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Mensagem do Presidente do
Conselho de Administração

Message from the Chairman

Em 2018, não obstante o cenário de alguma recuperação, a economia
Angolana voltou a contrair, em resultado da forte queda da produção de
petróleo e gás.

In 2018, despite the scenario of some recovery, the Angolan economy
contracted again as a result of the sharp drop in oil and gas production.

Foi implementado um conjunto de medidas com o intuito de estabilizar a
economia nacional.
Destaca-se, por parte do BNA, a introdução de um novo regime cambial,
que permitiu que a diferença entre o câmbio oficial e o câmbio no mercado
informal caísse para 20-25% (em 2017 era 150%).
Este ajuste no modelo do BNA de venda de moeda estrangeira, ocorreu num
período de significativa degradação das Reservas Internacionais Líquidas do
País, que reduziram 22%, começando o ano de 2018 em USD 13,6 mil milhões
e fechando esse ano em USD 10.6 mil milhões.
O regime cambial adoptado no início de 2018 colocou fim à rigidez verificada
desde Abril de 2016 e atribuiu maior flexibilidade à taxa de câmbio. Na
implementação do regime, verificaram-se depreciações acentuadas, que
visaram, entre outros motivos, corrigir a paridade do euro com o kwanza, de
forma a que o câmbio cruzado EUR/USD fosse consistente com a taxa de
câmbio definida nos mercados internacionais.
As depreciações subsequentes foram menos expressivas, sendo limitadas
com a publicação do Instrutivo nº 01/2018 do BNA, que definiu uma banda
de mais ou menos 2%, face à taxa de câmbio referência do dia anterior.
O volume de venda de divisas aos bancos comerciais por parte do Banco
central, ascendeu aos 11,5 mil milhões de euros, um aumento de cerca de
4,8% em relação a 2017.
A inflação abrandou para 18,6% fruto de uma política monetária restritiva.
De forma a recuperar a confiança da comunidade internacional, Angola garantiu
recentemente um acordo de três anos com o Fundo Monetário Internacional
(FMI) que tem como principais objectivos, apoiar à implementação do plano
de reformas do governo, ajudar a restabelecer a sustentabilidade externa e
fiscal e promover a diversificação económica.
Acreditamos que, em momentos desafiantes e de dificuldades necessitamos
de estar focados, unidos, e ser criativos, a fim de superarmos os desafios.
E foi nesse cenário que o Banco Valor, pelo enorme esforço dos seus
Colaboradores e da equipa de gestão, obteve um crescimento do activo em
17%; Crescimento da carteira de crédito em 2%; Crescimento dos recursos em
10%; Rácio de solvabilidade 28,1%.
Fruto do acompanhamento da actividade por parte da gestão e da estratégia
que vem sendo implementada, o banco encerrou o exercício de 2018 com o
melhor resultado desde a sua constituição - AOA 4.015 mil milhões.
O Capital Humano é um pilar importantíssimo de desenvolvimento no
contexto da economia e, em particular, do sector bancário angolano. Em
2018, mantivemos o permanente desenvolvimento e capacitação dos nossos
Colaboradores, com formações técnicas e estratégicas para à consolidação
de conhecimentos. É nosso compromisso ajudar os colaboradores a crescer
profissional e pessoalmente, criando oportunidades de melhoria e de
realização.
A nível organizacional em 2018, implementamos um conjunto de medidas
que permitirão manter os altos padrões de governação, gestão de risco e
Compliance.
Em nome do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, agradeço
aos Clientes pela preferência e apoio contínuo em tempos difíceis, aos
Accionistas pela confiança depositada, aos Colaboradores pelo compromisso
e dedicação, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal pelo seu
contínuo apoio e aconselhamento, aos fornecedores e demais stakeholders.
Estamos juntos!
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A set of measures has been implemented to stabilize the national economy.
The BNA introduced a new exchange rate regime, which allowed the difference
between the official exchange rate and the informal exchange rate to fall to
20-25% (in 2017 it was 150%).
This adjustment in the BNA model of foreign currency sales occurred during a
period of significant degradation of the country’s Net International Reserves,
which decreased by 22%, starting 2018 at USD 13.6 billion and ending this year
at USD 10.6 billion.
The exchange rate regime adopted in early 2018 put an end to the rigidity seen
since April 2016 and gave more flexibility to the exchange rate. The regime´s
implementation, there were sharp depreciations, which aimed, among other
reasons, at correcting the euro’s parity with the kwanza, so that the EUR / USD
cross exchange rate was consistent with the exchange rate set in international
markets.
Subsequent depreciation was less significant and was limited by the publication
of BNA Instruction No. 01/2018, which defined a band of about 2%, against the
reference exchange rate of the previous day.
Central bank sales of foreign currency to commercial banks amounted to 11.5
billion euros, an increase of around 4.8% over 2017.
Inflation slowed to 18.6% as a result of restrictive monetary policy.
In order to regain confidence of the international community, Angola recently
secured a three-year agreement with the International Monetary Fund (IMF)
that aims to support the implementation of the government’s reform plan,
to help restore external and fiscal sustainability. and promote economic
diversification.
We believe that in challenges and difficult times we need to be focused, united,
and creative in order to overcome challenges. It was in this scenario that Banco
Valor, due to the great efforts of its Employees and the management team,
achieved an asset growth of 17%; Credit portfolio growth by 2%; Resource
growth by 10%; Solvency ratio 28.1%.
As a result of the management’s monitoring of its activity and the strategy
being implemented, the bank ended 2018 with the best result since its
inception - AOA 4.015 billion.
Human capital is a very important pillar of development in the economy´s
context and for the Angolan banking sector. In 2018, we maintained the
permanent development and trained our employees, with technical and
strategic training to consolidate knowledge. It is our commitment to help
employees grow professionally and personally, creating opportunities for
improvement and fulfillment.
At the organizational level in 2018, we implemented a set of measures that
will allow us to maintain high governance´s standards, risk management and
compliance.
On behalf of the Board of Directors and the Executive Committee, I thank
Customers for their preference and continued support in difficult times,
Shareholders for their trust, Employees for their commitment and dedication,
the Board of Directors and the Supervisory Board for their continued support
and advice, suppliers and other stakeholders. We are together!

Síntese dos Principais Indicadores de Negócio
Summary of Key Business Indicators
Milhares de AOA /Thousand of AOA

2018
2017
Variação
		
Change
Balanço /Balance sheet
45.501.775

38.736.958

8.427.903

8.251.423

2%

Recursos Clientes /Resources from Customers

34.484.846

31.411.223

10%

Capitais Próprios e Equiparados /Equity and Quasi-equity Instruments

10.172.409

6.590.198

54%

Ativo Total /Total Asset
Crédito sobre Clientes (bruto) /Loans and Advances to Customers (gross)

17%

Actividade /Activity
Produto Bancário /Bank Operating Revenues

8.032.760

4.433.579

281%

Margem Financeira /Net Interest Income

5.858.658

1.885.288

211%

Margem Complementar /Additional Financial Margin

2.180.312

2.548.351

-14%

Custos de Estrutura /Overheads

2.605.048

2.626.720

-1%

Resultado Líquido /Net Income

4.015.421

1.666.008

141%

Rendibilidade/Profitability
Rentabilidade dos Activos (ROA) /Return on Assets (ROA)
Rentabilidade dos Capitais Próprios (ROE) /Return On Equity (ROE)
Rácio eficiência /Efficiency Ratio
Activo total / Colaborador /Total asset / Employee

9%

4.433.579

281%

39%

1.885.288

211%

32%

2.548.351

-14%

484.061

472.402

2%

28%

30,1%

1 p.p

24%

26%

-2 p.p

Adequacidade/Capital adequacy
Rácio Solvabilidade Regulamentar /Regulatory Solvency Ratio
Qualidade do activo /Asset quality
Rácio de Transformação (crédito sobre clientes/recursos de clientes)
Transformation ratio (loans and advances to customers / Resources from customers)

24%

11%

13 p.p

Cobertura do crédito vencido > 30D por provisões de crédito /Credit coverage > 30d for credit provision

101%

162%

-61 p.p

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

23,3%

17,8%

5,5 p.p

8

6

33%

94

90

4%

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

Funcionamento/Operation
Número de balcões /Branches
Número de colaboradores /Employees
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Enquadramento Internacional

International Framework

No seu relatório “World Economic Outlook” de Janeiro de 2019 o Fundo
Monetário Internacional (FMI), manteve as estimativas do crescimento
mundial do ano 2018 em 3,7%. O ano transacto ficou marcado por aumentos
nos preços do petróleo (antes da inversão da trajectória dos preços no quarto
trimestre) e, consequentemente, por receios de pressões inflacionárias.
Registou-se a deterioração de determinados indicadores macroeconómicos
das economias emergentes e o abrandamento de várias economias avançadas.

In its January 2019 World Economic Outlook report, the International
Monetary Fund (IMF) maintained estimates of world growth for 2018 at
3.7%. Last year was marked by increases in oil prices (before the reversal
of the price path in the fourth quarter) and, consequently, by fears of
inflationary pressures. Certain macroeconomic indicators of emerging
economies have deteriorated, and several advanced economies have
slowed down.

Gráfico 1. Taxa de Crescimento do PIB (%)
Graphic 1. GDP Growth rate (%)
5
4

4,5

3,7

3,5

3
2

4,9

4,6

3,5

3,6

3,6

Mundo
World

2,9
2,3

2,0
1,7

Economias Avançadas
Advanced Economies

1

Economias Emergentes
Emerging Economies

0

África Subsariana
Sub-Saharan Africa

2018 ESTIMATIVA

2019 PROJECTADO

2020 PROJECTADO
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Evolução da Actividade Económica

Evolution of Economic Activity

Estados Unidos

United States

A economia norte-americana registou uma expansão de 2,6% no quarto
trimestre e um crescimento de 2,9% para o ano de 2018 (+0,7 pontos
percentuais face a 2017). A contribuir, esteve o aumento dos gastos dos
consumidores (que representam dois terços da actividade económica do país),
que resultou da robustez do mercado laboral. Entre os meses de Setembro
e Novembro, a taxa de desemprego norte-americana situou-se em 3,7%, o
menor nível desde Dezembro de 1969, antes de terminar o ano em 3,9%. Não
obstante estes dados, a inflação no país foi abrandando e atingiu os 1,9% em
Dezembro, um recuo de 1 ponto percentual (p.p.) face ao pico do ano (que se
verificou nos meses de Junho e Julho).

The US economy expanded by 2.6% in the fourth quarter and by 2.9% for the
year 2018 (+0.7 percentage points over 2017). Its contribution was the rise in
consumer spending (which accounts for two-thirds of the country’s economic
activity), which resulted from the robust labor market. Between September
and November, the US unemployment rate stood at 3.7%, the lowest since
December 1969, before ending the year at 3.9%. Notwithstanding these
figures, inflation in the country slowed to 1.9% in December, a 1 percentage
point (pp) decrease from the peak of the year (in June and July).

Apesar do bom momento, o aumento das políticas proteccionistas suscitou
dúvidas relativamente à continuidade deste bom desempenho da economia
norte-americana e, também, da economia mundial.
A maior economia mundial impôs tarifas sobre aproximadamente 250
mil milhões de USD de bens chineses, levando a China a retaliar com taxas
alfandegárias sobre produtos americanos avaliados em 110 mil milhões de
USD.
Durante a cimeira do G20, no final do ano, as duas potências acordaram uma
suspensão da guerra comercial por um período de 90 dias. Cumpre notar
que os EUA atingiram, no mês de Outubro, o maior défice comercial (55,6 mil
milhões de USD) em 10 anos, antes de registarem um défice de 49,3 mM
USD no mês subsequente, o menor desde Julho. As importações caíram para
o menor valor desde Março de 2016 no mês de Novembro e os défices com
os principais parceiros comerciais (China, Canadá, México, UE, Japão e Brasil)
apresentaram melhorias, reflectindo as alterações alfandegárias.
Relativamente ao dólar, a moeda apreciou 4,8% no ano passado. A subida face
às suas congéneres teve por base o bom momento da economia e a subida
da taxa de juros por parte da Reserva Federal (Fed). A Fed subiu por quatro
vezes os juros em 2018, elevando a Fed Funds Rate para o intervalo entre
2,25% e 2,50%.
7
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Despite the good momentum, the rise of protectionist policies has raised
doubts about the continued good performance of the US economy and the
world economy as well.
The world’s largest economy has imposed tariffs on approximately $ 250 billion
of Chinese goods, leading China to retaliate with US $ 110 billion in customs
duties on US goods.
During the G20 summit at the end of the year, the two powers agreed to
suspend the trade war for a period of 90 days. It should be noted that the
US reached, in October, the highest trade deficit (USD 55.6 billion) over 10
years, before registering a USD 49.3 mM deficit in the following month, the
lowest since July. Imports fell to the lowest since March 2016 in November
and deficits with major trading partners (China, Canada, Mexico, EU, Japan and
Brazil) improved, reflecting customs changes.
Against the dollar, the currency appreciated 4.8% last year. The rise against
its counterparts was based on the good momentum of the economy and the
Federal Reserve (Fed) rate hike. The Fed raised interest rates fourfold in 2018,
raising the Fed Funds Rate to between 2.25% and 2.50%.

