total cash receipts (C)

1 828 711 914 356

Total saida liquida caixa (D) = [(B) - min [( C ) 
ou 75% * (B)]]
Total expiry liquid cash (D) = [(B) - min [(C) 
or 75% * (B)]]

15 692 371 4 708 262

Rácio liquidez (A) / (D) 
Liquidity rate  (A) / (D)

 513%

2016

Rácio liquidez (LCR)
Liquidity ratio (LCR) Total

Total ponderado
Total weighted

Total activos líquidos (A) 
Total net assets (A)

19 430 414 19 430 414

Total saídas de caixa (B)
Total cash outflows (B)

19 771 177 6 366 237

Total entradas caixa (C)
Total cash receipts (C)

2 590 055 937 039

Total saida liquida caixa (D) = [(B) - min [( C ) 
ou 75% * (B)]]
Total expiry liquid cash (D) = [(B) - min [(C) 
or 75% * (B)]]

17 181 122 5 429 198

Rácio liquidez (A) / (D) 
Liquidity rate  (A) / (D)

358%

(MILHARES AOA)
(THOUSANDS OF AOA)
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Conforme se constata pela informação, o 
Banco Valor, SA, tanto em 2016 como no final de 
2017, já cumpre de forma bastante confortável, 
os requisitos exigidos. De facto, no final de 2017 
o LCR exigido é de 80% e o Banco apresenta um 
rácio de 513%, mais de 5 vezes superior ao míni-
mo exigido para o final de 2019.

Gestão de Capital e Rácio de Solvabilidade
As instituições financeiras angolanas devem 
manter um nível de fundos próprios compatíveis 
com a natureza e escala das operações, devida-
mente ponderados pelos riscos inerentes ás ope-
rações, sendo o Rácio de Solvabilidade Regula-
mentar mínimo  de 10%.

Os Fundos próprios regulamentares 
compreendem:
1. Fundos próprios de base – compreendem 
(i) capital social realizado; (ii) reserva para registo 
do valor de actualização monetária do capital so-
cial realizado; (ii) resultados transitados de exer-
cícios anteriores; (iv) reservas legais, estatutárias 
e outras reservas provenientes de resultados não 
distribuídos, ou constituídas para o aumento de 
capital, e (v) resultado líquido do exercício.

2. Fundos próprios complementares – com-
preendem (i) acções preferenciais remíveis; (ii) 
fundos e provisões genéricas; (iii) reservas prove-
nientes da realização dos imóveis de uso próprio; 
(iv) dívidas subordinadas e instrumentos híbridos 
de capital e dívida; e (v) outros valores autoriza-
dos pelo Banco Nacional de Angola.

3. Deduções – compreendem (i) acções da pró-
pria instituição objecto de recompra; (ii) acções 
preferenciais remíveis e com dividendos fixos e 
cumulativos; (iii) empréstimos concedidos com 
natureza de capital; (iv) créditos tributários de-
correntes de prejuízos fiscais; (v) goodwill (tres-
passe); (vi) outros activos incorpóreos líquidos de 
amortizações; (vii) outros valores por determina-
ção do Banco Nacional de Angola.

O Aviso 08/2007 de 12 Setembro estabelece 
que para efeitos de cálculo do Rácio de Solvabi-
lidade Regulamentar, o excesso verificado no li-
mite de exposição por cliente deve ser deduzido 
aos Fundos Próprios Regulamentares (FPR).

As verified by the information, Banco Valor, 
SA, both in 2016 and at the end of 2017, com-
plies with the requirements. In fact, by the end 
of 2017 the required CRL is 80% and the Bank 
has a ratio of 513%, more than 5 times the mini-
mum required by the end of 2019.

Capital Management and Solvency Ratio
The Angolan financial institutions must main-
tain a level of own funds compatible with the 
nature and scale of operations, duly weighted 
by the risks inherent in the operations, with 
a minimum regulatory solvency ratio of 10%. 

Regulatory Own Funds comprise:
1. Base of Own Funds - comprised of (i) pai-
d-up capital; (ii) reserve for registration of the 
monetary restatement value of the paid-in ca-
pital stock; (ii) retained earnings from previous 
years; (iv) legal, statutory reserves and other 
reserves arising from undistributed results, or 
constituted for the capital increase, and (v) net 
income for the year.

2. Complementary own funds - comprise (i) re-
deemable preference shares; (ii) generic funds 
and provisions; (iii) reserves arising from the 
realization of properties for own use; (iv) su-
bordinated debt and hybrid equity and debt 
instruments; and (v) other authorized value by 
the National Bank of Angola.

3. Deductions - comprise (i) shares of the re-
purchased institution itself; (ii) redeemable 
preference shares with fixed and cumulative 
dividends; (iii) loans granted by nature of ca-
pital; (iv) tax credits arising from tax losses; (v) 
goodwill; (vi) other intangible assets net of de-
preciation; (vii) other amounts determined by 
the National Bank of Angola.