Zona Euro
A economia da zona Euro abrandou ao longo de 2018. Os dados referentes
ao último trimestre do ano apontam para uma expansão de 1,2% em termos
homólogos (-1,5 pontos percentuais face ao crescimento observado no
quarto trimestre de 2017). Em termos acumulados, a economia do bloco
terá crescido 1,8%, a taxa mais baixa desde 2014. Na base da desaceleração,
estiveram factores como a queda do sector automóvel na Alemanha, o efeito
dos coletes amarelos em França, a primeira recessão, desde 2013, de Itália e
a desaceleração do comércio mundial.
No mercado laboral, o bloco reduziu o seu percentual de desempregados.
No início do ano, a taxa de desemprego correspondia a 8,6% e reduziu para
7,9% no mês de Dezembro. Já a inflação fez, durante a maior parte do ano, o
percurso inverso, tendo aumentado dos 1,3% observados em Janeiro, para
2,2% no mês de Outubro, antes de desacelerar para 1,6% em Dezembro. A
subida dos preços teve por base o aumento dos preços do petróleo.
O euro perdeu força face ao dólar ao longo do ano. O declínio reflectiu, não só,
a pior performance da economia europeia, mas também a diferença entre as
políticas do Banco Central Europeu (BCE) e da Reserva Federal.
África Subsariana
Relativamente a economia da África subsariana as estimativas de
crescimento para 2018, estimam-se em 2,9%. Contudo, a previsão mantevese acima do crescimento observado em 2017, o que reflecte o aumento dos
preços das commodities.
O PIB da África do Sul contraiu no primeiro e segundo trimestre, 2,6% e
0,4%, respectivamente, antes de crescer 2,2% no terceiro trimestre. A taxa
de desemprego permaneceu elevada ao longo do ano, encontrando-se em
27,1%. Já a Nigéria, contrariamente ao que se notou nos anos 2016 e 2017,
viveu um bom período em 2018 devido à subida dos preços do petróleo.
Segundo as estimativas do FMI, a economia deverá ter crescido 1,9%.
Economias Emergentes
As economias emergentes passaram por um período difícil nos mercados
financeiros e por uma série de depreciações cambiais.
Na Turquia, as tensões com os EUA despoletaram um sentimento de
desconfiança nos investidores, o que levou a lira turca para mínimos no mês
de Agosto. Em Outubro, devido à depreciação cambial, a taxa de inflação
atingiu os 25,24% em termos homólogos (2,7% em termos mensais), o que
correspondeu a máximos de Julho de 2003. Após este pico, a taxa de inflação
terminou o ano em 20,3%, em parte como consequência da subida taxa de
juros para 24%.
Na Argentina, o peso atingiu o seu menor valor no mês de Setembro. A
queda da moeda argentina começou quando um período de seca levou a uma
diminuição das exportações agrícolas. A crise cambial agravou-se com o selloff dos emergentes, e levou o banco central a subir a taxa de juros para 60%,
de forma a dar resposta à situação e conter pressões inflacionárias. Porém, a
taxa de inflação no mês de Novembro atingiu os 48%, recuando depois para
47,1% no final do ano.
Entretanto, devido a desequilíbrios nas finanças públicas, o país chegou a
um acordo com o FMI, que envolverá um empréstimo de 57,1 mil milhões
de USD (o maior da história da organização de Bretton Woods), cedido num
espaço de três anos. A cedência da totalidade deste montante dependerá da
satisfação de uma série de condições, que incluem um défice de 0% no ano de
2019 e uma atitude mais passiva por parte do banco central argentino, que
só deverá intervir caso a taxa de câmbio atinja os USD/ARS 44.
Cita-se ainda, a Índia que, à semelhança da terceira maior economia sulamericana, viu a sua moeda (rupia) atingir o menor valor em Outubro, e a
Indonésia, cuja moeda atingiu mínimos de dois anos.
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Euro Zone
The Eurozone economy slowed over 2018. Data for the last quarter of the year
point to a year-on-year expansion of 1.2% (-1.5 percentage points compared to
growth in the fourth quarter of 2017). In cumulative terms, the bloc’s economy
will have grown by 1.8%, the lowest rate since 2014. On the back of the
slowdown were factors such as the downturn in the auto sector in Germany,
the effect of yellow jackets in France, the first recession, since 2013 from Italy
and the slowdown in world trade.
In the labor market, the bloc reduced its percentage of unemployed. At the
beginning of the year, the unemployment rate was 8.6% and decreased to 7.9%
in December. Inflation, for the most part of the year, followed the opposite
path, increasing from 1.3% in January to 2.2% in October, before decelerating to
1.6% in December. The rise in prices was based on rising oil prices.
The euro lost strength against the dollar throughout the year. The decline
reflected not only the worst performance of the European economy, but also
the difference between the policies of the European Central Bank (ECB) and
the Federal Reserve.
Sub-Saharan Africa
For sub-Saharan Africa’s economy, growth estimates for 2018 are estimated
at 2.9%. However, the forecast remained above the growth observed in 2017,
reflecting the rise in commodity prices.
South Africa’s GDP contracted in the first and second quarter, by 2.6% and 0.4%
respectively, before growing by 2.2% in the third quarter. The unemployment
rate remained high throughout the year at 27.1%. Nigeria, contrary to what was
noted in 2016 and 2017, had a good period in 2018 due to the rise in oil prices.
According to IMF estimates, the economy is expected to have grown by 1.9%.
Emerging Economies
Emerging economies experienced a difficult period in the financial markets and
a series of currency depreciations.
In Turkey, tensions with the US triggered a feeling of distrust in investors, which
pushed the Turkish lira to lows in August. In October, due to exchange rate
depreciation, the inflation rate reached 25.24% year- on-year (2.7% month-onmonth), which corresponded to July 2003 highs. After this peak, the inflation
rate ended the year by 20.3%, partly as a result of the interest rate hike to 24%.
In Argentina, the peso reached its lowest value in September. The fall of
the Argentine currency began when a drought period led to a decrease in
agricultural exports. The currency crisis worsened with the emerging selloff1 and led the central bank to raise interest rates to 60% to respond to the
situation and contain inflationary pressures. However, the inflation rate in
November reached 48%, then retreated to 47.1% at the end of the year.
However, due to imbalances in public finances, the country has reached an
agreement with the IMF, which will involve a $ 57.1 billion loan (the largest
in the history of the Bretton Woods organization), given over three years. The
transfer of the full amount will depend on the fulfillment of several conditions,
including a 0% deficit in 2019 and a more passive attitude by the Argentine
central bank, which should only intervene if the exchange rate reaches USD.
/ ARS 44.
India is also mentioned, which, like the third largest South American economy,
saw its currency (rupee) reach its lowest value in October, and Indonesia,
whose currency reached two-year low.

Mercado das commodities

Commodities Market

Mercado Petrolífero

Oil market

De acordo com o OPEC Monthly Oil Market Report publicado em Fevereiro,
a média da procura mundial de petróleo aumentou cerca de 1,47 milhões
de barris por dia (Mbpd) em 2018, para 98,78 Mbpd. A oferta sofreu um
incremento de aproximadamente 2,6 Mbpd para 99 Mbpd, ficando 220 mil
barris por dia acima da procura. O incremento na produção adveio, na sua
maioria, dos países não pertencentes à Organização de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP).

According to the OPEC Monthly Oil Market Report published in February,
average world oil demand increased by about 1.47 million barrels per day
(Mbpd) in 2018 to 98.78 Mbpd. Supply increased from approximately 2.6 Mbpd
to 99 Mbpd, with 220 thousand barrels per day above demand. The increase
in production was mostly from countries not belonging to the Organization of
Petroleum Exporting Countries (OPEC).

Table 1- Mercado Petrolífero
Table 1- Oil Market
MB/d

2018

2017

2019*

Procura Global /Global Search

97,29

98,78

100,00

Países da OCDE /OECD countries

47,42

47,86

48,09

Países da OCDE /Countries outside the OECD

49,87

50,92

51,91

Oferta Global /Global Demand

96,40

99,00

-

Países da OPEP /OPEC countries

32,01

31,85

-

Países Fora da OPEP /Countries outside OPEC

59,45

62,17

64,34

4,94

4,98

5,07

-0,89

0,22

-

OPEP Gás Natural /OPEC Natural gas
Excesso de Oferta /Excess supply
Fonte: OPEC Monthly Oiol Market Report February 2019

*Referente ao período de Janeiro

*For the period January

1ª Decisão generalizada dos investidores em vender activos detidos em
bolsa, num dado momento.

1s General decision by investors to sell assets held at a given time.

A aceleração económica que ocorreu em 2017 repercutiu-se no ano
seguinte. O bom momento das economias, conjugado com os cortes da
OPEP, levou a aumentos nos preços do petróleo. Também o facto de os EUA
terem anunciado que poderiam impor sanções ao Irão, levou a uma subida
dos preços, visto que poderia retirar uma porção significativa do mercado
(em Abril, as exportações iranianas chegaram a atingir os 2,8 Mbpd). Com
isto, o Brent superou os 85 USD no dia 3 de Outubro.
Contudo, após ter atingido o pico, a matéria-prima começou a resvalar. A
contribuir para o recuo, esteve a instabilidade nos mercados financeiros
(sell-off nas bolsas) e o aumento dos inventários petrolíferos dos EUA, que
subiram durante dez semanas consecutivas, desde 14/09 (394,137 milhões
de barris) até 23/11 (450,485 milhões de barris).
Por outro lado, os níveis da oferta começaram a aumentar, devido a
incrementos dos três maiores produtores. Neste sentido, importa relevar
que a produção norte-americana suplantou a russa e a saudita e atingiu os
11,9 Mbpd em Dezembro.
Também os receios da entrada em vigor das sanções ao Irão revelaram-se
infundados. Os EUA permitiram que a China, Índia, Coreia do Sul, Taiwan,
Japão, Grécia, Itália e a Turquia mantivessem as suas importações de
petróleo iraniano.
Não menos importante para a diminuição dos preços, foi o facto de a OPEP
ter revisto em baixa as projecções da procura mundial de petróleo, como
consequência do facto de várias economias terem começado a dar sinais de
abrandamento. Para combater o declínio do preço, a OPEP e os seus aliados,
na reunião que teve lugar no dia 6 de Dezembro em Viena, propuseram-se a
retirar do mercado cerca de 1,2 Mbpd face à produção verificada em Outubro.
Apesar do anúncio, a matéria-prima manteve a trajectória descendente e
terminou 2018 com o barril a valer menos do que no início do ano, algo que
não ocorria desde 2015.
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The economic acceleration that occurred in 2017 was reflected in the following
year. The good momentum of the economies, combined with the OPEC cuts,
led to increases in oil prices. Also, the fact that the US announced that it could
impose sanctions on Iran led to a price hike as it could remove a significant
portion of the market (in April, Iranian exports reached 2.8 Mbpd). As a result,
Brent surpassed USD 85 on October 3rd.
However, once it peaked, the raw material began to slip contributing to the
downturn by the financial market instability (sell-off on the stock markets)
and rising US oil inventories, which rose for ten consecutive weeks, from 9/14
(394.137 million barrels) to 11/23 (450.485 million barrels).
On the other hand, supply levels started to increase due to increments of the
three largest producers. In this sense, it should be noted that US production
surpassed Russian and Saudi production and reached 11.9 Mbpd in December.
Fears of sanctions on Iran also proved unfounded. The US has allowed China,
India, South Korea, Taiwan, Japan, Greece, Italy and Turkey to maintain their
Iranian oil imports.
Not less important for the price decrease was the fact that OPEC revised
downwardly the projections of world oil demand as a result of several
economies beginning to show signs of slowing down. To counter the price
decline, OPEC and its allies at the meeting on 6 December in Vienna set out
to withdraw about 1,2 Mbpd from their October production. Despite the
announcement, the raw material continued its downward trend and ended
2018 with the barrel worth less than at the beginning of the year, something
that has not occurred since 2015.

Table 1.1 Objectivos OPEP (mil bpd)
Table 1.1 OPEC Objetives
País
Country

Produção de Referência*
Reference Production

Cortes
Cut

Produção a Alcançar
Production to Reach

Janeiro 2019
January 2019

Argélia

1,057

-32

1,025

1,041

Angola

1,528

-47

1,481

1,416

Congo

325

-10

315

310

Equador

524

-16

508

515

Guiné Eq.

127

-4

123

117

Gabão

187

-6

181

193

Iraque

4,653

-141

4,512

4,669

Kuwait

2,809

-85

2,724

2,71

Nigéria

1,738

-53

1,685

1,792

10,633

-322

10,311

10,213

3,168

-96

25,937

26,054

26,749

-812

25,937

26,054

Arábia Saudita
E.A.U
Total OPEP
Fonte: Bloomberg

Outras commodities

Other commodities

À semelhança do que ocorreu com os preços do petróleo, a segunda metade
do ano foi mais volátil para os preços dos metais, igualmente prejudicados
pelos desinvestimentos registados nas bolsas. Os preços médios da
prata, platina e do zinco tiveram uma diminuição anual de 8%, 7,4% e 3,9%,
respectivamente.

As with oil prices, the second half of the year was more volatile for metal prices,
also hurt by stock market divestments. Average prices for silver, platinum and
zinc decreased by 8%, 7,4% and 3,9% respectively.

Do lado dos ganhos, destacam-se os aumentos de 0,1%, 4,5% e 0,8% nos
preços médios do cobre, alumínio e do ouro, respectivamente. Este último
foi beneficiado pela percepção de aumento de risco nas bolsas, servindo
de refúgio para os investidores, como ocorre habitualmente sempre que a
volatilidade dos mercados aumenta. O preço médio deste metal encerrou o
ano nos 1.269,0 USD por onça.
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On the gains side, we highlight the 0.1%, 4.5% and 0.8% increases in the
average prices of copper, aluminum and gold, respectively. The latter benefited
from the perception of increased risk on the stock exchanges, as a refuge
for investors, as usually happens whenever market volatility increases. The
average price of this metal ended the year at $ 1,269.0 per ounce.

Economia Nacional

National Economy

Perspectivas de crescimento económico

Prospects for Economic Growt

Estimativas do Instituto Nacional de Estatística

National Statistics Institute´s Estimates

Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes
a 2018 indicam uma contracção anual do PIB de 4,5% no terceiro trimestre.

The most recent data from the National Statistics Institute for 2018 indicate an
annual GDP contraction of 4.5% in the third quarter.

Table 2. Evolução acumulada do PIB (Medidas de Volume Encadeadas)
Table 2. Cumulative GDP Evolution (Chain Volume Measures)
Sector de actividade econômica
2017*
2018*
Economic Activity Sector			

Taxa de Crescimento (%)
Growth rate

Agro-Pecuária e Silvicultura /Agriculture and forestry

57.836

56.507

-2,3

Pescas /fisheries

31.035

26.662

-14,1

Extrações e Refino de Petróleo /Oil Extractions and Refining

287.749

275.179

-4,4

Extração de Diamantes e outros metais /Diamond and Other Metal Extraction

21.355

19.359

-9,3

Produtos da Indústria transformadora /Manufacturing Products

46.414

46.152

-0,6

8.288

10.304

24,3

Electicidade e Água /Electricity and Water
Construção /Construction

114.996

76.701

-33,3

Comércio /Trade

165.941

153.733

-7,4

Transportes e Armazenagem /Transport and Storage

31.571

31.024

-1,7

Correios e Telecomunicações /Post and Telecommunications

15.858

18.075

14,0

Intermediação Financeira e de Seguros /Financial and Insurance Intermediation

17.338

18.651

7,6

Adm.Pública, Defesa e Segurança Social /Government, Defense and Social Security

83.621

35.193

-57,9

Serviços Imobiliários e Aluguer /Real Estate Services & Rental

40.745

62.632

53,7

Outros /Others

47.375

75.548

59,5

1.184.244

1.151.794

-2,7

PIB
GDP
Fonte: Bloomberg

*Acumulado até o terceiro trimestre.

*Accumulated until third quarter

O Governo, no último trimestre do ano transacto, reduziu as suas previsões
de crescimento para a economia em 2018 (dados do OGE 2019), esperando
uma contracção de 1,1% no PIB. Esta projecção teve que ver, em grande
medida, com a redução de 8,2% prevista para o PIB petrolífero (incluindo a
produção de gás natural-LNG). A queda deste sector está intrinsecamente
ligada à diminuição da produção petrolífera no país que foi verificada ao
longo do ano de 2018, fruto dos elevados desinvestimentos ocorridos no
sector. Excluindo-se a produção de LNG, previa-se que a queda do PIB
petrolífero atingiria os 6,9%.

The Government, in the last quarter of last year, reduced its growth forecasts
for the economy in 2018 (2019 OGE data), expecting a contraction of 1.1% in
GDP. This projection was largely due to the projected 8.2% reduction in oil GDP
(including natural gas-LNG production). The fall in this sector is intrinsically
linked to the decrease in oil production in the country that was verified during
2018, due to the high divestments in the sector. Excluding LNG production, it
was predicted that the fall in oil GDP would reach 6.9%.

A previsão de crescimento da economia não petrolífera também baixou, na
altura, para 1%. Apesar desta redução, o Governo esperava uma expansão de
30% na produção de energia, de 3,1% na agricultura e de 2,1% na construção,
sendo os sectores com maior taxa de crescimento da actividade não
petrolífera. O Executivo antecipava, igualmente, crescimentos nos restantes
sectores, não obstante serem menos robustos. Anteviam-se aumentos de
0,1% na indústria transformadora, 1,0% nos serviços mercantis, 1,3% nas
pescas e derivados e 0,8% nos diamantes e outros minerais.
Para 2019, o Governo espera que o crescimento volte ao terreno positivo,
prevendo-se uma taxa de 2,8%, embora se situe abaixo dos 3,5% previstos
no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Este crescimento
será suportado pelo aumento de 3,1% no sector de petróleo e gás devido
aos novos projectos que vão iniciar em 2019, e de 2,6% da economia não
petrolífera, resultante de uma maior aceleração do crescimento na produção
diamantífera (15,5%) e agrícola (6,8%).
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The forecast for non-oil economy growth also declined at the time to 1%.
Despite this reduction, the Government expected a 30% expansion in energy
production, 3.1% in agriculture and 2.1% in construction, the sectors with the
highest growth rate of non-oil activity. The Executive also anticipated growth
in other sectors, although less robust. Increases of 0.1% in manufacturing
were expected, 1.0% in market services, 1.3% in fisheries and derivatives and
0.8% in diamonds and other minerals.
For 2019, the Government expects growth to return to positive ground, with
a rate of 2.8% expected, although it is below the 3.5% forecast in the 20182022 National Development Plan. This growth will be supported by a 3.1%
increase in the oil and gas sector due to new projects starting in 2019, and
a 2.6% increase in the non-oil economy as a result of further acceleration in
growth in diamond production (15, 5%) and agricultural (6.8%).

Gráfico 4. Taxa de Crescimento (%)
Graphic 4. Real GDP growth rate (%)
7

PIB Não Petrolifero

5

PIB Petrolifero +LNG

3

Tabela 3. Crescimento Sectorial (%)
Table 3. Sector Growth (%)

4,9

Non-oil GDP

2,8

oil GDP

PIB

GDP

1

-0,1

-1

2016

-3

-2,6

-5

2017

-1.1
2018
OGE

2018
PME R OGE

2019
OGE

-7

Crescimento
Growth

PME R 2018

OGE 2019

Agricultura /Agriculture

3,1

Pescas e derivados /Fisheries and derivatives

1,3

6,8
3,0

Diamantes e outros /Diamonds and others

0,8

15,5

Indústria Transformadora /Manufacturing Industry

0,1

2,1

Construção /Construction

2,1

2,0

Energia /Energy

30

0,0

Serviços Mercantis /Mercantile Service

1,0

1,4

Fonte: MINFIN

-9
Fonte: MINFIN

O relatório Doing Business, publicado em Outubro de 2018 pelo Banco
Mundial, indicou uma melhoria na classificação de Angola, ao passar da
posição 175ª para o 173º lugar. O banco menciona que esta evolução deveuse, essencialmente, às melhorias verificadas no acesso à electricidade e em
questões relacionadas com o comércio internacional.
No acesso à electricidade, o relatório fez referência à informação tarifária
mais transparente e à diminuição da frequência e duração das perdas de
energia . Já relativamente ao comércio internacional, a instituição destacou a
implementação do sistema informático que automatiza todos os processos e
procedimentos da actividade aduaneira, o ASYCUDA World. Esta ferramenta
facilitou todo o processo subjacente ao comércio, entre as diferentes partes
envolvidas, permitindo uma redução de custos e processos burocráticos.
Entretanto, apesar de o País se encontrar melhor posicionado que a média
da África Subsariana em alguns indicadores, ainda está longe das melhores
práticas internacionais. A carga tributária, o excesso de burocracia para se
poder aceder ao mercado internacional e as deficiências jurídicas, foram
citados no documento como pesos para o avanço da economia e captação
de investimentos estrangeiros.
Outras instituições internacionais
O FMI projectou um crescimento negativo de 0,1% para Angola, em 2018, o
que contraria os dados avançados em Abril, quando previa uma expansão de
2,2%. Para 2019, a instituição aponta para uma aceleração de 3,1%, devido
ao novo sistema de alocação de moeda externa, considerando o método
mais eficiente, e ao aumento previsto na produção petrolífera.
O Banco Mundial reviu em baixa a previsão de crescimento económico
de Angola para 2018, estimando uma contracção de 1,8% do PIB, o que
contraria as previsões anteriores que apontavam para um crescimento. Para
o banco, a baixa do preço do petróleo e a reduzida confiança dos investidores
estiveram na base desta revisão. Também, a consultora Capital Economics
previu uma recessão de 2%, enquanto que a Economist Intelligence Unit
estima um decréscimo de 0,7% para 2018.
Inflação
A inflação anual manteve uma tendência decrescente durante quase todo o
ano de 2018, com excepção dos meses de Setembro e Novembro. O Índice
de Preços ao Consumidor Nacional (IPCN) teve um aumento de 18,36% nos
últimos 12 meses, abaixo do verificado no final de 2017 (23,67%).
A maior subida de preços foi verificada na classe de habitação, água,
electricidade e combustíveis. A variação acumulada nesta classe atingiu
50,9%, significativamente acima da variação de 10,4% registada no ano
transacto. Por seu lado, o crescimento dos preços da classe da educação foi
o que mais caiu, passando de 60%, em 2017, para 15,8%, em 2018.
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The Doing Business report, published in October 2018 by the World Bank,
indicated an improvement in Angola’s ranking from 175th to 173rd place. The
bank notes that these developments were mainly due to improvements in
access to electricity and international trade issues.
In access to electricity, the report referred to more transparent tariff
information and the reduction in the frequency and duration of energy losses.
Regarding international trade, the institution highlighted the implementation
of the computer system that automates all processes and procedures of
customs activity, ASYCUDA World. This tool facilitated the whole process
underlying trade between the different parties involved, allowing for cost
savings and bureaucratic processes.
However, while the country is better positioned than the sub-Saharan Africa
average on some indicators, it is still far from international best practice. The
tax burden, excess bureaucracy to gain access to the international market and
legal deficiencies were cited in the document as weights for the advancement
of the economy and attracting foreign investment.
Others international Institutions
The IMF projected a negative growth of 0.1% for Angola in 2018, which is
contrary to the data advanced in April, when it forecast an expansion of 2.2%.
For 2019, the institution points to an acceleration of 3.1%, due to the new
foreign currency allocation system, considering the more efficient method,
and the expected increase in oil production.
The World Bank revised Angola’s economic growth forecast for 2018
downwards, estimating a contraction of 1.8% of GDP, contrary to previous
forecasts that pointed to growth. For the bank, low oil prices and low investor
confidence were the basis of this review. Also, consultant Capital Economics
predicted a 2% recession, while the Economist Intelligence Unit estimates a
decrease of 0.7% to 2018.
Inflation
Annual inflation continued to decline throughout most of 2018, except for
September and November. The National Consumer Price Index (IPCN) has
increased by 18.36% over the last 12 months, lower than at the end of 2017
(23.67%).
The biggest rise in prices was in housing, water, electricity and fuel. The
accumulated change in this class reached 50.9%, significantly above the 10.4%
change registered last year. For its part, the growth of education class prices
was the one that fell most, from 60% in 2017 to 15.8% in 2018.

Em termos mensais, a inflação desceu de 1,47%, no início do ano, para
1,41%, em Dezembro de 2018. Destaque para o mês de Setembro, no qual
foi registado uma inflação de 2,69%, a maior taxa desde Julho de 2016. Este
aumento foi impulsionado, principalmente, pelos ajustes nos preços da
água, resultantes da implementação do novo tarifário (Decreto Executivo
230/18, de 12 de Junho), da Empresa Pública de Águas de Luanda aplicado
na facturação do mês de Julho com o processamento feito em Agosto. A pesar na
inflação, esteve também a actualização dos preços no sector dos Transportes.

Gráfico 5. Inflação Nacional
Graphic 5. National Inflation

Gráfico 6. Variação do IPG
Graphic 6. IPG Variation
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In monthly terms, inflation fell from 1.47% at the beginning of the year to 1.41%
in December 2018. Highlighting the month of September, where inflation was
2.69%, the highest rate since July 2016. This increase was mainly driven by
adjustments in water prices resulting from the implementation of the new
tariff (Executive Decree 230/18 of 12 June) of the Luanda Public Water July with
processing done in August. In addition to inflation, prices were also updated in
the transport sector.
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No mês de Janeiro de 2019, o crescimento dos preços continuou a abrandar.
Porém, temos alguns factores que poderão aumentar as pressões
inflacionistas para o presente ano, como o aumento dos salários da função
pública, a introdução esperada do IVA e os cortes dos subsídios à electricidade
e combustíveis. Contudo, caso o BNA venha a manter uma política monetária
mais restritiva, o que limitaria o crescimento da base monetária, poderia
causar efeitos que mitiguem a aceleração no aumento dos preços.

In January 2019, price growth continued to slow. However, we have some
factors that could increase inflationary pressures for this year, such as rising
civil service wages, the expected introduction of VAT and cuts in electricity and
fuel subsidies. However, should the BNA pursue a tighter monetary policy,
which would limit monetary base growth, it could have effects that mitigate
the acceleration in price increases.

Contas Fiscais e Endividamento Público

Fiscal Accounts and Public Debt

Receitas fiscais petrolíferas
A venda de petróleo, realizada durante o ano de 2018, permitiu que o Governo
arrecadasse mais 111% de impostos cobrados às operadoras do sector
(cerca de 1.163,6 mil milhões de Kz), enquanto que as receitas da Sonangol
ascenderam a 2.167,3 mil milhões de Kz (+103,8%). Este aumento é justificado,
principalmente, pela subida do preço médio das ramas angolanas para 70,0
USD por barril (+37,3% YoY), apesar da quantidade exportada ter caído cerca de
9,9% para 537 M barris de petróleo. Entretanto, cumpre observar, que o valor
arrecadado foi ligeiramente inferior ao esperado pelo Governo na revisão da
programação macroeconómica para 2018 (2.399,1 mil milhões de Kz).

Oil Tax Revenue
Oil´s sale during 2018 allowed the Government to collect an additional 111%
of taxes levied on the operators of the sector (around Kz 1,163.6 billion), while
Sonangol’s revenues amounted to 2,167.3 billion Kz (+ 103.8%). This increase
is mainly explained by the increase in the average price of Angolan branches to
70.0 USD per barrel (+ 37.3% YoY), although the quantity exported fell by 9.9%
to 537 M barrels of oil. However, it should be noted that the amount collected
was slightly lower than expected by the Government in the revision of the
macroeconomic programming for 2018 (Kz 2,399.1 billion).

Table 4. Evolução das Receitas Petrolíferas
Table 4. Evolution of oil revenues
Milhares de AOA /Thousand of AOA

2017

2018

596

537

51

70

37%

1.063

2.167

104%

Impostos operadoras /Carrier Taxes

522

1.164

111%

IRP1

416

777

87%

IPP2

136

262

92%

ITP3

0,2

125,2

79875%

1.616

3.331

106,2%

Quantidade Exportada (M Bbls) /Exported Quantity (M Bbls)
Preço médio de exportação (USD/Bbl) /Average Export Price (USD / Bbl)
Receita da Conscessionária /Concessionaire’s Revenue

Receita Total /Total Revenue
Fonte:INE
1/ Imposto sobre o rendimento de petróleo; 2/ Imposto sobre a produção de petróleo; 3/ Imposto
sobre o transacção de petróleo
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1 / Petroleum income tax; 2 / Tax on oil production; 3 / Petroleum transaction tax

Var. (YoY)
-10%

O imposto sobre o rendimento do petróleo (IRP) foi o que mais pesou,
representando 67% do valor cobrado às operadoras do sector. A seguir,
estiveram os impostos sobre a produção (IPP) e transacção do petróleo (ITP),
com pesos de 22% e 11%, respectivamente.

The tax on oil income (IRP) was the heaviest, representing 67% of the amount
charged to operators in the sector. Next came taxes on production (IPP) and oil
transactions (ITP), with weights of 22% and 11%, respectively.
In the January 2019 report, OPEC pointed to a fall of 75,000 bpd compared
to December 2018. Considering that the new agreement sets a maximum
production of 1,481 Mbpd for Angola, the country has exceeded the cuts by
67,000 bpd. This contraction could indicate that investments in the oil sector
are still at insufficient levels. However, it is expected that the start of several
projects will make a significant contribution to the country’s oil activity due
to the potential gains from the block 32 (Kaombo) and 15/06 (Ochigufu and
Vandumbu) projects. It should be noted that these projects form the basis
for the most optimistic projections of economic growth for 2019 by the
Government and other international institutions.

No relatório de Janeiro de 2019, a OPEP apontou uma queda de 75 mil
bpd face ao que se verificou em Dezembro de 2018. Considerando que o
novo acordo define uma produção máxima de 1,481 Mbpd para Angola,
o país superou os cortes em 67 mil bpd. Esta contracção poderá indicar
que os investimentos no sector petrolífero encontram-se ainda em níveis
insuficientes. Contudo, espera-se que o início de vários projectos venham
dar um contributo significativo para a actividade petrolífera do país, devido
aos potenciais ganhos dos projectos do bloco 32 (Kaombo) e 15/06 (Ochigufu
e Vandumbu). Importa referir que estes projectos constituem a base para as
projecções mais optimistas do crescimento económico para 2019 por parte
do Governo e de outras instituições internacionais.

Non-Oil Revenue
Non-oil tax revenues for the year 2018 amounted to KZ 1,693.1 billion, an
increase of 29% year-on- year. This figure is below the Kz 1,594.4 billion that
was foreseen in the Government’s macroeconomic programming review for
the year.

Receitas não petrolíferas
As receitas fiscais não petrolíferas, no acumulado do ano de 2018, cifraramse em 1.693,1 mil milhões de Kz, o que corresponde a um aumento de 29%
em termos anuais. Este valor situa-se abaixo dos 1.594,4 mil milhões de
Kz que estavam previstos na revisão da programação macroeconómica do
Governo para o ano.

Gráfico 8. Receitas fiscais executadas
Graphic 8. Tax revenues executed
(mM Kz)
Imposto Industrial Industrial taxes
Imposto de consumo Excise tax
Imposto sobre Rendimento de trabalho Work Income Tax
Imposto sobre a Importação Import Tax
Imposto do selo Stamp duty
Imposto sobre Aplicação de Capitais Capital Tax
Outras Receitas Other Recipes
Emolumentos gerais aduaneiros General customs fees

2018

Imposto predial Urbano Urban property tax
Fonte: AGT

Os três impostos que mais contribuíram para o total das receitas foram
o Industrial (26,2% do total), o do Consumo (17,3%) e o do Rendimento do
Trabalho (17,2%), agregando 444,1 mil milhões de Kz, 293,6 mil milhões
de Kz e 291,9 mil milhões de Kz, respectivamente. Já o Imposto sobre a
Importação apresentou o maior crescimento face ao ano transacto (+57%),
seguido do Imposto sobre a Aplicação de Capitais (+56%).
Mercado primário de dívida
A emissão de dívida pública titulada em 2018 ficou 43% abaixo da verificada
em 2017. Foram emitidos cerca de 722,0 mil milhões de Kz em bilhetes do
Tesouro (BT) e 918,9 mil milhões de Kz em obrigações do Tesouro (OT). Estes
valores estiveram aquém dos montantes oferecidos no mercado primário,
pela Unidade de Gestão de Dívida (UGD) do Ministério das Finanças,
evidenciando desvios em relação ao Plano Anual de Endividamento para
2018 (PAE).
Em comparação ao PAE 2018, verificou-se uma fraca execução da dívida
titulada. O Governo previa emitir, ao longo do ano, um total de 2.219,6 mil
milhões de Kz em BT, dos quais apenas 32,5% foram executados. Quanto às
OT, também foi efectivado apenas 37,5% do que estava programado (2.448,5
mil milhões de Kz).
Quanto aos resgates, também foram observados números abaixo do que se
esperava. A UGD, por intermédio do BNA, resgatou OT no valor de 1.644,9
mil milhões de Kz, correspondendo a um grau de execução de 66,1% face à
previsão constante no PAE 2018. Relativamente aos BT, verificou-se que a
quantidade amortizada se situou em 1.985,6 mil milhões de Kz, tendo sido
alcançado um grau de execução de 65,5%. O ano de 2018, também ficou
marcado pelo anúncio da descontinuidade dos títulos indexados à taxa de
câmbio, que não se chegou a verificar, realização de rollovers de dívidas
com bancos comerciais e a emissão de obrigações do Tesouro com taxas
indexadas às taxas de juros dos BT.
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The three taxes that most contributed to total revenues were Industrial
(26.2% of total), Consumption (17.3%) and Labor Income (17.2%), totaling
444.1 thousand. Kz 293.6 billion and Kz 291.9 billion respectively. Import
Tax presented the highest growth compared to last year (+ 57%), followed by
Capital Investment Tax (+ 56%).
Primary Debt Market
Public debt issuance in 2018 was 43% lower than in 2017. About 722.0 billion
Kz in Treasury bills (BT) and 918.9 billion Kz in Treasury bonds (OT) were issued.
These values were below the amounts offered in the primary market by the
Debt Management Unit (UGD) of the Ministry of Finance, showing deviations
from the 2018 Annual Debt Plan (PAE).
Compared to PAE 2018, there was a weak execution of debt securities. The
Government envisaged issuing a total of Kz 2,219.6 billion over the year,
of which only 32.5% was executed. As for TOs, only 37.5% of what was
programmed (Kz 2,448.5 billion) was also realized.
As for redemptions, numbers were also below expectations. The UGD, through
the BNA, redeemed OT in the amount of 1,644.9 billion Kz, corresponding to a
66.1% degree of execution compared to the forecast in PAE 2018. Regarding
the BT, it was found that the amount amortization amounted to KZ 1,985.6
billion, with an execution level of 65.5%. The year 2018 was also marked by the
announcement of the discontinuity of exchange rate-linked securities, which
was not verified, rollovers of debts with commercial banks and the issuance of
Treasury bonds with interest-indexed rates. BT.

Gráfico 9. Taxa de juros BT (%)
Graphic 9. BT Interest Rate (%)

Tabela 5. Mercado Primário de Dívida
Table 5. Primary debt market

26

Milhares de AOA /Thousand of AOA

24

2017
2018
Grau de Execução1
			
Degree of Execution

22
20
18

Oferta BT /Supply BT

2.455

1.769		

-28%

Emissão BT /Emission BT

1.709

722,0

32,5%

-58%

Resgate BT /Redempion BT

1.492

1.300,6

65,5%

-13%

217

-579

C.Líquida BT /Net BT

16

BT 91 dias
BT 182 dias
BT 364 dias

12

Fonte: BNA

dez/18

out/18

ago/18

jun/18

fev/18

abr/18

dez/17

out/17

ago/17

abr/17

junl/17

fev/17

dez/16

10

Oferta OT /Supply OT

1.632

1.586		

Emissão OT2 /Emission OT2

1.185

918,9

37,5%

-22%

-3%

Resgate OT /Redempion OT

874

1.086,5

66,1%

24%

C. Líquida OT /Net OT

311

-168

1/Compara o valor da emissão e dos resgates efectivos em relação ao plano Anual de Endividamento de 2018*;
2/ a emissão de 2018 inclui 210,7 mil milhões de Kz em OT-TXC.