Notice 08/2007 of 12 September estab-
lishes that for the purpose of calculating the 
Solvency Ratio Regulate, the excess verified in 
the limit of exposure by Customer must be de-
ducted from the Own Funds Regulation (FPR).
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A 31 Dezembro de 2017 e 2016, o RSR do Ban-
co Valor, SA era o seguinte:

At 31 December 2017 and 2016, the RSR of 
Banco Valor, SA was as follows:

2017 2016
Activos ponderados pelo risco Risk weighted assets

Com factor de 30%
With a factor of 30%

1 043 815 1 537 950

Com factor de 50%
With a factor of 50%

1 180 303

Com factor de 60%
With a factor of 60%

0 0

Com factor de 100%
With a factor of 100%

11 352 313 10 961 743

Com factor de 130% 
With a factor of 130%

1 759 443 1 763 465

Total de activos ponderados pelo risco (A)
Total risk weighted assets (A)

14 156 751 14 263 461

Risco de câmbio e ouro (B)
Risk of exchange and gold (B)

480 244 700 203

Total ( C) = (A) + (B)
Total ( C) = (A) + (B)

14 636 995 14 963 664

Fundos Próprios
Own funds

Base (D)
Base (D)

5 710 074 3 900 043

Complementares ( E)
Complementary (E)

0 0

(F) = (D) + ( E) 5 710 074 3 900 043

Excesso de risco de crédito (G
Excess of credit risk (G)

0 0

Fundos próprios regulamentares (H) = (F) + (G)
Regulatory own funds (H) = (F) + (G)

5 710 074 3 900 043

Rácio de solvabilidade (K) = (I) + (J)
Solvency rate (K) = (I) + (J)

30,1% 18,3%

Nível I I = (D+G) / (A+B/10%)
Level I I = (D+G) / (A+B/10%)

30,1% 18,3%

Nível II J = ( E) / (A+B/10%)
Level II J = ( E) / (A+B/10%)

0% 0%
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O Aviso nº 02/2016, de 15 de Junho veio de-
terminar uma nova metodologia de cálculo e es-
tabelecer o valor mínimo do Rácio de Solvabili-
dade Regulamentar (RSR). De acordo com este 
Aviso, as Instituições Financeiras, devem no final 
de 2017, cumprir com um RSR mínimo de 10%.

Este novo normativo é mais exigente em ter-
mos de requisitos de capital, o que obriga a um 
acompanhamento rigoroso do balanço do Ban-
co. Apesar destas novas exigências, o Banco Va-
lor, SA, de acordo com estas novas normas, apre-
senta um RSR de 24%, a 31/12/2017, ou seja, mais 
de duas vezes o mínimo requerido pelo Banco 
Central.

Notice No. 02/2016 of 15 June established a 
new calculation methodology and established 
the minimum value of the Regulatory Solven-
cy Ratio (RSR). According to this Notice, Fi-
nancial Institutions must, by the end of 2017, 
comply with a minimum RSR of 10%.

This new regulation is more demanding in 
terms of capital requirements, which requires 
strict monitoring of the Bank’s balance sheet. 
In spite of these new requirements, Banco 
Valor, SA, in accordance with these new stan-
dards, presents a RSR of 24% as of 12/31/2017, 
that is, more than twice the minimum required 
by the Central Bank.

2017

Base de cálculo
Base of calculations

Valor
Value

Rácio de solvabilidade
regulamentar (RSR) 
Solvency ratio
regulations (RSR)

(FPR/Requisitos de FPR) x 10%
(valor em percentagem)
(FPR / RPF requirements) x 10% (value in per-
centage)

24,05%

Fundos próprios
regulamentares (FPR)
Own funds
regulations (FPR)

Fundos próprios de base + fundos próprios
complementares
(valor em milhares de kwanzas)
Own own funds + own funds
complementary
(value in thousands of kwanzas)

6 364 144 033

Requisitos de FPR
FPR requirements

Requisito de FPR para risco de crédito e risco 
de crédito de contraparte
(valor em milhares de Kwanzas) 
FPR requirement for credit risk and counterpar-
ty credit risk
(value in thousands of Kwanzas)

1 085 020 425

Requisito de FPR para risco de mercado e risco 
de crédito de contraparte na carteira de nego-
ciação (valor em milhares de Kwanzas)
FPR requirement for market risk and counter-
party credit risk in the trading portfolio
(value in thousands of Kwanzas)

 1 025 665 809

Requisito de FPR para risco operacional
(valor em milhares de Kwanzas)
FPR requirement for operational risk
(value in thousands of Kwanzas)

535 976 289
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30  IMPACTOS DE TRANSIÇÃO PARA AS IFRS 
Conforme determinado pelo Banco Nacional de 
Angola, o Banco Valor transita das normas locais 
CONTIF para as normas internacionais IFRS, a 
partir de 1 Janeiro de 2018.

Esta transição irá conduzir a ajustamentos 
decorrentes da aplicação dos novos princípios 
contabilísticos, que determinam alterações aos 
valores de Balanço, Capital Próprio e Resultado 
Líquido do exercício findo a 31 Dezembro de 2017, 
preparados de acordo com as normas de conta-
bilidade estabelecidas no Plano de Contas das 
Instituições Financeiras (“CONTIF”).