As taxas de juro dos BT fecharam o ano de 2018, nos 13,6%, 17,06% e
19,04% para os prazos de 91, 182 e 364 dias, respectivamente. Estas taxas
estiveram significativamente abaixo das observadas no final do ano anterior,
quando se situavam em 16,15%, 20,24% e 23,90%. Apesar das quedas, as
taxas ficaram acima dos mínimos do ano registados em Junho, quando se
situaram em 12%, 16% e 17,90% para as maturidades referidas.
Programação Macroeconómica Executiva Revista para 2018
Em Novembro de 2018, o Governo aprovou o Orçamento Geral do
Estado (OGE) para 2019. O documento apresenta também, uma revisão
da programação macroeconómica executiva para 2018 (PME-R 2018),
segundo a qual, a arrecadação de receitas fiscais de 2018 atingiria cerca
de 5.625,0 mil milhões de Kz, aproximadamente 27,7% acima das receitas
que estavam inicialmente previstas. A justificar a revisão em alta, estava o
aumento previsto de 36,9% das receitas petrolíferas e de 25,0% das receitas
não petrolíferas, situando-se nos 5.319,1 mil milhões de Kz e 1.713,8 mil
milhões de Kz, respectivamente.
No sector petrolífero, previa-se que as receitas fossem superiores às iniciais
devido ao aumento do preço médio do barril de petróleo, que passou de 50
USD para 71,9 USD, tal como a revisão da taxa de câmbio, compensando a
queda de 10,2% nas quantidades exportadas.
A revisão da despesa fiscal também ficou acima das metas iniciais,
correspondendo a mais 4,6% do orçamentado ao situar-se em 5.450,0 mil
milhões de Kz. Entre as rubricas dos gastos, apenas as “transferências”
encontravam-se abaixo (-12,6%) do que fora antecipado, com 524,3 mil
milhões de Kz. As despesas com os pagamentos de juros da dívida seriam
superiores ao que se esperava inicialmente (+22,1%) fixando-se nos 1.182,3
mil milhões de Kz.
Com estas previsões, esperava-se que o gap de 804,7 mil milhões de Kz
no saldo orçamental projectado no OGE 2018 fosse eliminado no final do
ano, prevendo-se um superavit de 0,6% do PIB (175,1 mil milhões de Kz).
Assim, as projecções de financiamento também se alteraram. Deduzindo as
amortizações, o Governo antevia que o total a ser obtido nos financiamentos
teria se situado nos 875,7 mil milhões de Kz, dos quais estimava que 60%
fossem conseguidos internamente.
Orçamento Geral do Estado para 2019
À semelhança do que se estimou para 2018, no ano de 2019 também
não se deverá verificar um défice nas contas públicas. Já relativamente ao
crescimento real da economia, a proposta do OGE 2019 apresenta uma
taxa de 2,8%, sendo, portanto, menos optimista do que a prevista pelo FMI
(3,06%).
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BT interest rates closed the year 2018 at 13.6%, 17.06% and 19.04% for terms
of 91, 182 and 364 days, respectively. These rates were significantly below
those observed at the end of the previous year, when they stood at 16.15%,
20.24% and 23.90%. Despite the declines, rates were above the year lows in
June, when they stood at 12%, 16% and 17.90% for the said maturities.
Revised Executive Macroeconomic Programming for 2018
In November 2018, the Government approved the State Budget (OGE) for
2019. The document also presents a review of the executive macroeconomic
programming for 2018 (PME-R 2018), according to which the 2018 tax
revenue collection would amount to around KZ 5,625.0 billion, approximately
27.7% above the originally planned revenues. Justifying the upward revision
was the forecast increase of 36.9% in oil revenues and 25.0% in non-oil
revenues, standing at Kz 5,319.1 billion and KZ 1,713.8 billion, respectively.
In the oil sector, revenues were expected to be higher than initials due to the
increase in the average price per barrel of oil from USD 50 to USD 71.9, as
well as the exchange rate revision, offsetting the 10% drop, 2% on quantities
exported.
The revision of fiscal expenditure was also above the initial targets,
corresponding to a further 4.6% of budgeted to KZ 5,450.0 billion. Among the
expenditure items, only “transfers” were below (-12.6%) than anticipated, with
Kz 524.3 billion. Expenditure on debt interest payments would be higher than
initially expected (+ 22.1%) at Kz 1,182.3 billion.
With these forecasts, it was expected that the 804.7 billion Kz gap in the
projected budget balance in the 2018 OGE would be eliminated by the end
of the year, with a surplus of 0.6% of GDP (175.1 billion) expected. from Kz).
Thus, the funding projections also changed. By deducting depreciation, the
Government anticipated that the total amount to be obtained from the
financing would have been Kz 875.7 billion, of which it estimated that 60%
would be obtained internally.
General State budget for 2019
Similarly, to what was estimated for 2018, in 2019 there should also be no
deficit in the public accounts. Regarding the real growth of the economy, the
proposal of the State Budget 2019 has a rate of 2.8% and is therefore less
optimistic than the forecast by the IMF (3.06%).

Para a elaboração da proposta do OGE de 2019, foram utilizados os
seguintes pressupostos:

For the preparation of the 2019 State Budget proposal, the following
assumptions were used:

• Preço do barril de petróleo a 68 USD, que compara com os 71,9 USD
utilizados na PME-R 2018 (inicialmente estavam previstos 50 USD por
barril) – uma estimativa optimista, considerando que no final de Fevereiro de
2019, o preço do Brent se encontrava a rondar abaixo dos 67 USD por barril,
antecipando a necessidade de revisão do OGE;

• Oil price of USD 68 per barrel, compared with US $ 71.9 used in PME-R 2018
(initially US $ 50 per barrel was expected) - an optimistic estimate considering
that at the end of February 2019, the price of Brent was hovering below $ 67 a
barrel, anticipating the need for a review of the State Budget;
• Inflation rate of 15%;

• Taxa de inflação de 15%;

• Implied average exchange rate of around USD 352 / Kz;

• Taxa de câmbio média implícita a rondar os 352 USD/Kz ;

• Export of 1,570.5 Mbpd, an increase of 3.0% compared to PME-R 2018;

• Exportação de 1.570,5 Mbpd, um aumento de 3,0% face ao PME-R 2018;

• The expansion of the non-oil economy will be supported by the expected
growth in mining (15.5%), fisheries and derivatives (3%) and manufacturing
(2.1%).

• A expansão da economia não petrolífera será suportada pelo crescimento
esperado no sector da mineração (15,5%), pescas e derivados (3%) e indústria
transformadora (2,1%).

Tabela 6. Pressuposto de Elaboração do OGE
Table 6. OGE´s elaboration assumptions
2019 (3)

2018

Pressupostos /Assumption

OGE
(1)

Inflação (%) /Inflation

PME-R
(2)

Var. (2/1)
%

Var. (3/2)

p.p.

%

p.p.

28,8

18,0

150

-

-10,8

-

-3,0

9.047,7

9.442,0

9.442,0

4,4

-

0,0

-

124,2

141,1

141,1

13,6

-

0,0

-

1.698,6

1.524,1

1.570,1

-10,3

-

3,0

-

50,0

71,9

68,0

43,8

-

-54

-

Taxa de cresc. PIB (%) /Growth Rate

4,9

-1,1

2,8

-

3,8

-

1,7

Petrolífero + ALNG /Oil + ALNG

6,1

-8,2

3,1

-

-2,1

-

-5,1

Petrolífero /Oil

3,1

-6,9

3,0

-

-3,8

-

-3,9

Não Petrolífero /Non-oil

4,4

1,0

2,6

-

-3,4

-

1,6

Produção de Diamantes (Mil quilates) /Diamond Production
Preço Médio dos Diamantes (USD/quilate) /Average price of diamonds
Produção Petrolífera (Milhões Bbl) /Oil Production
Preço Médio do Petróleo (USD/Bbl) /Average Oil Price

Fonte: MINFIN

O valor global das receitas inscritas na proposta do OGE para o exercício de
2019 corresponde a 7.423,8 mil milhões de Kz (21,3% do PIB), representando
um aumento de 32,0% face ao programado para 2018. Para as receitas
petrolíferas, espera-se uma arrecadação de 5.319,1 mil milhões de Kz,
superior em 36,9% ao valor de 2018. Por seu lado, os impostos a serem
recolhidos no sector não petrolífero estão fixados em cerca de 1.713,8 mil
milhões de Kz, evidenciando um aumento de 25,0% face a 2018.

Gráfico 10. Evolução das Receitas Públicas (mM Kz)
Graphic 10. Evolution of public revenues (mM Kz)

The overall revenues value included in the 2019 State Budget proposal
corresponds to Kz 7,423.8 billion (21.3% of GDP), representing an increase
of 32.0% compared to the programmed for 2018. For revenues a total of Kz
5,319.1 billion is expected, up 36.9% from 2018. Taxes to be collected in the
non-oil sector are set at around 1,713.8 billion Kz, showing an increase of
25.0% compared to 2018.

Gráfico 11. Evolução das Despesas Públicas (mM Kz)
Graphic 11. Evolution of public expenditure (mM Kz)
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Quanto às despesas, estas também serão superiores às previstas para
2018, devendo situar-se nos 6.917,8 mil milhões de Kz, representando
um aumento de 26,9%. Este valor corresponderá a 19,9% do PIB previsto,
ligeiramente acima do peso que esta rubrica teve no PIB do exercício de 2018.
O peso das despesas correntes também aumentou, passando de 15,5% para
16,1% do PIB previsto. Por seu lado, as despesas de capital, que contribuem
para a formação e aquisição de bens de capital e, por consequência, geram
impactos no crescimento económico, não sofreram incrementos em termos
de percentagem do PIB, continuando a representar cerca de 3,8%, tal como
em 2018.
Na óptica funcional, como é previsto para este ano, a despesa deverá
estar mais concentrada em operações de dívida (juros + amortizações),
representando cerca de 48,2% do total das despesas do OGE. Em termos
nominais, existirá um aumento de 348,2 mil milhões de Kz face ao montante
orçamentado em 2018, devendo o Estado alocar um total de 5.469,8 mil
milhões de Kz ao pagamento de dívidas em 2019.
Importa dar destaque às despesas do sector económico. Está previsto
estas aumentarem cerca de 68,3% para 1.286,7 mil milhões de Kz, o que
corresponde a 21,9% do total das despesas fiscais do OGE. Isto contrasta
com o OGE anterior, quando era representado como o sector com a menor
alocação de verbas. As rubricas “Combustíveis e Energia” e “Transportes”
apresentam os maiores pesos entre as despesas orçamentadas para o sector
económico.
Segundo o Programa de Investimentos Públicos do ano (PIP 2019), os
elevados valores destinados ao sector da energia estão relacionados com
a construção de mais aproveitamentos hidroeléctricos no país. No sector
dos transportes, entre os projectos inscritos no PIP 2019, destacam-se o
acabamento do novo aeroporto internacional, a implementação do programa
de gestão e controlo do espaço aéreo civil e a obtenção de cerca de 100
locomotivas para transportes ferroviários. Também, na província do Zaire,
está previsto o início da construção do aeroporto de Mbanza Kongo.
Por fim, excluindo as operações de dívida, a maior fatia das despesas no OGE
2019, destinou-se ao sector social, com cerca de 2.339,9 mil milhões de
Kz, representando um peso de 39,8%, abaixo dos 42,4% do ano passado. No
entanto, sentiram-se aumentos de 26,4% e 113,1% nas verbas para as áreas
da “saúde” e “educação”, respectivamente.
Com estes dados, o OGE para o exercício económico de 2019 aponta para
um superavit fiscal de 506,0 mil milhões de Kz, o equivalente a 1,5% do PIB
(contra o saldo positivo de 0,6% que se esperava no fecho de 2018). Contudo,
existem alguns riscos para a materialização deste superavit. O próprio
Governo já anunciou a necessidade de rever o OGE com cortes ou cativações
de despesas devido à utilização de alguns pressupostos optimistas, como o
preço do petróleo. Também, um cenário da produção petrolífera poderá ser
considerado tendo em conta os recentes dados e a meta de produção da
OPEP.
Mantendo o resto constante, consideram-se as seguintes suposições e
respectivos impactos no saldo orçamental:
• Se o pressuposto do preço de 68 USD por barril fosse atingido, e a produção
ficasse consistente com o compromisso de redução da produção assumido
com a OPEP, as receitas fiscais petrolíferas poderiam ficar cerca de 6% abaixo
do programado, implicando a redução do saldo orçamental para 203 mM Kz .
• Por outro lado, supondo que o preço médio do barril baixe para 61 USD,
este ano, conforme as projecções da U.S. Energy Information Administration,
e considerando novamente o compromisso com a OPEP, a execução das
receitas fiscais petrolíferas ficaria 15% abaixo do fixado no OGE, conduzindo a
um défice fiscal de 0,9% do PIB.
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Expenditure will also be higher than foreseen for 2018 and should be Kz
6,917,8 billion, an increase of 26,9%. This figure will correspond to 19.9% of
projected GDP, slightly above the weight of this item in 2018 GDP. The share
of current expenditure also increased from 15.5% to 16.1% of projected GDP.
Capital expenditure, which contributes to the formation and acquisition of
capital goods and, consequently, impacts on economic growth, did not increase
as a percentage of GDP, remaining at about 3.8%, as in 2018.
From a functional point of view, as expected this year, expenditure should be
more concentrated in debt operations (interest + amortization), representing
about 48.2% of total OGE expenses. In nominal terms, there will be an increase
of Kz 348.2 billion from the budgeted amount in 2018, and the State should
allocate a total of Kz 5,469.8 billion to debt repayments in 2019.
Economic sector expenditure should be highlighted. They are expected to
increase by 68.3% to Kz 1,286.7 billion, which corresponds to 21.9% of the
total OGE tax expenditure. This contrasts with the previous GSB, when it
was represented as the sector with the lowest allocation of funds. The “Fuel
and Energy” and “Transport” lines have the largest weights among budgeted
expenditure for the economic sector.
According to the Public Investment Program of the year (PIP 2019), the high
values for the energy sector are related to the construction of more hydroelectric
plants in the country. In the transport sector, the projects included in PIP 2019
include the completion of the new international airport, the implementation of
the civil airspace management and control program and the obtaining of about
100 rail locomotives. Also, in Zaire province, construction of the Mbanza Kongo
airport is expected to begin.
Lastly, excluding debt operations, the largest share of expenditure in the 2019
State Budget went to the social sector, with an estimated Kz 2,339.9 billion,
representing a weight of 39.8%, down from 42.4%. % last year. However, there
were increases of 26.4% and 113.1% in funding for the “health” and “education”
areas, respectively.
With these data, the State Budget for the fiscal year 2019 points to a fiscal
surplus of Kz 506.0 billion, equivalent to 1.5% of GDP (against the 0.6% positive
balance expected at the close of the year). 2018). However, there are some
risks to the materialization of this surplus. The Government itself has already
announced the need to revise the State Budget with expenditure cuts or
captivations due to the use of some optimistic assumptions, such as the price
of oil. Also, a scenario of reduced oil production could be considered a recent
data and OPEC’s production target.
Keeping the rest constant, consider the following assumptions and their
impacts on the budget balance:
• If the USD 68 per barrel price assumption were met, and production were
consistent with OPEC’s commitment to reduce production, petroleum tax
revenues could be about 6% below programmed, implying a reduction in the
balance. 203 mM Kz.
• On the other hand, assuming the average barrel price drops to USD 61 this
year, as projected by the US Energy Information Administration, and considering
again the commitment to OPEC, the execution of petroleum tax revenues
would be 15% below that set. in the State Budget, leading to a fiscal deficit of
0.9% of GDP.

Table 7. Quadro - Macro fiscal 2018 - 2019
Table 7. Macro Fiscal board 2018 - 2019
Milhares de AOA /Thousand of AOA

2018
OGE (1)

2019 (3)

Var. 3/2 (%)

%PIB
2

PME-R (2)

3

Receitas /Revenue

4.404,2

5.625,0

7.423,8

32,0

19,9

21,3

Petrolíferos /Petroleum

2.399,1

3.885,7

5.319,1

36,9

13,8

15,3

Não Petrolíferos /Non-oil

1.740,2

1.371,5

1.713,8

25,0

4,9

4,9

264,9

367,8

390,9

1,1

1,3

1,1

Despesas /Expenses

5.209,0

5.450,0

6.917,8

26,9

19,3

19,9

Despesas Correntes /Current expenses

16,1

Outras Receitas /Other Recipes

4.230,2

4.370,3

5.603,5

28,2

15,5

Juros /Interest

968,4

1.182,3

1.626,4

37,6

4,2

4,7

Despesas de Capital /Capital Expenses

978,8

1.079,7

1.314,3

21,7

3,8

3,8

Saldo Global (Caixa) /Overall Balance (box)

804,7

175,1

506,0

189,0

0,6

1,5

3,2

0,6

1,5

-

-

-

239,9

525,4

416,6

20,7

1,9

1,2

2.821,4

2.837,7

1.934,0

31,8

10,1

5,6

564,9

350,3

89,5

74,5

1,2

0,3

1.959,0

2.178,3

1.995,7

8,4

7,7

5,7

Défice fiscal (%) /Fiscal deficit (%)
Financiamento Interno (líquido) /Internal Financing (Net)
Desembolsos /Disbursements
Financiamento Externo (líquido) /External Financing (Net)
Desembolsos /Disbursements
Fonte: MINFIN

Agências de rating
Em 2018, de forma geral, as agências de rating indicaram o aumento dos
preços do petróleo e a adopção de um conjunto de reformas nos domínios
fiscal e cambial, como factores que melhoraram o outlook para a economia
do país.
Nos dias 25 e 27 de Abril, as agências de notação financeira Moody’s e Fitch
melhoraram as suas perspectivas de evolução da dívida angolana, de negativa
para estável. Estas revisões também tiveram como base, a adesão de Angola
ao Instrumento de Coordenação de Políticas do FMI, que, inicialmente, não
envolveu um acordo financeiro. Isto permitiu reforçar a ideia de que o Governo
se tem empenhado no processo de reformas económicas que, inicialmente,
estavam contidas no Programa de Estabilização Macroeconómica.
Três meses depois (11 de Agosto), a Standard & Poor’s (S&P) fez sair uma
nota sobre a perspectiva de evolução da dívida de Angola, na qual a agência
manteve o rating do país em B- e atribuiu um outlook estável.
Importa esclarecer, que a nota de rating atribuída pela S&P ao nosso país
situa-se no último nível do grau “altamente especulativo”, reforçando o
aumento na percepção de risco por parte das agências. Este cenário não é
favorável ao que se pretende quanto ao melhoramento do ambiente interno
de negócios e o restabelecimento da confiança dos investidores externos.
Entretanto, a S&P alerta para o risco de a dívida pública do país continuar a
crescer como resultado da depreciação da moeda nacional e dos sucessivos
défices orçamentais.
No final do ano, a Fitch anunciou a retirada de Angola da lista de países cujo
rating está em observação. A agência decidiu manter o rating em B, com
perspectiva de evolução estável. A Fitch antevê a existência de consolidação
orçamental em 2019 e 2020, através da implementação do IVA, que poderá
ajudar a reduzir o elevado nível da dívida pública.
Em Fevereiro de 2019, a agência Fitch reavaliou o rating de Angola, mantendo
a classificação em B com perspectiva de evolução estável. Porém, referiu
que a pesar na nota estão o elevado peso da dívida pública e as frequentes
revisões em baixa do crescimento económico. Por seu lado, a S&P também
fez uma revisão ao rating de Angola e reduziu a perspectiva de evolução de
estável para negativa devido ao aumento da dívida pública.
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Rating Agencies
In 2018, rating agencies generally pointed to rising oil prices and the adoption
of a set of fiscal and exchange rate reforms as factors that improved the
outlook for the country’s economy.
On 25 and 27 April, the financial rating agencies Moody’s and Fitch improved
their outlook for Angolan debt from negative to stable. These reviews were
also based on Angola’s adherence to the IMF Policy Coordination Instrument,
which initially did not involve a financial agreement. This reinforced the idea
that the Government has been engaged in the process of economic reforms
that were initially contained in the Macroeconomic Stabilization Program.
GDP
Three months later (August 11), Standard & Poor’s (S&P) issued a note on the
outlook for Angola’s debt, in which the agency kept the country’s rating at Band assigned a stable outlook.
It is important to clarify that the rating given by S&P to our country is at the last
level of the “highly speculative” grade, reinforcing the increase in the perception
of risk by the agencies. This scenario is not conducive to the intended
improvement of the internal business environment and the restoration of
external investor confidence. However, S&P warns of the risk that the country’s
public debt will continue to grow as a result of the depreciation of the national
currency and successive budget deficits.
At the end of the year, Fitch announced the withdrawal of Angola from the
list of countries whose rating is under observation. The agency decided to
maintain the rating at B, with a stable evolution outlook. Fitch anticipates fiscal
consolidation in 2019 and 2020 through the implementation of VAT, which
could help reduce the high level of public debt.
In February 2019, the Fitch´s agency reevaluated the rating of Angola,
maintaining the rating in B with stable outlook. However, he noted that weighing
in the note are the high weight of public debt and the frequent downward
revisions of economic growth. For its part, S&P also revised Angola’s rating and
reduced its outlook from stable to negative due to the increase in public debt.

Table 9. Últimas alterações de rating à dívida soberana
Table 9. Latest rating changes to sovereign debt
Longo Prazo /Long Therm
Agência de Rating
Rating Agency

Moody´s
S&P
Fitch

MN

ME
Data
Date

Rating (outlook)

Curto Prazo /Short Therm

Data
Date

MN

ME

Rating (outlook)

Data
Date

Rating (outlook)

Data
Date

Rating (outlook)

27/04/18

B3-(Estável)

27/04/18

B3

-

-

27/04/18

NP

07/02/18

B2-(Sob Revisão)

07/02/18

B2

-

-

07/02/18

NP

08/02/19

(Negativa)

11/08/17

B-

19/05/10

B

19/05/10

B

11/08/17

B-(Estável)

12/02/16

B

19/05/10

B

19/05/10

B

11/02/19

B

11/02/19

B

28/12/18

B

28/12/18

B

28/12/18

B

28/12/18

B

28/12/18

B

28/12/18

B

Fonte: MINFIN

Acordo FMI – Extended Fund Facility
O Governo angolano decidiu implementar um plano com início em 2018 e
término em 2022, de forma a combater os desequilíbrios macroeconómicos
do país, promover o crescimento e o desenvolvimento social. O Plano de
Desenvolvimento Nacional tem objectivos como a redução da pobreza (de
36% para 25%), aumento do PIB não petrolífero, redução dos subsídios às
empresas públicas, aumento das exportações não petrolíferas (para 1,8 mil
milhões de USD) e uma subida de 15 posições no ranking do Doing Business.
Na prossecução destes e outros fins, o Governo angolano decidiu recorrer
a um programa de assistência financeira do Fundo Monetário Internacional
(FMI), o Extended Fund Facility (EFF). Por norma, o EFF é utilizado para corrigir
problemas estruturais. Trata-se de um programa caracterizado por um maior
período de acompanhamento por parte da instituição, tipicamente 3 anos
(possibilidade de prorrogação de 1 ano), em que é concedido um tempo
relativamente extenso para o reembolso (entre 4 anos e meio e 10 anos).
O financiamento que cada país pode obter depende de vários factores. No
caso de Angola, acordou-se um financiamento de 3,7 mil milhões de USD que
deverá ser disponibilizado ao longo de 3 anos (990,7 M USD no imediato).
O fundo espera que o programa resulte num acúmulo das reservas
internacionais e em condições que favoreçam o aumento do investimento.
O EFF dará grande ênfase à consolidação fiscal, envolverá uma maior
flexibilização da taxa de câmbio e condições monetárias que levem a uma
redução da inflação.
De forma a garantir que o país consiga pagar a sua dívida para com a
instituição, está prevista a não contracção de dívida que envolva colateral.
O programa também estará sujeito a uma monitorização semestral em que
serão avaliados indicadores como as reservas internacionais líquidas, dívida,
os pagamentos dos atrasados e a taxa de câmbio.
O EFF terá repercussões em vários domínios da economia. Em resumo:
Âmbito Fiscal e Dívida
O programa procurará ampliar a base tributária, reduzir os níveis da despesa,
eliminar os atrasados internos, melhorar a transparência fiscal e reduzir a
dívida pública:
Introdução do IVA, para os grandes contribuintes, a partir do dia 1 de Julho
de 2019. O imposto deverá atingir os pequenos contribuintes no ano 2023.
Eliminação dos subsídios. Ajuste dos preços da energia, dos transportes
e dos combustíveis. O Governo, em cooperação com o Banco Mundial,
deverá implementar um mecanismo automático para garantir que os
preços dos combustíveis não impliquem perdas. Estas medidas deverão
ser acompanhadas com ajudas para as camadas vulneráveis, de forma a
contrabalançar os impactos negativos.
Eliminação dos atrasados internos, através de pagamentos pecuniários e em
títulos.
Publicação de relatórios trimestrais sobre a evolução fiscal, a partir do último
trimestre de 2019, e implementação de um plano fiscal de médio prazo.
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IMF Deal – Extended Fund Facility
The Angolan government has decided to implement a plan beginning in 2018 and
ending in 2022, in order to combat the country’s macroeconomic imbalances,
promote growth and social development. The National Development Plan has
objectives such as reducing poverty (from 36% to 25%), increasing non-oil GDP,
reducing subsidies to public enterprises, increasing non-oil exports (to USD 1.8
billion) and up 15 positions in the Doing Business ranking.
In pursuit of these and other purposes, the Angolan Government has decided
to resort to an International Monetary Fund (IMF) financial assistance program,
the Extended Fund Facility (EFF). EFF is typically used to correct structural
problems. It is a program characterized by a longer follow-up period by the
institution, typically 3 years (possibility of 1-year extension), where a relatively
long repayment period is granted (between 4 and a half to 10 years).
The funding each country can obtain depends on several factors. In the case
of Angola, a financing of USD 3.7 billion has been agreed and will be made
available over 3 years (USD 990.7 M immediately).
The fund expects the program to result in an accumulation of international
reserves and conditions that favor increased investment. The EFF will place
great emphasis on fiscal consolidation, will involve greater exchange rate
easing and monetary conditions that lead to a reduction in inflation.
In order to ensure that the country can repay its debt to the institution,
collateralized debt is not contracted. The program will also be subject to semiannual monitoring where indicators such as net international reserves, debt,
arrears payments and exchange rate will be evaluated.
The EFF will have repercussions in various areas of the economy. In short:
Tax Scope and Debt
The program will seek to broaden the tax base, reduce spending levels,
eliminate domestic arrears, improve fiscal transparency and reduce public debt:
Introduction of VAT for large taxpayers from 1 July 2019. Taxes are expected to
reach small taxpayers by the year 2023.
Elimination of subsidies. Adjustment of energy, transport and fuel prices.
The Government, in cooperation with the World Bank, should implement an
automatic mechanism to ensure that fuel prices do not entail losses. These
measures should be accompanied by support for vulnerable groups to
counteract the negative impacts.
Elimination of internal arrears through cash and securities payments.
Publication of quarterly reports on fiscal developments from the last quarter of
2019 and implementation of a medium-term fiscal plan.

O FMI planeia reduzir a dívida dos actuais 90% do PIB para 65% em 2023,
incluindo as dívidas da Sonangol:

The IMF plans to reduce debt from the current 90% of GDP to 65% by 2023,
including Sonangol’s debt:

Maior controlo na despesa.

Greater control over spending.

Receitas petrolíferas mais acentuadas devido à depreciação e aos preços da
matéria-prima.

Higher oil revenues due to depreciation and commodity prices.

Reestruturação da Sonangol.
Utilização do excedente (acima do antecipado no OGE) das receitas
petrolíferas para a diminuição da dívida interna e externa.
Definição de metas trimestrais para a dívida e acompanhamento da
trajectória.

Sonangol restructuring.
Utilization of the surplus (above the OGE anticipated) of petroleum revenues to
reduce domestic and foreign debt.
Set quarterly debt targets and track path.

Área Monetária e Cambial
A depreciação cambial e o compromisso com uma taxa de câmbio determinada
pelo mercado são indicados, pelo FMI, como passos essenciais para eliminar
a escassez de divisas e restaurar a competitividade externa. Estas medidas
serão acompanhadas por uma política monetária adequada:
Maior flexibilização da taxa de câmbio;
Implementação de uma política monetária restritiva, visando ancorar
as expectativas de inflação e possibilitar a acumulação de reservas
internacionais.
Sistema Financeiro
No sistema financeiro, o BNA, com a assistência de peritos externos, realizará
uma análise dos activos dos oito maiores bancos, até ao mês de Setembro de
2019. O programa também terá em atenção as questões regulamentares do
sistema financeiro nacional:
Bancos com níveis insuficientes de capital deverão apresentar um plano de
como tencionam recapitalizar as respectivas instituições (aumento de capital
deverá ser realizado até Junho de 2020).
Actualização do plano de reestruturação do BPC. O plano incluirá as
recapitalizações e transferências de parte do crédito malparado para a
Recredit.
Fortalecimento das leis sobre o branqueamento de capitais e financiamento
ao terrorismo. Esta acção será realizada em parceria com o departamento
legal do FMI e deverá contribuir para uma melhoria das relações com os
bancos correspondentes.
Riscos
O FMI reconhece a existência de riscos para o programa em questão. A
organização destaca a queda nos preços do petróleo e uma produção
petrolífera inferior à estimada. Por outro lado, admite potenciais efeitos
negativos de uma maior flexibilização da taxa de câmbio e do levantamento de
restrições cambiais. O fundo também não negligencia eventuais resistências
às reformas.
Apesar da existência de riscos, é sensato admitir que a presença do FMI
poderá trazer vários benefícios, nomeadamente uma maior transparência
na gestão das contas públicas. Também se esperam incrementos nos níveis
de confiança de outros credores internacionais, o que ajudará o país a obter
novos financiamentos, caso venham a ser necessários.
O saldo da Conta de Bens situou-se em 24,1 mil milhões de USD em 2018 ,
representando uma diminuição de 43,1% face a 2017. Esta variação deveuse à subida acumulada de 30,1% do valor das exportações, que foi superior à
subida de 12,2% das importações. As compras ao estrangeiro acumularam
o equivalente a 13,7 mil milhões de USD, enquanto que as vendas para o
resto do mundo atingiram um total de 37,8 mil milhões de USD. A subida das
exportações foi conduzida, principalmente, pelo aumento do valor arrecadado
com as vendas de petróleo.
Não obstante o facto de o país ter beneficiado de preços do petróleo mais
elevados, principalmente nos primeiros três trimestres do ano, a produção
petrolífera nacional continuou a registar declínios sucessivos, ressentindo a
falta de novos investimentos no sector. Porém, com base nos dados da OPEP,
o último trimestre do ano experienciou um ligeiro aumento na produção
nacional, reflectindo o início de produção da primeira fase do projecto
Kaombo, instalado no bloco 32.
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Currency and Exchange area
Currency depreciation and the commitment to a market-determined exchange
rate are indicated by the IMF as essential steps to eliminate currency shortages
and restore foreign competitiveness. These measures will be accompanied by
an appropriate monetary policy:
Greater flexibility of the exchange rate;
Implementation of a restrictive monetary policy aimed at anchoring inflation
expectations and enabling the accumulation of international reserves.
Financial System
In the financial system, the BNA, with the external experts assistance, will
carry out an analysis of the assets of the eight largest banks by September
2019. The program will also consider regulatory issues in the national financial
system:
Banks with insufficient levels of capital will have to present a plan of how they
intend to recapitalize their institutions (capital increase to be realized by June
2020).
Restructuring update´s plan of the GCP. The plan will include recapitalizations
and transfers of part of the bad credit to Recredit.
Strengthening of money laundering and terrorist financing laws. This action
will be undertaken in partnership with the IMF legal department and should
contribute to improved relations with correspondent banks.
Risks
The IMF recognizes that there are risks to the program in question. The
organization highlights the fall in oil prices and lower than estimated oil
production. On the other hand, it admits the potential negative effects of
greater exchange rate easing and lifting of exchange restrictions. Nor does the
fund neglect any resistance to reform.
Despite the existence of risks, it is wise to assume that the presence of
the IMF could bring several benefits, including greater transparency in the
management of public accounts. Increases in the confidence levels of other
international lenders are also expected, which will help the country get new
financing if needed.
The balance of Account ´s Good stood at USD 24.1 billion in 20181, a decrease
of 43.1% compared to 2017. This change was due to the cumulative 30.1%
rise in exports, which was higher than the 12,2% increase in imports. Foreign
purchases totaled the equivalent of USD 13.7 billion, while sales to the rest of
the world totaled USD 37.8 billion. The increase in exports was mainly driven by
the increase in the amount collected from oil sales.
Notwithstanding the fact that the country benefited from higher oil prices,
mainly in the first three quarters of the year, national oil production continued
to decline successively, resenting the lack of new investments in the sector.
However, based on OPEC data, the last quarter of the year saw a slight increase
in national production, reflecting the start of production of the first phase of the
Kaombo project, installed in block 32.