Para elaborar as primeiras Demonstrações Fi-
nanceiras IFRS, o Banco, de acordo com o dis-
posto na IFRS 1 para determinação dos ajusta-
mentos de transição, decidiu optar por algumas 
excepções permitidas pela IFRS 1:

Valorização dos activos fixos tangíveis
i. O Banco Valor SA decidiu considerar como 
custo dos activos fixos tangíveis, o valor de 
balanço determinado em conformidade com 
as políticas contabilísticas anteriormente apli-
cadas. 

ii. O Banco Valor SA decidiu aplicar os requisi-
tos de desreconhecimento das IAS 39 apenas 
para as operações realizadas a partir de 1 Ja-
neiro de 2016. Assim, os activos desreconheci-
dos até essa data, de acordo com as normas 
contabilísticas anteriormente aplicadas, não 
foram reexpressos no balanço.

Com excepção das situações referidas, o Ban-
co Valor SA adoptou retrospectivamente as res-
tantes IFRS.

30 TRANSITION IMPACTS FOR IFRS
As determined by the National Bank of Ango-
la, Banco Valor has moved from local regula-
tions CONTIF to IFRS, as of January 1, 2018.

This transition will lead to adjustments ari-
sing from the application of the new accoun-
ting principles, which determine changes to 
the Balance Sheet, Equity and Net Income for 
the year ended December 31, 2017, prepared 
in accordance with the accounting standards 
established in the Chart of Accounts Financial 
Institutions (“CONTIF”).

In order to prepare the first IFRS Financial 
Statements, the Bank decided, in accordance 
with IFRS 1 to determine the transition adjust-
ments, to opt for certain exceptions permitted 
by IFRS 1:

Valuation of tangible fixed assets
i. Banco Valor SA has decided to consider 
as cost of tangible fixed assets the book 
value determined in accordance with the 
accounting policies previously applied.

ii. Banco Valor SA decided to apply the de-
recognition requirements of IAS 39 only to 
the operations carried out as from 1 January 
2016. Thus, derecognised assets up to that 
date date, in accordance with the accoun-
ting standards previously applied, have not 
been restated in the balance.

With the exception of the situations men-
tioned, Banco Valor SA retrospectively adop-
ted the remaining IFRS.
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Balanço contif
Contif balance

Balanço IFRS
IFRS banlance

Notas
Notes

31.12.17
Contif

Reclassfica-
ções

Reclassifica-
tions

Ajusta-
mentos 

transição
Transition 

adjust-
ments

31.12.17 
IFRS

Proforma

01.01.17
Contif

Reclassifica-
ções

Reclassifica-
tions

Ajustamentos 
transição

Transition Adjust-
ments

10.01.17 IFRS
Proforma

ACTIVO  ASSETS

Disponibilidades
Cash and cash equivalents

Caixa e disponibilidades 
em bancos centrais
Cash and cash equivalents 
in central banks

2 11 529 521 (3 479 383) 8 050 138 12 132 211 (5 126 502) 7 005 709

Créditos no sistema de 
pagamentos
Credits in the system of 
payments

Disponibilidades em outras 
instituições de crédito
Cash and cash equivalents 
in other credit institutions

2 2 360 3 479 383 3 481 743 605 5 126 502 5 127 107

Aplicações de liquidez
Liquidity applications

Aplicações em bancos cen-
trais e em outras instituições 
de crédito
Applications to central banks 
and other credit institutions

0 0 715 975 715 975

Títulos e valores mobiliários 
(mantidos até vencimento)
Marketable securities
(held to maturity)

Activos financeiros disponí-
veis para venda
Available financial assets
for sale

1+3+6 14 752 872 (8 521 695) 876 914 7 108 091 9 373 769 9 333 539 40 230

Investimentos detidos 
até à maturidade
Held-to-maturity investments

3 8 561 925 8 561 925 9 373 79 9 373 769

Créditos
Credits

Crédito a clientes
Credit to customers

7 6 791 960 (15 112) 6 776 848 6 366 882 (9 580) 6 357 302

Outros valores
Other values

Activos não correntes detidos
para venda
Non-current assets held for sale

4 3 800 252 (452 372) 3 347 880 3 856 105 (508 228) 3 347 877

Activos por impostos correntes
Current tax assets

4 31 058 31 058

Activos por impostos diferidos
Deferred tax assets

100 000 100 000

Outros activos
Other Assets

4 421 314 421 314 408 227 408 227

Imobilizações Fixed assets

Imobilizações financeiras
Financial fixed assets

1 40 230 (40 230) 0 40 230 40 230 0

Imobilizações corpóreas
Tangible fixed assets

Outros activos tangíveis
Other tangible assets

5 731 907 62 326 794 233 738 757 18 565 757 322

Imobilizações incorpóreas
Intangible assets

Activos intangíveis
Intangible assets

5 + 8 228 186 (62 326) (2 130) 163 730 400 114 (18 565) 381 549

Total activo
Total assets 

37 877 288 38 736 958 33 624 648 33 615 067
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Balanço contif
Contif balance

Balanço IFRS
IFRS banlance

Notas
Notes

31.12.17
Contif

Reclassfica-
ções

Reclassifica-
tions

Ajusta-
mentos 

transição
Transition 

adjust-
ments

31.12.17 
IFRS

Proforma

01.01.17
Contif

Reclassifica-
ções

Reclassifica-
tions

Ajustamentos 
transição

Transition Adjust-
ments

10.01.17 IFRS
Proforma

ACTIVO  ASSETS

Disponibilidades
Cash and cash equivalents

Caixa e disponibilidades 
em bancos centrais
Cash and cash equivalents 
in central banks

2 11 529 521 (3 479 383) 8 050 138 12 132 211 (5 126 502) 7 005 709

Créditos no sistema de 
pagamentos
Credits in the system of 
payments

Disponibilidades em outras 
instituições de crédito
Cash and cash equivalents 
in other credit institutions

2 2 360 3 479 383 3 481 743 605 5 126 502 5 127 107

Aplicações de liquidez
Liquidity applications

Aplicações em bancos cen-
trais e em outras instituições 
de crédito
Applications to central banks 
and other credit institutions

0 0 715 975 715 975

Títulos e valores mobiliários 
(mantidos até vencimento)
Marketable securities
(held to maturity)

Activos financeiros disponí-
veis para venda
Available financial assets
for sale

1+3+6 14 752 872 (8 521 695) 876 914 7 108 091 9 373 769 9 333 539 40 230

Investimentos detidos 
até à maturidade
Held-to-maturity investments

3 8 561 925 8 561 925 9 373 79 9 373 769

Créditos
Credits

Crédito a clientes
Credit to customers

7 6 791 960 (15 112) 6 776 848 6 366 882 (9 580) 6 357 302

Outros valores
Other values

Activos não correntes detidos
para venda
Non-current assets held for sale

4 3 800 252 (452 372) 3 347 880 3 856 105 (508 228) 3 347 877

Activos por impostos correntes
Current tax assets

4 31 058 31 058

Activos por impostos diferidos
Deferred tax assets

100 000 100 000

Outros activos
Other Assets

4 421 314 421 314 408 227 408 227

Imobilizações Fixed assets

Imobilizações financeiras
Financial fixed assets

1 40 230 (40 230) 0 40 230 40 230 0

Imobilizações corpóreas
Tangible fixed assets

Outros activos tangíveis
Other tangible assets

5 731 907 62 326 794 233 738 757 18 565 757 322

Imobilizações incorpóreas
Intangible assets

Activos intangíveis
Intangible assets

5 + 8 228 186 (62 326) (2 130) 163 730 400 114 (18 565) 381 549

Total activo
Total assets 

37 877 288 38 736 958 33 624 648 33 615 067
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Balanço contif
Contif balance

Balanço IFRS
IFRS banlance

Notas
Notes

31.12.17
Contif

Reclassfica-
ções

Reclassifica-
tions

Ajusta-
mentos 

transição
Transition 

adjust-
ments

31.12.17 
IFRS

Proforma

01.01.17
Contif

Reclassifica-
ções

Reclassifica-
tions

Ajustamentos 
transição

Transition Adjust-
ments

10.01.17 IFRS
Proforma

Fundos próprios Own funds 5 978 490 6 590 198 4.340.169 4 335 800

Capital social
Share capital

Capital subscrito
Subscribed capital

9 262 000 9 262 000 9 262 000 9 262 000

Reservas e fundos
Reserves and funds

Outras reservas e resultados
transitados
Other reserves and retained 
earnings

142 303 (5 064 134) (4 921 833) 36 761 (6 014 010) (5 977 249)

Resultados transitados
Retained earnings

(5 064 134) (5 064 134) 0 (6 014 010) 6 014 010 0

Resultado exercício
Income statement

Efeitos de alterações nas
políticas contabilísticas
Effects of changes in
accounting policies

6 + 8 584 021 584 021 (32 057) - 32 057

Resultado do exercício
atribuível a accionistas do banco
Profit for the year attributable to 
the bank’s shareholders

8 1 638 321 27 689 1 666 010 1 055 418 27 688 1 083 106

Total passivo + Fundos
Total liabilities + Own funds 37 877 288 38 736 958 33 624 648 33 615 067

Passivo Liabilities

Obrigações no sistema 
de pagamentos
Obligations in the sys-
tem of payments

Recursos de bancos centrais e
de outras instituições de
crédito
Resources of central banks and
other credit institutions

170 442 170 442 36 428 36 428

Depósitos
Deposits

Recursos de clientes e outros
empréstimos
Resources of customers and 
others

31 411 223 31 411 223 28 987 265 28 987 264

Provisões para
responsabilidades pro-
váveis
Provisions for probable 
liabilities