Contas Externas

External Accounts

O saldo da Conta de Bens situou-se em 24,1 mil milhões de USD em 2018,
representando uma diminuição de 43,1% face a 2017. Esta variação deveu-se à
subida acumulada de 30,1% do valor das exportações, que foi superior à subida de
12,2% das importações. As compras ao estrangeiro acumularam o equivalente a
13,7 mil milhões de USD, enquanto que as vendas para o resto do mundo atingiram
um total de 37,8 mil milhões de USD. A subida das exportações foi conduzida,
principalmente, pelo aumento do valor arrecadado com as vendas de petróleo.

The balance of Account ´s Good stood at USD 24.1 billion in 20181,
a decrease of 43.1% compared to 2017. This change was due to the
cumulative 30.1% rise in exports, which was higher than the 12,2% increase
in imports. Foreign purchases totaled the equivalent of USD 13.7 billion,
while sales to the rest of the world totaled USD 37.8 billion. The increase
in exports was mainly driven by the increase in the amount collected from
oil sales.

Não obstante o facto de o país ter beneficiado de preços do petróleo mais
elevados, principalmente nos primeiros três trimestres do ano, a produção
petrolífera nacional continuou a registar declínios sucessivos, ressentindo
a falta de novos investimentos no sector. Porém, com base nos dados da
OPEP, o último trimestre do ano experienciou um ligeiro aumento na produção
nacional, reflectindo o início de produção da primeira fase do projecto Kaombo,
instalado no bloco 322.

Notwithstanding the fact that the country benefited from higher oil prices, mainly
in the first three quarters of the year, national oil production continued to decline
successively, resenting the lack of new investments in the sector. However,
based on OPEC data, the last quarter of the year saw a slight increase in national
production, reflecting the start of production of the first phase of the Kaombo
project, installed in block 322.

Gráfico 13. Evolução das Reservas Internacionais Brutas (mM USD)
Graphic 13. Gross International reserves evolution (mM USD)
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Apesar de ter sido implementado um conjunto de medidas que visavam
atenuar a erosão dos recursos cambiais do país, as Reservas Internacionais
Brutas (RIB) continuaram a descer, ao longo do ano de 2018, encerrando
o ano em 16,6 mil milhões de USD, uma queda acumulada de 8,7%. Já as
Reservas Internacionais Líquidas (RIL) recuaram cerca de 18,2% para 11,1 mil
milhões de USD no mesmo período.
Entre as rubricas que constituem as RIB, estão os depósitos do Governo
em moeda estrangeira encontrados na Conta Única do Tesouro em Moeda
Estrangeira (CUT ME), que caíram perto de 17,2% no acumulado do ano, não
obstante a captação de cerca de 3,5 mil milhões de USD, obtidos através da
emissão de eurobonds em Maio e o aumento das receitas fiscais petrolíferas.
Esta conta registou reduções regulares desde o mês de Julho, provavelmente
devido ao facto de o MINFIN ter recorrido mais à CUT ME para efectuar
pagamentos de despesa fiscal. Também pertencem às RIB, os depósitos
obrigatórios do sistema bancário em ME, que no período em análise, subiram
13,6%, e outra parte detida pelo próprio BNA, que recuou 6,6%.
Particularizando o mês de Dezembro, não obstante o encaixe da primeira
tranche do empréstimo do FMI, notou-se uma queda de 6% nas RIL, enquanto
que as obrigações de curto prazo aumentaram cerca de 22%. Isto deveu-se à
forma como terá sido contabilização do montante recebido do fundo.
No primeiro mês de 2019, as reservas brutas e líquidas aumentaram
ligeiramente face a Dezembro (0,2% e 0,1% respectivamente), apesar de se
verificar uma redução de 2,8% na conta única do Tesouro Nacional.
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Despite the implementation of a set of measures to mitigate the erosion of
the country’s foreign exchange resources, the Gross International Reserves
(RIB) continued to fall throughout 2018, ending the year at USD 16.6 billion, an
accumulated fall of 8.7%. Net International Reserves (RIL) fell by 18.2% to USD
11.1 billion in the same period.
Among the items that make up the IBR are Government deposits in foreign
currency found in the Single Foreign Currency Treasury Account (CUT ME),
which fell close to 17.2% year-to-date, despite the capture of around USD
3.5 billion, obtained through the issuance of Eurobonds in May and increased
petroleum tax revenues. This account has seen regular reductions since July,
probably because MINFIN relied more on CUT ME to make tax expenditure
payments. Also belonging to the RIB, the compulsory deposits of the banking
system in foreign currency, which in the period under review rose 13.6%, and
another part held by BNA itself, which fell 6.6%.
Particularly in December, notwithstanding the first tranche of the IMF loan,
there was a 6% drop in NIR, while short-term debt3 increased by 22%. This was
due to the way the amount received from the fund was accounted for.
In the first month of 2019, gross and net reserves increased slightly compared
to December (0.2% and 0.1% respectively), despite a reduction of 2.8% in the
National Treasury single account.

Mercado cambial

Currency Market

O regime cambial adoptado no início de 2018 colocou fim à rigidez verificada
desde Abril de 2016 e atribuiu maior flexibilidade à taxa de câmbio. Na
implementação do regime, verificaram-se depreciações acentuadas, que
visaram, entre outros motivos, corrigir a paridade do euro com o kwanza, de
forma a que o câmbio cruzado EUR/USD fosse consistente com a taxa de câmbio
definida nos mercados internacionais. As depreciações subsequentes foram
menos expressivas, sendo limitadas com a publicação do Instrutivo nº 01/2018
do BNA, que definiu uma banda de mais ou menos 2% , face à taxa de câmbio
referência do dia anterior.

The exchange rate regime adopted in early 2018 put an end to the rigidity
seen since April 2016 and gave more flexibility to the exchange rate. In the
implementation of the scheme, there were sharp depreciations, which aimed,
among other things, at correcting the euro’s parity with the kwanza so that
the EUR / USD cross exchange rate was consistent with the exchange rate
set in international markets. Subsequent depreciation was less significant and
was limited by the publication of BNA Instruction No. 01/2018, which defined
a band of about 2%, against the reference exchange rate of the previous day.

Importa dar destaque a algumas características importantes do novo regime
cambial:

• It is important to highlight some important features of the new exchange
rate regime:

• A liquidação do leilão do BNA com os bancos comerciais ocorre dois dias depois
do leilão (D+2), sendo que em D+5 os bancos têm a obrigação de executar as
operações dos clientes, e em D+10 efectuar o devido report ao BNA;

• The settlement of the BNA auction with commercial banks occurs two days
after the auction (D + 2), with D + 5 banks being required to carry out customer
operations, and D + 10 reporting accordingly. to the BNA;

• Com o aviso 01/2018 de Janeiro, o BNA reduziu, inicialmente, o limite da
posição cambial para 10% independemente de se tratar da posição longa ou
curta. Posteriormente (Dezembro de 2018), o Banco Central fez sair outro aviso
(nº 12/2018) que alterou novamente o referido limite para mais ou menos 5%.
Neste ponto, importa recordar que, com o aviso nº 06/2018, os bancos passaram
a poder negociar, a preço livre, no mercado interbancário o excesso de posição
cambial (longa ou curta) .

• With notice 01/2018 of January, BNA initially reduced the foreign exchange
position limit to 10% regardless of whether it is long or short position.
Subsequently (December 2018), the Central Bank issued another notice (No.
12/2018) which again changed this limit to plus or minus 5%. At this point, it
should be recalled that, with notice no. 06/2018, banks were able to negotiate,
at a free price, on the interbank market the excess of long or short exchange
positions.

• O acesso dos bancos aos leilões, fica condicionado ao cumprimento das
reservas obrigatórias em moeda nacional, do limite da posição cambial e do
limite mínimo regulamentar do rácio de solvabilidade;

• Bank access to auctions is subject to compliance with the required reserves
in national currency, the foreign exchange position limit and the regulatory
minimum solvency ratio;

• A margem dos bancos na execução das divisas no mercado secundário é de 2%
face à taxa de câmbio de referência, independentemente do facto da operação
ser de divisas ou de venda de notas (instrutivo nº 3/2018);

• The banks’ margin on foreclosure on the secondary market is 2% against the
reference exchange rate, regardless of whether the transaction is for currency
or sale of notes (Instruction No 3/2018);

• O não cumprimento das normas do regime cambial implica a imposição de
penalizações, entre as quais, a proibição de acesso a leilões de divisas ou, no caso
extremo, a perca de licença para executar operações cambiais (aviso nº 1/2018);

• Failure to comply with the rules of the foreign exchange regime entails the
imposition of penalties, including the prohibition of access to foreign exchange
auctions or, in the extreme case, the loss of license to perform foreign exchange
operations (notice no. 1/2018);

• Houve um aumento considerável na distribuição de plafond para abertura de
cartas de crédito pelos bancos, sendo a sua utilização no momento de liquidação
das mesmas;

• There has been a considerable increase in the distribution of letters of credit
for banks, and their use at the time of settlement4;

• Imposição de limites à importação de mercadorias por diversas vias, dando-se
foco às cartas de crédito (aviso nº 05/2018). Também se excluiu as vendas do
BNA para operações de trading, offshores e sociedades unipessoais;

• Imposition of limits on the importation of goods by various means, focusing
on letters of credit (notice no. 05/2018). BNA sales for trading, offshoring and
sole proprietorships were also excluded;

• Obrigatoriedade de os bancos criarem um departamento de controlo cambial
independente;

• Obligation of banks to set up an independent exchange control department;

Sob estas condições, o BNA disponibilizou ao mercado, ao longo de todo o ano
de 2018, divisas no valor de 11,5 mil milhões de EUR, o que correspondeu a um
aumento de 4,8% em termos homólogos. Entre Maio e Agosto, o Banco Nacional
de Angola acentuou os montantes vendidos ao mercado para liquidar atrasados.
Aqui, destaca-se a liquidação das dívidas às companhias aéreas, que no início do
ano ascendiam a 460 M EUR.
O BNA também resgatou os kwanzas detidos pelo banco central namibiano no
âmbito do acordo de conversão monetária (o equivalente a 50 M USD na fase em
questão). Por último, um factor de pressão adicional para as RIB foi a liquidação
das cartas de crédito dos leilões de quantidades iniciados em Fevereiro. Estes
leilões disponibilizavam plafonds que só seriam liquidados entre 180 a 360 dias.
Assim, os montantes de divisas vendidas antes do mês de Maio, não incluíam os
leilões de quantidades, por não implicarem variações das RIL na altura.
Uma parte considerável das divisas disponibilizadas corresponderam a vendas
directas. Contudo, a partir do dia 1 de Outubro, o acesso a moeda estrangeira
pelos bancos passou a ocorrer, exclusivamente, por via de leilões de preços e
de quantidades . O órgão regulador concluiu que estavam criadas as condições
para que os bancos comerciais passassem a ser autónomos no que diz respeito
à alocação de divisas aos seus clientes, isto pelo facto de o mercado se encontrar
melhor regulamentado e de existir uma maior regularidade na oferta de divisas.
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Under these conditions, the BNA made available to the market throughout
the year 2018 EUR 11.5 billion, corresponding to a 4.8% increase year-onyear. Between May and August, the National Bank of Angola accentuated the
amounts sold to the market to settle arrears. A note here was the settlement
of airline debts, which at the beginning of the year amounted to 460 M EUR.
The BNA also rescued the kwanzas held by the Namibian central bank under
the currency conversion agreement (the equivalent of 50 M USD at the stage
in question). Finally, an additional pressure factor for IBRs was the settlement
of letters of credit from quantity auctions starting in February. These auctions
provided ceilings that would only be settled between 180 and 360 days. Thus,
foreign exchange amounts sold before May did not include quantity auctions,
as they did not imply changes in NIRs at the time.
A considerable part of the available currency corresponded to direct sales.
However, from 1 October onwards, banks will have access to foreign currency
exclusively through price and quantity auctions5. The regulator concluded that
the conditions were in place for commercial banks to become autonomous
about the allocation of currency to their customers, as the market is better
regulated and there is more regularity in the supply of currency.

Gráfico 12. Vendas de Divisas
Graphic 21: Foreign Exchange Sales

Leilões de preços
O BNA passou a anunciar, no último dia útil de cada mês, o montante e os dias
em que tenciona realizar as intervenções cambiais do mês seguinte. Para o
primeiro mês (Setembro de 2018), o BNA revelou que iria disponibilizar 700
M USD ao mercado, através de leilões que seriam realizados duas vezes
por semana (segundas e quartas-feiras). Deste valor, 698 M USD foram
efectivamente vendidos.
Para o mês seguinte, o banco central anunciou que as vendas totalizariam 650
M USD e que haveria mais um leilão por semana (segundas, quartas e sextasfeiras), tendo sido concretizada a venda de 1.087 M USD, significativamente
acima do que estava previsto, justificado pela liquidação de atrasados. Já para
Novembro, a oferta de divisas passaria a ser diária, tendo sido vendido 835 M
USD, abaixo dos 850 M USD anunciados previamente.
A calendarização melhorou a previsibilidade dos leilões e consequentemente
foi positiva para a economia. Para o tecido empresarial, a medida permitiu e
tem permitido antever as flutuações da moeda nacional, o que possivelmente
se tem traduzido numa melhor gestão, e, para a banca, tem sido dado o
tempo e a oportunidade para definir estratégias de actuação.
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1.350,91
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1.107,70
out/18
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Em Janeiro de 2019, as vendas de divisas atingiram um total de 529 M EUR, o
menor valor vendido desde Setembro de 2017. Isto tem que ver, entre outros
factores, com o facto de a na maior parte das sessões de venda de divisas
terem sido realizados leilões de quantidades, cuja a liquidação ocorrerá em
períodos posteriores.
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Vendas directas
Direct Sales
Leilões
Auctions

In January 2019, currency sales totaled EUR 529 M, the lowest since
September 2017. This must do, among other factors, with the fact that most
currency sales sessions have quantity auctions have been held, the settlement
of which will take place in subsequent periods.
Price Auctions
BNA announces, on the last working day of each month, the amount and the
days on which it intends to carry out foreign exchange interventions for the
following month. For the first month (September 2018), the BNA revealed that
it would make 700 M USD available to the market through auctions that would
be held twice a week (Mondays and Wednesdays). Of this amount, 698 M USD
were sold.
For the following month, the central bank announced that sales would total
650 M USD and that there would be one more auction per week (Mondays,
Wednesdays and Fridays), with the sale of 1,087 M USD, significantly above
expectations, justified by the settlement of arrears. By November, the supply
of currency would be daily, having been sold 835 M USD, below the 850 M USD
previously announced.
Timing has improved auction predictability and has therefore been positive
for the economy. For the business community, the measure has allowed and
has been able to foresee the fluctuations of the national currency, which has
possibly translated into better management, and for banking, the time and
opportunity has been given to define action strategies.