Provisões
Provisions

139 860 139 860 137 641 152 713

Outras obrigações
Other obligations

Passivos por impostos diferidos
Deferred tax liabilities

6 177 273 (263 074) (263 074) 123 145

Outros passivos
Other Liabilities

7 + 9 162 161 162 161 102 862

Total passivo
Total liabilities 31 898 798 32 146 760 29 284 479 29 279 267
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Balanço contif
Contif balance

Balanço IFRS
IFRS banlance

Notas
Notes

31.12.17
Contif

Reclassfica-
ções

Reclassifica-
tions

Ajusta-
mentos 

transição
Transition 

adjust-
ments

31.12.17 
IFRS

Proforma

01.01.17
Contif

Reclassifica-
ções

Reclassifica-
tions

Ajustamentos 
transição

Transition Adjust-
ments

10.01.17 IFRS
Proforma

Fundos próprios Own funds 5 978 490 6 590 198 4.340.169 4 335 800

Capital social
Share capital

Capital subscrito
Subscribed capital

9 262 000 9 262 000 9 262 000 9 262 000

Reservas e fundos
Reserves and funds

Outras reservas e resultados
transitados
Other reserves and retained 
earnings

142 303 (5 064 134) (4 921 833) 36 761 (6 014 010) (5 977 249)

Resultados transitados
Retained earnings

(5 064 134) (5 064 134) 0 (6 014 010) 6 014 010 0

Resultado exercício
Income statement

Efeitos de alterações nas
políticas contabilísticas
Effects of changes in
accounting policies

6 + 8 584 021 584 021 (32 057) - 32 057

Resultado do exercício
atribuível a accionistas do banco
Profit for the year attributable to 
the bank’s shareholders

8 1 638 321 27 689 1 666 010 1 055 418 27 688 1 083 106

Total passivo + Fundos
Total liabilities + Own funds 37 877 288 38 736 958 33 624 648 33 615 067

Passivo Liabilities

Obrigações no sistema 
de pagamentos
Obligations in the sys-
tem of payments

Recursos de bancos centrais e
de outras instituições de
crédito
Resources of central banks and
other credit institutions

170 442 170 442 36 428 36 428

Depósitos
Deposits

Recursos de clientes e outros
empréstimos
Resources of customers and 
others

31 411 223 31 411 223 28 987 265 28 987 264

Provisões para
responsabilidades pro-
váveis
Provisions for probable 
liabilities

Provisões
Provisions

139 860 139 860 137 641 152 713

Outras obrigações
Other obligations

Passivos por impostos diferidos
Deferred tax liabilities

6 177 273 (263 074) (263 074) 123 145

Outros passivos
Other Liabilities

7 + 9 162 161 162 161 102 862

Total passivo
Total liabilities 31 898 798 32 146 760 29 284 479 29 279 267
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Demonstração de Resultados Contif
Contif Income Statement

Demonstração de Resultados IFRS
IFRS Income Statement

Notas
Notes

31.12.17
CONTIF

Reclassificações
Transition Adjust-

ments

Ajustamentos
Transição

31.12.17 IFRS
Proforma

Proveitos de instrumentos financeiros activos
Income from active financial 
instruments

Juros e rendimentos similares
Interest and similar income

1 + 6 + 7 2 302 830 9 724 33 465 2 527 019

Custos de instrumentos financeiros activos
Costs of active financial instruments

Juros e encargos similares
Interest and similar charges

(641 790) (641 790)

Margem Financeira
Financial Margin 1 661 040 31.12.17 IFRS

Proforma

Resultado de prestação 
de serviços financeiros
Result of provision 
of financial services

Rendimentos de seviços 
e Comissões
Income from services 
and commissions

2 + 6 1 215 425 186 908 1 402 333

Encargos com seviços 
e comissões
Charges for services 
and commissions

2 (213 018) (213 018)

Resultados em operações cambiais
Result of foreign exchange operation

Resultados cambiais
Foreign exchange results

1 359 036 1 359 036

Outros resultados de exploração
Other operating income

Resultados da alienação 
de outros activos
Proceeds from the sale 
of other assets

3 (736) 678 (58)

Outros resultados de exploração
Other operating income

3 + 5 + 8 (100 046) (100 046)

Produto da actividade bancária
Product of banking activity 4 234 765 4 333 476

Pessoal
Staff

Custos com pessoal
Cost of staff

1 (1 210 205) (133 465) (1 343 670)

Fornecimento de terceiros
Other equipment

Fornecimento e serviços 
de terceiros
Supply and services
from third-parties

(911 925) (911 925)

Depreciações e amortizações
Depreciation and amortization

Depreciações e amortizações 
do exercício
Depreciation and Amortization for the year

(401 814) 27 689 (374 125)

Impostos e taxas não Incidentes 
sobre o resultado
Taxes and rate of non-incidences on results

5 (104 919) 104 919 0

Penalidades aplicadas por 
Autoridades reguladoras
Penalties applied by 
Regulatory authorities

5 (1 528) 1 528 0

Resultado não operacional
Non-operating result

7 + 8 71 695 (71 695) 0
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Provisões para crédito de
liquidação duvidosa e prestação
de garantias
Provision for doubtful loan 
and provision of guarantees

Provisões líquidas de anulações
Loan impairments net of reversals and recoveries

4 62 560 (62 811) (251)

Imparidade para crédito 
a clientes líquida de reversões 
e recuperações
Loan impairments net of reversals and recoveries

4 62 811 62 811

Provisões sobre outros valores 
e responsabilidades prováveis
Provisions on other values 
and likely responsibilities

Imparidade para outros activos
líquida de reversões e recuperações
Impairment for other assets net of reversals 
and recoveries

(100 309) (100 309)

Resultados antes de impostos Pretax result 1 638 320 1 666 010
Encargos sobre o resultado corrente
Charges on the current tax result

Imposto sobre o resultado
Tax on result

0 0

Resultados do exercício
Result of the year

Resultados líquido
Net Income 1 638 320 1 666 010

                                                                            31 Dezembro 2017
                                                                            31 December 2017

01 Janeiro 2017
01 January 2017

Capital social
Share Capital

Outras reservas 
e result. Transitados
Other reserves and 

transited results

Efeito alteração 
politicas contab

Effects of changes in
accounting policies

Resultado do exercicio
Result of the year

Capitais próprios
Own capital

Capitais próprios
Own capital

Normas locais (CONTIF)
Local norms (CONTIF) 9 262 000 (4 921 833) 1 638 321 5 978 488 4 340 169

Fair-value carteira títulos disp venda
Fair value portfolio securities 
available for sale

613 840

Despesa aumento capital
Capital increase expenses

(29 819) 27 689 (4 369)

Capitais próprios IAS/IFRS
Own capital IAS/IFRS 9 262 000 4 921 833 584 021 1 666 010 6 590 198 4 335 800

Demonstração de Resultados Contif
Contif Income Statement

Demonstração de Resultados IFRS
IFRS Income Statement

Notas
Notes

31.12.17
CONTIF

Reclassificações
Transition Adjust-

ments

Ajustamentos
Transição

31.12.17 IFRS
Proforma
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The following is an explanation of how the 
transition to IAS / IFRS affected the Bank’s po-
sition:

Notes to the reclassifications and adjustments 
to the Balance Sheet

1. In the accounting plan CONTIF, the parti-
cipation in EMIS is recognized in Financial As-
sets. In the transition to the IAS / IFRS plan, 
equity investments in companies that are not 
subsidiaries, associates or joint ventures shou-
ld be classified as available-for-sale financial 
assets;

2. In the accounting plan CONTIF, Cash and 
Cash Equivalents in Other Credit Institutions 
are accounted for under Available Cash. In 
the transition to IAS / IFRS, these values must 
be adjusted to the specific heading Cash and 
cash equivalents in other credit institutions;

3. In the conversion to IAS / IFRS, the Bank de-
cided to classify part of its portfolio of Securities  

Treasury and Treasury Bonds in national 
currency not readjusted) for the Available for 
sale category, therefore it is necessary to re-
classify these securities to the heading Availa-
ble-for-sale financial assets;

4. In the conversion to the IAS / IFRS plan, 
it is necessary to adjust the tax items for the 
respective items;

5. In the accounting plan CONTIF, improve-
ments in real estate of third parties are recog-
nized in intangible fixed assets. In the transition 
to IAS / IFRS, these items should be reclassi-
fied to Other tangible assets;

6. In IAS / IFRS, securities accounted for un-
der “Available-for-sale financial assets” require 
the calculation of their fair value and accoun-
ting for the same and respective deferred tax, 
for counterpart of own funds;

7. In the accounting plan CONTIF, the cre-
dit commissions to be deferred are recognized 
in Other liabilities. In the transition to the IAS 

Apresentamos de seguida uma explicação de 
como a transição para IAS/IFRS afectou a posi-
ção do Banco:
Notas às reclassificações e ajustes ao Balanço

1. No plano contabilístico CONTIF, a partici-
pação na EMIS é reconhecida em Imobilizações 
financeiras. Na transição para plano IAS/IFRS as 
participações em capital de empresas que não 
sejam subsidiárias, associadas ou empreendi-
mentos conjuntos devem ser classificadas para a 
categoria de activos financeiros disponíveis para 
venda;

2. No plano contabilístico CONTIF, as Disponi-
bilidades em Outras Instituições de Crédito são 
contabilizados na Rubrica disponibilidades. Na 
transição para IAS/IFRS, estes valores têm de ser 
ajustados para a rubrica especifica Disponibilida-
des em outras instituições de crédito;

3. Na conversão para IAS/IFRS, o Banco deci-
diu classificar parte da sua carteira de Títulos (Bi-
lhetes do Tesouro e Obrigações do Tesouro em 
moeda nacional não reajustáveis), para a catego-
ria Disponíveis para venda, pelo que é necessário 
reclassificar estes títulos para a rubrica Activos fi-
nanceiros disponíveis para venda;

4. Na conversão para plano IAS/IFRS, torna-se 
necessário ajustar as rubricas referentes a impos-
tos, para as respectivas rubricas;