Tabela 10. Leilões - Outubro
Table 10. Auctions-October
Nº Leilão
Auction

Moeda
Currency

Motante oferecido Motante efectivo Data de Leilão
Amount Offered Effective Amount Auction Date

Taxa Máxima
Max rate

Taxa Mínima
Minimum Rate

Taxa Média ponderada
Weighted Average Rate

Número de Bancos participantes
Participating banks

Nº 49

EUR

40.000.000,00

40.000.000,00

01/10/18

346.377

345.377

345.941

7

Nº 50

EUR

100.000.000,00

74.530.000,00

03/10/18

348.536

346.633

347.721

7

Nº 51

EUR

40.000.000,00

40.000.000,00

05/10/18

346.377

348.069

348.632

11

Nº 52

EUR

40.000.000,00

40.000.000,00

08/10/18

346.377

348.400

349.170

16

Nº 53

EUR

50.000.000,00

16.254.000,00

10/10/18

349.519

348.763

349.170

5

Nº 54

EUR

30.000.000,00

15.500.000,00

12/10/18

349.519

348.734

349.185

3

Nº 56

EUR

100.000.000,00

92.576.000,00

15/10/18

349.519

348.734

349.185

16

Nº 57

EUR

45.000.000,00

37.666.633,00

17/10/18

349.554

348.836

349.436

12

Nº 58

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

19/10/18

350.065

348.737

349.567

8

Nº 59

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

22/10/18

351.008

349.742

350.019

14

Nº 60

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

24/10/18

349.703

349.567

349.609

14

Nº 61

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

26/10/18

350.833

349.819

350.106

13

Nº 62

EUR

40.000.000,00

40.000.000,00

29/10/18

351.892

350.631

350.963

12
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A cessação das vendas directas levou a um incremento dos montantes
oferecidos pelo BNA nos leilões. Porém, devido à falta de liquidez e número
reduzido de participantes (em parte por motivos de gestão da posição cambial
e cumprimento de medidas regulatórias do BNA), pela primeira vez desde o
início do novo regime, a quantidade absorvida pelos bancos comerciais não
correspondeu à oferta. Verificou-se o sucedido nos leilões nº 50 e 51, em que a
banca absorveu 74,5% e 55,5%, respectivamente, do total.

The direct sales, cessation led to an increase in the amounts offered by BNA
in the auctions. However, due to the lack of liquidity and the small number
of participants (partly due to management of the foreign exchange position
and compliance with BNA regulatory measures), for the first time since the
beginning of the new regime, the amount absorbed by commercial banks did
not correspond to offer. The same occurred in auctions No. 50 and 51, where
banks absorbed 74.5% and 55.5%, respectively, of the total.

Nos leilões subsequentes, manteve-se a mesma tendência. Contudo, observouse um facto interessante no leilão nº 52. Houve pelo menos uma licitação, cuja
taxa de câmbio (348,400 EUR/Kz) foi inferior à taxa de câmbio do dia anterior
(348,632 EUR/Kz), ou seja, começou a assistir-se a lances que apostavam na
apreciação do kwanza.

In subsequent auctions, the same trend continued. However, an interesting fact
was observed in auction No 52. There was at least one bid, whose exchange
rate (348,400 EUR / Kz) was lower than the previous day’s exchange rate
(348,632 EUR / Kz), i.e. attend bids that bet on the appreciation of kwanza.

Ao analisar-se o histórico dos leilões, percebia-se que as variações cambiais se
tinham tornado menos acentuadas. A escassez de liquidez em moeda nacional
da banca e o não cumprimento dos requisitos para aceder aos leilões, como o
cumprimento da posição cambial, começou a aumentar as probabilidades de
se vir a verificar uma apreciação da moeda nacional. Também a diminuição dos
resgastes de títulos do Estado terão contribuído para a apreciação que ocorreu
no leilão nº 57, sendo que após este leilão o kwanza voltou a apreciar, mas
ligeiramente, noutros momentos.
Mercado formal e informal
Um dos objectivos do Programa de Estabilização Macroeconómica (PEM)
consistia na redução do gap entre o mercado formal e informal, que se
encontrava na ordem dos 142%. A meta de um diferencial de 20% quase que foi
alcançada no mês de Setembro, quando a taxa de câmbio nos bancos comerciais
estava a 336 EUR/Kz e a do mercado informal se encontrava a 410 EUR/Kz, o
que correspondia a um gap de 22%. O estreitamento teve por base a depreciação
cambial, a frequência dos leilões e o aumento do custo de vida, que terá limitado a
procura de moeda estrangeira no mercado informal vendida a câmbios elevados.
Toda via, os câmbios nos diferentes mercados começaram a divergir e o gap, no
momento da elaboração deste relatório, superou os 35%. Na explicação deste
fenómeno, está o facto de que quando se acresce as comissões bancárias no
momento das transferências, dá-se uma maior aproximação entre as taxas do
mercado secundário e informal. Tendo em conta que as transferências para o
estrangeiro não são realizadas no imediato, a espera pelas operações amontoa
mais depreciações da moeda nacional, o que levou os agentes económicos
a recorrer a vias alternativas.
Por outro lado, o aperto nas regras de compliance também tem levado a uma
maior procura de divisas no mercado informal. As importações têm de ser
maioritariamente por cartas de crédito e existem determinadas restrições para
empresas de trading. Além disso, é dada especial atenção às offshores. Portanto,
a não satisfação de determinados requisitos leva à exclusão de determinadas
operações do mercado formal e aumento da procura no mercado informal.
Assim, no mercado primário, os câmbios do dólar e do euro fecharam o ano de
2018 em 308,607 USD/Kz e 353,015 EUR/Kz, o que espelha depreciações do
kwanza na ordem dos 54% e 53% respectivamente. Por seu lado, no mercado
informal, as depreciações foram menos expressivas. O kwanza perdeu 8% diante
do dólar e 4% frente ao euro, fixando-se nos 400,000 USD/Kz e 470 EUR/Kz,
respectivamente.

Gráfico 15. Taxa de Câmbio médio do USD
Graphic 15. USD Average Exchange rate

When analyzing the history of auctions, it was clear that exchange rate
variations had become less pronounced. The bank’s lack of liquidity in domestic
currency and non-compliance with requirements to access auctions, such as
compliance with the foreign exchange position, began to increase the likelihood
of appreciation of the national currency. Also, the reduction in redemptions of
state bonds contributed to the appreciation that occurred in auction No. 57,
and after this auction kwanza appreciated, but slightly, at other times.
Formal and informal Market
One of the objectives of the Macroeconomic Stabilization Program (PEM)
was to reduce the gap between the formal and informal markets, which
was around 142%. The target of a 20% spread was almost reached in
September, when the commercial banks exchange rate was 336 EUR
/ Kz and the informal market exchange rate was 410 EUR / Kz, which
corresponded to a gap 22%. The narrowing was based on exchange rate
depreciation, frequency of auctions and rising cost of living, which would
have limited demand for foreign currency in the informal market sold at
high exchange rates.
However, exchange rates in different markets began to diverge and the gap
at the time of writing this report exceeded 35%. Explaining this phenomenon
is the fact that when bank charges are added at the time of transfers,
there is a greater approximation between secondary and informal market
rates. Given that foreign transfers are not made immediately, the wait for
operations piles up further depreciation of the national currency, which has
led economic agents to resort to alternative avenues.
On the other hand, the compliance´s tightening rules has also led to greater
demand for informal market currencies. Imports must be mostly by letters
of credit and there are certain restrictions for trading companies. In addition,
special attention is given to offshores. Therefore, failure to meet certain
requirements leads to the exclusion of certain formal market operations
and increased demand in the informal market.
Thus, in the primary market, the dollar and euro exchange rates closed 2018
at 308.607 USD / Kz and 353.015 EUR / Kz, reflecting kwanza depreciation
of 54% and 53% respectively. On the other hand, in the informal market, the
depreciation was less significant. The kwanza lost 8% against the dollar and
4% against the euro to 400,000 USD / Kz and 470 EUR / Kz respectively.

Gráfico 15. Taxa de Câmbio médio do EUR
Graphic 16. EUR Average Exchange rate
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Panorama monetário e financeiro

Monetary and Financial Outlook

Política monetária e liquidez
O ano de 2018 ficou marcado pelas alterações no mercado cambial e pela
gestão da liquidez do sistema financeiro. A gestão da base monetária foi
adoptada como o principal instrumento para controlar a subida dos preços e,
considerando a descida dos níveis da inflação num período marcado por fortes
depreciações do kwanza, conclui-se que foi eficaz. É possível compreender
que o controlo da base monetária se deu através das operações de mercado
aberto para absorção de liquidez e vendas de divisas.

Monetary policy and liquidity
The year 2018 was marked by changes in the foreign exchange market and the
liquidity management of the financial system. Monetary base management
was adopted as the main instrument to control price rises and, considering
the fall in inflation levels in a period marked by strong kwanza depreciation,
it was concluded that it was effective. It can be understood that the control
of the monetary base took place through open market operations for liquidity
absorption and currency sales.

O Comité de Política Monetária (CPM) do BNA também decidiu unir, no mês
de Maio, a taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez (20%)
à taxa básica de juro (18%), passando a designar-se Taxa BNA (18%). A medida
visou dar maior utilidade à Taxa BNA fazendo reflectir o custo efectivo de
cedência de liquidez aos bancos comerciais.

The BNA’s Monetary Policy Committee (CPM) also decided to link in May the
interest rate on the marginal lending facility (20%) to the basic interest rate
(18%), renamed BNA (18%). The measure aimed to make the BNA Rate more
useful by reflecting the effective cost of providing liquidity to commercial banks.

Contudo, apesar de em teoria esta taxa servir como um tecto para o mercado
monetário interbancário, a taxa overnight superou os 21% no mês de Junho.
Em Julho, o banco central reduziu a sua taxa para 16,5% e a taxa overnight
seguiu, diminuindo assim a pressão sobre os bancos que precisavam de
liquidez e sobre os créditos indexados à taxa Luibor. Neste período, e ao longo
do resto do ano, a taxa de facilidade permenente de absorção de liquidez
manteve- se em 0%.
De igual modo, baixou-se o coeficiente das reservas obrigatórias em moeda
nacional em dois momentos. No primeiro, em Junho, reduziu-se o coeficiente
de 21% para 19%, e no segundo, em Agosto, para 17%. Destaca-se aqui a
uniformização para os depósitos do Governo Central e Governos Locais, que
também passaram a ter um coeficiente de 17%.
Estas decisões de política monetária tinham como intuito encontrar o
equilíbrio entre o objectivo de reduzir a inflação e o alívio das dificuldades
de liquidez dos bancos, sentidas após a alteração dos mecanismos de
cumprimento das reservas obrigatórias no final de 2017.
Estabilidade do sector bancário
O ano de 2018 correspondeu a um período de alterações para o sistema
financeiro angolano. Os indicadores do sistema bancário foram fortemente
influenciados pela introdução do novo regime cambial no início do ano. A
depreciação da moeda nacional impactou a qualidade da carteira de activos,
os lucros e as rentabilidades.
De forma a garantir maior solidez ao sistema financeiro, o BNA passou a exigir
aos bancos, o aumento do capital social e fundos próprios regulamentares
para 7,5 mil milhões de Kz, tendo esta medida levado ao encerramento de
três bancos no início de 2019.
As dificuldades encontradas para o cumprimento dos créditos concedidos
em moeda estrangeira (ME) e/ou indexados à taxa de câmbio, levaram a
uma acentuação dos níveis de incumprimento, provocando um aumento
nas provisões. O crédito vencido fixou-se nos 28,2% em Dezembro de 2018,
representando uma descida de 0,6 p.p. face a 2017.

However, although in theory this rate serves as a ceiling for the interbank
money market, the overnight rate surpassed 21% in June. In July, the central
bank reduced its rate to 16.5% and the overnight rate continued, thereby easing
the pressure on liquidity-hungry banks and Luibor-indexed loans. During this
period, and over the rest of the year, the perpetual liquidity absorption facility
rate remained at 0%.
Likewise, the coefficient of the compulsory reserves in national currency was
lowered in two moments. The first in June reduced the coefficient from 21% to
19% and the second in August to 17%. Noteworthy here is the standardization
for Central Government and Local Government deposits, which also now have
a coefficient of 17%.
These monetary policy decisions were intended to strike a balance between
the objective of reducing inflation and alleviating banks’ liquidity difficulties,
which were felt following the change in the reserve requirements at the end
of 2017.
Banking Sector Stability
2018 was a period of change for the Angolan financial system. Banking system
indicators were strongly influenced by the introduction of the new exchange
rate regime at the beginning of the year. Depreciation of the national currency
impacted asset portfolio quality, earnings and returns.
In order to ensure the soundness of the financial system, the BNA now required
banks to increase their share capital and regulatory own funds to KZ 7.5 billion,
leading to the closure of three banks in early 2019.
The difficulties encountered in the fulfillment of credits granted in foreign
currency (foreign currency) and / or indexed to the exchange rate, led to an
increase in default levels, leading to an increase in provisions. Overdue loans
stood at 28.2% in December 2018, down 0.6 pp from 2017.

Tabela 13. Qualidade da Carteira de Activos
Table 13. Asset Portfolio Quality
Dez - 17

Dez - 18

Var. (p.p)

Crédito Vencido/Credito Total /Overdue Credit / Total Credit

28,8

28,2

-06

(Crédito Vencido - Provisões p / Crédito Vencido) FPR /(Provisions for Overdue Credit) FPR

43,2

19,8

-23,4

Fonte: BNA

A limitação da posição cambial e a diminuição das emissões de obrigações
do Tesouro indexadas à taxa de câmbio terão contribuído para o recuo da
exposição cambial, que se posicionou em 37,0% (-9,1 p.p.). Inversamente, o
crédito em moeda estrangeira, em função do crédito total, aumentou para
28,1% (+3,0 p.p.). Também os passivos em moeda estrangeira subiram, para
46,3%, traduzindo um aumento de 12,8 p.p.
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The foreign exchange ´s limitation position and the decrease in the exchange
rate-linked Treasury bond issues contributed to the decline in foreign exchange
exposure, which stood at 37.0% (-9.1 pp). Conversely, foreign currency credit, as a
function of total credit, increased to 28.1% (+3.0 pp). Foreign currency liabilities also
rose to 46.3%, an increase of 12.8 pp.

Tabela 14. Sensibilidade e Mutações do Mercado Cambial
Table 14. Exchange market sensitivity and mutations
Dez - 17

Dez - 18

Var. (p.p)

Exportação Cambial Aberta Líquida / Fundos Próprios /Net Open Foreign Exchange Export / Own Funds

28,8

28,2

-91

Crédito ME/Crédito Total /ME Credit / Total Credit

25,1

28,1

-3,0

Passivo ME/Passivos Total /ME Liabilities / Total Liabilities

33,5

46,3

12,8

Fonte: BNA

Nas rentabilidades, a depreciação da moeda nacional beneficiou os bancos
com posições cambiais longas. Os resultados sobre os activos mais do que
duplicaram em 2018, tendo ficado por 4,5% (+2,4 p.p.), e o ROE estabeleceuse em 27,0% (+12,5 p.p.). Já o cost-to-income apresentou uma queda
acentuada (-21,9 p.p.) para 29,9%, fruto da ampliação dos resultados,
associados maioritariamente à depreciação cambial. O spread entre as taxas
de depósitos e de empréstimos também aumentou, atingindo os 27,3 p.p
(+3,5 p.p.). Contrariamente ao que se observou em 2017, em que a margem
financeira foi o principal item do produto bancário, via volume e taxa de
juros dos títulos públicos transaccionados, em 2018 a depreciação da taxa
de câmbio fez com que os resultados dos bancos fossem maioritariamente
explicados pela margem complementar, via reavaliação de activos.
Consegue-se averiguar que o peso da margem financeira se situou em
43,4%, uma descida homóloga de 28,9 p.p.

In yields, the depreciation of the national currency benefited banks with long
currency positions. Return on assets more than doubled in 2018 to 4.5% (+2.4
pp) and ROE was 27.0% (+12.5 pp). Cost- to-income fell sharply (-21.9 pp) to
29.9%, as a result of the increase in results, mainly associated with exchange
rate depreciation. The spread between deposit and loan rates also widened to
27.3 pp (+3.5 pp). Contrary to what was observed in 2017, where net interest
income was the main item of banking income, via volume and interest rate
of traded government securities, in 2018 the depreciation of the exchange
rate made banks’ results mostly explained. by the complementary margin, via
asset revaluation.
The weight of net interest income was 43.4%, a year-on-year decrease of 28.9
pp.

Tabela 15. Lucro e Rentabilidade
Table 15. Profit and profitability
Dez - 17

Dez - 18

Var. (%)

ROA

2,1

4,5

2,4

ROE

14,5

27,0

12,5

Cost-to-income

51,8

29,9

21,9

Taxa de Empréstimos-Taxa de Depósitos à ordem (Spread) (P-P·) /Loan Rate - Spread Deposit Rate (P-P ·)

23,8

27,3

3,5

9,7

4,5

-5,2

72,3

43,4

-28,9

Taxa de Depósitos de Poupanças /Savings Deposit Rate
Margem Financeira/ Margem Bruta de Intermediação /Financial Margin / Gross Intermediate Margin
Fonte: BNA

Os activos líquidos, sobre o total dos activos, registaram uma subida de 8,1
p.p. para 41,9%. Já a capacidade das instituições financeiras de honrarem os
seus compromissos de curto prazo, através dos activos líquidos, caiu 14,4
p.p. e estabeleceu-se em 28,8%. No que toca ao rácio de transformação,
observou-se uma descida de 5,1 p.p., para 44,2%, o que é um reflexo da
diminuição do crédito concedido pela banca como consequência do aumento
dos níveis de incumprimento.