5. No plano contabilístico CONTIF, as benfeito-
rias em imóveis de terceiros são reconhecidas em 
Imobilizações incorpóreas. Na transição para IAS/
IFRS, estes itens devem ser reclassificados para a 
rubrica Outros activos tangíveis;

6. EM IAS/IFRS, os títulos contabilizados na ru-
brica Activos financeiros disponíveis para venda, 
obrigam ao cálculo do seu justo valor e contabi-
lização do mesmo e respectivo imposto diferido, 
por contrapartida de fundos próprios;

7. No plano contabilístico CONTIF, as comis-
sões de crédito a diferir são reconhecidas em Ou-
tras obrigações. Na transição para o plano con-
tabilístico IAS/IFRS, o diferimento das comissões 
associadas a operações de crédito é reconhe-
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/ IFRS accounting plan, the deferral of com-
missions associated with credit operations is 
recognized directly in the Loans to Customers 
category;

8. The Bank capitalized on construction 
costs associated with the most recent increase 
in capital, which according to IAS / IFRS shou-
ld not be capitalized. These costs are derated 
from intangible fixed assets and the respective 
net value must be recognized in equity under 
the heading effects of changes in accounting 
policies;

Notes to the reclassifications and adjustments 
to the Income Statement

1. In IAS / IFRS, the allocation of credits to 
employees with a reduced rate, requires a re-
calculation of cash flow according to market 
interest rates. The interest difference shou-
ld then be recorded in personnel inventories 
against financial margin;

2. This adjustment consists of the sepa-
ration between income and charges for the 
provision of services and commissions, which 
pass in accordance with IAS / IFRS to be pre-
sented separately;

3. In accordance with IAS / IFRS, gains and 
losses arising from the sale of tangible fixed 
assets should be recorded under a specific 
heading;

4. In accordance with IAS / IFRS, credit impair-
ment is recognized under a specific heading;

5. In IAS / IFRS, taxes and penalties cease 
to have a caption and are recognized in Other 
operating income;

6. Income from credit operations commis-
sions must be deferred against financial mar-
gin in accordance with the effective interest 
rate method;

7. In IAS / IFRS, the recovery of interest from 
previous years, which had been canceled due 
to are recognized directly in financial margin;

cido directamente na rubrica Crédito a Clientes; 
8. O Banco capitalizou custos de constituição as-
sociados aos registos do mais recente aumento 
de capital, que de acordo com as IAS/IFRS não 
devem ser capitalizados. Estes custos são des-
reconhecidos de imobilizações incorpóreas e o 
respectivo valor líquido deve ser reconhecido em 
capital próprio na rubrica efeitos de alterações 
nas politicas contabilísticas;

 
Notas às reclassificações e ajustes à Demons-
tração de Resultados

1. Em IAS/IFRS, a atribuição de créditos aos 
funcionários com taxa bonificada, obriga a um 
recálculo dos Cash-flow de acordo com as taxas 
de juro de mercado. A diferença de juros deve ser 
depois contabilizada em custos com pessoal por 
contrapartida de margem financeira;

2. Este ajustamento consiste na separação en-
tre os rendimentos e encargos com a prestação 
de serviços e comissões, que passam de acordo 
com as normas IAS/IFRS a ser apresentadas em 
separado;

3. De acordo com as IAS/IFRS, os ganhos e 
perdas resultantes da alienação de imobilizações 
corpóreas devem ser registados em rubrica es-
pecífica;

4. De acordo com as IAS/IFRS as imparida-
des para crédito são reconhecidas em rubrica 
específica;

5. Em IAS/IFRS, as rubricas de impostos e 
penalidades deixam de ter uma rubrica própria, 
sendo reconhecidos em Outros resultados de 
exploração;

6. Os proveitos relacionados com as comis-
sões de operações de crédito, devem ser dife-
ridos por contrapartida de margem financeira, 
em conformidade com o método da taxa juro 
efectiva;

7. Em IAS/IFRS, a recuperação de juros de 
exercícios anteriores, que haviam sido anulados 
por atraso de pagamento, passam a ser reconhe-
cidos directamente em margem financeira;
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8. In IAS / IFRS, the amounts of prior years 
are recorded under the heading directly rela-
ted to the operation;

31 SUBSEQUENT EVENTS
As mentioned in note 10 - Non-current assets 
held for sale, the amount recorded in the cap-
tion, referring to the Torres Oceano property, 
acquired by the Bank in 2013, was the subject 
of a resolution agreement between the par-
ties. On February 22, 2018, the Bank and the 
company with which the business related to 
this property was made in 2013, given the time 
already elapsed over it, to the fact that it was 
not possible to carry out the deed and the-
re was no reasonable prospect of solving this 
situation, resolution of the business, having 
concluded a resolution agreement and date 
the seller made the financial settlement of the 
amount originally paid by the Bank.

With the resolution of the contract and fi-
nancial settlement of the value to the Bank, 
both the Asset (non-current assets held for 
sale) and the Bank’s Liabilities (Customer 
Resources), reduced their value in AOA 3,315 
thousand, compared to the close of 2017.

31 Jan 2018 31 Dec 2017

Euro 257 716 185 400 39%

USD 207 450 165 924 25%

8. Em IAS/IFRS os valores de exercícios ante-
riores são contabilizados na rubrica directamente 
relacionada com a operação;

31 . EVENTOS SUBSEQUENTES
Conforme referido na nota 10 – Activos não cor-
rentes detidos para venda, o montante registado 
na rubrica, referente ao imóvel Torres Oceano, 
adquirido pelo Banco em 2013, foi alvo de um 
acordo de resolução entre as partes. No dia 22 
de Fevereiro de 2018, o Banco e a empresa com 
quem tinha sido feito em 2013 o negócio relati-
vo a este imóvel, atendendo ao tempo já decor-
rido sobre o mesmo, e devido ao facto de não 
ter sido possível efectuar a escritura e não haver 
uma perspectiva razoável para a resolução desta 
situação, acordaram a resolução do negócio, ten-
do celebrado respectivo contrato de resolução e 
tendo nesta mesma data o vendedor procedido 
à liquidação financeira do valor que originalmen-
te tinha sido pago pelo Banco. 

Com a resolução do contrato e liquidação fi-
nanceira do valor ao Banco, tanto o Activo (Ac-
tivos não correntes detidos para venda) como o 
Passivo do Banco (Recursos de Clientes), reduzi-
ram de valor em AOA 3.315 milhares de Kwanza, 
face ao fecho de 2017.
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Another important event that occurred in 
early 2018 was the decision of the National 
Bank of Angola to institute a mechanism of 
Kwanza fluctuation. This measure meant that 
by the end of January, the Kwanza had recor-
ded the following depreciation:

The Bank has in its Balance Sheet a set of 
Assets and Liabilities in foreign currency or in-
dexed to foreign currency, which, with depre-
ciation recorded in January, were revalued, re-
sulting from this revaluation a positive result of 
AOA 896.5 thousand Kwanzas.

In addition to the aforementioned facts, 
Banco Valor is not aware of any facts subse-
quent to 12/31/2017 that justify adjustments or 
disclosure in the Notes to the Financial State-
ments for the year under review.

Outro evento relevante ocorrido no inicio de 
2018, foi a decisão do Banco Nacional de Ango-
la, de instituir um mecanismo de flutuação do 
Kwanza. Esta medida levou a que no fecho de 
Janeiro, o Kwanza tivesse registado as seguintes 
depreciações:

O Banco tem no seu Balanço um conjunto de 
Activos e Passivos em moeda estrangeira ou in-
dexados à moeda estrangeira, que com a depre-
ciação registada em Janeiro, foram reavaliados, 
resultando dessa reavaliação um resultado posi-
tivo de AOA 896.5 milhares de Kwanzas.

Para além dos factos mencionados, o Banco 
Valor não tem conhecimento de quaisquer fac-
tos posteriores a 31/12/2017, que justifiquem ajus-
tamentos ou divulgação nas Notas às Contas, 
relativas ao exercício analisado.
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REPORT AND OPINION OF THE SUPERVISORY BOARD

To our fellow Banco Valor shareholders,

1. Under the terms of the Law and the mandate conferred on 
us, in accordance with Article no.23 of the Statute, we present 
the report covering the audit activity conceived by us as well 
as the opinion on the accounting documents presented by the 
Board of Directors of Banco Valor, S.A for the year ended De-
cember 31st, 2017.

2. The Fiscal Council followed with the necessary periodicity 
and the extension that we consider adequate, the evolution of 
activity developed by the Bank during the financial year ended, 
we obtained from the Administrative Council all the information 
and clarifications that were deemed pertinent, taking into ac-
count that they were prepared in compliance with the generally 
accepted accounting principles (GAAP) and standards estab-
lished for the sector.

3. We examined the Balance Sheet, Statement of Income, Sta-
tement of Cash Flow, Statement of changes in Equity, as well as 
the Management Report prepared by the Administrative Council 
for the year ended December 31st, 2017. 

4. We have analyzed the External Auditor’s Report on the Finan-
cial Statements as of December 31, 2017, issued without reser-
vation and which marks the first prepared statement based on 
IFRS international financial reporting standards.

5. The accounting policies and valuation criteria adopted for 
the various asset elements, are in compliance with the legal re-
quirements and deserve the agreement of the Fiscal Council, as 
the Accounts that are present to the Shareholders reflect the 
accounting records expressed in the respective balance sheets 
and elements that compose financial statements. 
6. Therefore, based on the foregoing, our opinion is that the Fi-
nancial Statements for the year ended 31 December 2017 reflect, 
in all material respects, the Financial and Equity position of Ban-
co Valor on that date, being in proper condition to be submitted 
to the General Meeting, with the aim of its approval

.
7. Finally, we express our gratitude to the Board of Directors and 
all the collaborators of the Bank with whom we contacted, for all 
their availability and cooperation provided. 

Luanda, March 15th of 2018
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