Net assets over total assets increased from 8.1 pp to 41.9%. On the other hand,
the ability of financial institutions to meet their short-term commitments
through net assets fell by 14.4 pp to 28.8%. As regards the transformation
ratio, there was a decrease of 5.1 pp to 44.2%, reflecting the decrease in credit
granted by banks as a result of the increase in default levels.

Tabela 16. Níveis de Liquidez
Table 16. Liquidity Levels
Dez - 17

Dez - 18

Var. (%)

Activos líquidos/Activos Totais /Net Assets / Total Assets

33,8

41,9

8,1

Activos líquidos/Passivos de Curto Praz /Net Assets / Short Term Liabilities

43,2

28,8

-14,4

Crédito total/Depósitos Totais /Total Credit / Total Deposits

49,3

44,2

-5,1

No que diz respeito à adequação do capital no sistema financeiro,
observaram-se melhorias. Aqui, também cumpre assinalar que, para
além da relativamente elevada exposição do sistema bancário ao Estado,
a qual tem ponderação nula nos activos ponderados de risco, houve a
incorporação de resultados consideravelmente maiores nos fundos próprios
tal como o aumento de capital efectuado por alguns bancos para aceder
à nova exigência do BNA sobre o capital social mínimo. Assim, o rácio de
solvabilidade situou-se em 24,5%, confortavelmente acima dos 10% exigidos
pelo BNA, enquanto que o rácio que considera os fundos próprios em função
dos activos ponderados pelo risco situou-se em 22,0%.
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Improvements were noted regarding capital adequacy in the financial system.
Here, it should also be noted that, in addition to the relatively high exposure of
the banking system to the state, which has zero weighting on risk-weighted
assets, there has been the incorporation of considerably higher results
in equity as has the capital increase by some banks. to comply with BNA’s
new minimum capital requirement. Thus, the solvency ratio stood at 24.5%,
comfortably above the 10% required by the BNA, while the risk-weighted
assets-to-equity ratio stood at 22.0%.

Tabela 17. Adequação de Capital
Table 17. Capital adequacy
Dez - 17

Dez - 18

Var. (%)

Solvabilidade = FPR/(APR+ECR/010) /Solvency = FPR / (APR + ECR / 010)

18,9

24,5

5,6

Fundos Próprios de Base ( Nível 1)/APR /Core Own Funds (Level 1) / APR

17,6

22,00

4,4

Evolução das Taxas BNA e Luibor
Evolution of BNA and Luibor Rates
Descrição /Description

2016

2017
Mar

Jun

2017
Set

2018
Mar

Jun

Set

Dez

Taxas directoras/Reference rates
Taxa básica BNA /BNA reference rate

16,00

16,00

16,00

16,00

18,00

18,00

18,00

16,50

16,50

Facilidade permanente de cedência de liquidez /Overnight lending facility

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

16,50

16,50

Facilidade permanente de absorção de liquidez /Overnight deposit facility

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Facilidade permanente de absorção de liquidez /7 days deposit facility

7,25

7,25

3,25

2,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa de Redesconto /Rediscount rate

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Coeficiente Reservas Obrigatórias MN /Reserve requirement ratio

30,00

30,00

30,00

30,00

21,00

21,00

19,00

17,00

17,00

Coeficiente Reservas Obrigatórias ME /Coeficiente de reservas obrigatorias

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

-				-

Títulos do Tesouro/ Treasury Bills (BT)
-

-

-

91 dias /91 days

63 dias /63 days

18,55

16,10

16,15

16,15

16,15

-

-

13,34

13,60

182 dias /182 days

24,08

20,25

20,24

20,25

20,25

20,37

16,00

16,72

17,05

364 dias /364 days

24,70

23,77

23,90

23,90

23,90

23,88

17,90

18,80

19,06

Overnight /Overnight

23,35

23,67

22,40

19,70

17,77

20,12

21,94

16,44

16,75

3 meses /3 months

18,23

21,05

20,15

18,81

18,82

19,89

20,02

17,04

17,09

9 meses /9 months

19,65

24,65

22,89

20,90

21,90

22,44

21,96

18,21

17,82

Taxa LUIBOR (2)/ LUIBOR Interest Rate (2)

Fonte: BNA /DES
(1) Taxa Overnight (1)
(2) Luanda Interbank Offered Rate - taxa média ponderada de cedência de liquidez de fundos não garant idos ent re as out ras inst rituições financeiras monetárias no mercado monetário interbancário (MMI)
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Alterações Regulamentares

Regulatory Changes

No ano de 2018, as alterações regulamentares publicadas foram as abaixo
identificadas (BNA):

In 2018, the published regulatory changes were as follows (BNA):

Alterações Regulamentares /Regulatory Changes
Instrumento
Instrument
Avisos
Notice

Número
Number

Estado
State

Aviso N.º 12/2018
Warning N.º 12/2018

Em Vigor
In force

Tema
Theme
Política Cambial
Exchange Policy

Instrutivos

Instrutivo Nº 21/2018
Em Vigor
Política Cambial
de 11 de Dezembro			
				
				
Instructive
Instructive Nº 21/2018
In force
Exchange Policy
of December 11th			
Directivas

Directiva Nº
Em Vigor
Envio de Informação
06/DMA/ 2018		
do Mercado Cambial
			 Interbancário
Directives
Directives Nº
In force
Submission of Interbank
06/DMA/ 2018 		
Foreign Exchange
			
Market Information
Directivas

Directiva Nº
Em Vigor		
06/DEF/DRO/ 2018			
				
Directives
Directives Nº
In force		
06/DEF/DRO/ 2018 			

Assunto
Subject

Data de Publicação
Data Vigor
Publication date Effective Date

Limite de Posição Cambial
Currency Position Limit

27/12/2018
27/12/2018

02/01/2019
02/01/2019

Prorrogação da Suspensão
Temporária do Licenciamento
de Operações Cambiais de
Importação de Mercadorias
Extension of Temporary Suspension of
Foreign Exchange Import Merchandise

11/12/2018

11/12/2018

11/12/2018

11/12/2018

ENVIO DE INFORMAÇÃO
DO MERCADO CAMBIAL
INTERBANCÁRIO
SENDING INTERBANK EXCHANGE
MARKET INFORMATION

11/12/2018

11/12/2018

11/12/2018

11/12/2018

Alteração da taxa de
04/12/2018
04/12/2018
juro de remuneração do			
produto Bankita à Crescer
Bankita a Crescer product
04/12/2018
04/12/2018
interest rate change

Instrutivos
Instrutivo Nº 20/2018
Em Vigor
Política Cambial
de 03 de Dezembro			
				
				
Instructive
Instructive Nº 20/2018
In force
Exchange Policy
of December 3th			
				
				

- Taxas de Câmbio de Referência
03/12/2018
03/12/2018
- Metodologia de Cálculo			
- Taxas de Câmbio das Instituições
Financeiras Bancárias
- Reference Exchange Rates
03/12/2018
03/12/2018
- Calculation Methodology
- Exchange Rates of Banking
Financial Institutions

Instrutivos
Instrutivo Nº 19/2018
Em Vigor
Política Cambial
de 03 de Dezembro			
				
				
Instructive
Instructive Nº 19/2018
In force
Exchange Policy
of December 3th			

- Leilões de Compra e Venda de
03/12/2018
03/12/2018
Moeda Estrangeira 			
- Procedimentos de organização
e funcionamento
- Foreign Currency Buy & Sell Auctions
03/12/2018
03/12/2018
- Organization and operation procedures

Instrutivos
Instrutivo Nº 18/2018
Em Vigor
Sistema Financeiro
				
Instructive
Instructive Nº 18/2018
In force
Financial system
				

Conversão de Créditos Concedidos em
Moeda Estrangeira à Particulares
Financial System Conversion of Credits
Granted to Foreign Currency to Individuals

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

- Regras Operacionais

30/11/2018

30/11/2018

- Operating Rules

30/11/2018

30/11/2018

Instrutivos
Instrutivo Nº 16/2018
Em Vigor
Limites de Venda de
			
Moeda Estrangeira
				
Instructive
Instructive Nº 16/2018
In force
Foreign Currency
			
Selling Limits
				

Limites de Venda de Moeda Estrangeira
Aplicáveis às Sociedades Prestadoras do
Serviço de Pagamentos e Casas de Câmbio
Foreign Currency Selling Limits Applicable
to Payment Service Providers and
Currency Exchange Companies

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

Avisos
Aviso Nº 11/2018
Em Vigor
Prestação de Serviços
			
de Pagamento
				
				
Notice
Warning Nº 11/2018
In force
Payment Services
			
Provision

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PAGAMENTO
Regras Operacionais do Serviço
de Remessa de Valores
PAYMENT SERVICES DELIVERY
Remittance Service Operating Rules

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

Regras Operacionais
Operating Rules

30/11/2018
30/11/2018

30/11/2018
30/11/2018

Avisos
Aviso N.º 08/2018
Em Vigor
Sistema Financeiro
				
				
Notice
Warning Nº 08/2018
In force
Financial system
				
				

Adequação do Capital Social Mínimo
e dos Fundos Próprios Regulamentares
das Instituições Financeiras Não Bancárias
Adequacy of Minimum Share Capital
and Regulatory Own Funds of Non-Bank
Financial Institutions

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

Avisos
Aviso Nº 07/2018
Em Vigor
Sistema Financeiro
				
				
				
				
Notice
Warning Nº 07/2018
In force
Financial system
				
				
				
				

SISTEMA FINANCEIRO
Requisitos e Procedimentos para a
Autorização de Constituição de Instituições
Financeiras Não Bancárias de Instituições
Financeiras Não Bancárias
FINANCIAL SYSTEM
Requirements and Procedures for
Authorization to Establish Non-Bank
Financial Institutions of Non-Bank
Financial Institutions

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

Instrutivos
Instrutivo Nº 17/2018
Em Vigor
			
Instructive
Instructive Nº 17/2018
In force
			

Avisos
Notice
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Aviso Nº 09/2018
Warning Nº 09/2018

Em Vigor
In force

Repatriamento de
Recursos Financeiros
Repatriation of
Financial Resources

Casas de Câmbio
Money Exchange

Alterações Regulamentares /Related Parties 2018
Instrumento
Instrument

Número
Number

Estado
State

Tema
Theme

Assunto
Subject

Instrutivos

Data de Publicação
Data Vigor
Publication date Effective Date

Instrutivo Nº 15/2018
Em Vigor
Política Cambial
Venda de Moeda Estrangeira às Casas
de 19 de Novembro			
de Câmbio e Sociedades Prestadoras
				 de Serviços de Pagamento
Instructive
Instructive Nº 15/2018
In force
Exchange Policy
Sale of Foreign Currency to Money
of November 19th			
Exchange Companies and Payment
				
Service Providers

19/11/2018

21/11/2018

19/11/2018

21/11/2018

Instrutivos

Remuneração de Depósitos Colaterais
Associados à Cartas de Crédito
Remuneration of Collateral Deposits
Associated with Letters of Credit

19/11/2018

21/11/2018

19/11/2018

21/11/2018

Envio de Informação Relativa ao
Mapa de Necessidades
Submitting Needs Map Information

06/11/2018

06/11/2018

06/11/2018

06/11/2018

Instructive

Instrutivo Nº 14/2018
Em Vigor
Política Cambial
de 19 de Novembro			
Instructive Nº 14/2018
In force
Exchange Policy
of November 19th			

Directivas
Directiva Nº 03/DCC/2018
Em Vigor
Política Cambial
				
Directives
Directives Nº 03/DCC/2018
In force
Exchange Policy
Instrutivos
Instrutivo Nº 13/2018
Em Vigor
Política Cambial
				
				
Instructive
Instructive Nº 13/2018
In force
Exchange Policy
				
				

Prevenção de Branqueamento de
21/09/2018
22/10/2018
e do Financiamento do Terrorismo			
nas Operações de Comércio Internacional
Prevention of Money Laundering and
21/09/2018
22/10/2018
Terrorist Financing in International
Trade Operations

Instrutivos
Instrutivo Nº 12/2018
Em Vigor
Política Cambial
				
Instructive
Instructive Nº 12/2018
In force
Exchange Policy

Pagamentos de Despesas
Hospitalares e Escolares
Hospital and School Expenses Payments

Instrutivos
Instrutivo Nº 11/2018
Em Vigor
Mercado Monetário Interbancário
				

- MMI Operações de Cedência de
14/09/2018
14/09/2018
Liquidez dos Bancos de Desenvolvimento 			

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

Instructive
Instructive Nº 11/2018
In force
Interbank Money Market
				

- MMI Development Bank Liquidity
Provisioning Operations

14/09/2018

14/09/2018

Directivas

Informações diária
Bancos Comerciais
Bank Information Commercial Bank

22/08/2018

22/08/2018

22/08/2018

22/08/2018

Directives

Directives Nº
Em Vigor
Limite de Posição Cambial
05/DSB/DRO/DMA/ 2018			
Directives Nº
In force
Currency Position Limit
05/DSB/DRO/DMA/ 2018

Decreto Presidencial
Presidential Decree

Decreto Nº 195_18
Decree Nº 195_18

Em Vigor
In force

Fundo de Garantia de Depósitos
Deposit Guarantee Fund

Fundo de Garantia de Depósitos
Fundo de Garantia de Depósitos

22/08/2018
22/08/2018

22/08/2018
22/08/2018

Avisos
Notice

Aviso Nº 06/2018
Warning Nº 06/2018

Em Vigor
In force

Política Cambial
Exchange Policy

Limite de Posição Cambial
Currency Position Limit

15/08/2018
15/08/2018

15/08/2018
15/08/2018

Guia sobre a implementação
de programa de testes de esforço
Stress Test Program
Implementation Guide

Guia sobre a implementação de programa
de testes de esforço
Stress Test Program
Implementation Guide

31/07/2018

30/11/2018

31/07/2018

31/07/2018

Politica Monetária
Monetary policy

Reservas Obrigatórias
Required Reservations

19/07/2018
19/07/2018

23/07/2018
23/07/2018

Instrutivos
Instrutivo Nº 09/2018
Em Vigor
Política Cambial
				
Instructive
Instructive Nº 09/2018
In force
Exchange Policy

Limites de Operações Cambiais
de Mercadoria
Limits of Commodity Currency Transactions

19/07/2018

17/09/2018

19/07/2018

17/09/2018

Directivas

Requisitos para o Cálculo e
19/07/2018
19/07/2018
Cumprimento das Reservas Obrigatórias			
Requirements for Calculating and
19/07/2018
19/07/2018
Fulfilling Mandatory Reserves

Directivas
Directiva Nº 03/DRO/2018
Em Vigor
			
Directives
Directives Nº03/DRO/2018
In force
			
Instrutivos
Instructive

Directives

Instrutivo Nº 10/2018
Instructive Nº 10/2018

Em Vigor
In force

Directiva Nº
Em Vigor
Sistema de Pagamentos
04/DSP/DRO/2018			
Directives Nº
In force
Payment System
04/DSP/DRO/2018			

Directivas

Directiva Nº
Em Vigor
Marcado
05/DMA/DRO/2018			
				
Directives
Directives Nº
In force
Marked
05/DMA/DRO/2018			
Avisos

Aviso Nº
Em Vigor
Política Cambial
05/2018 de 17 de Julho			
				
Notice
Warning Nº
In force
Exchange Policy
05/2018 of July 17			
Directivas
Directiva nº 04/DMA/2018
Em Vigor
Mercados
				
Directives
Directives Nº 04/DMA/2018
In force
Markets
				
Instrutivos
Instrutivo Nº 08/2018
Em Vigor
Política Cambial
				
				
Instructive
Instructive Nº 08/2018
In force
Exchange Policy
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Requisitos de Acesso à Facilidade
Permanente de Cedência de Liquidez
Overnight - FCO
Access Requirements for the
Overnight Liquidity Facility - FCO

18/07/2018

18/07/2018

18/07/2018

18/07/2018

Regras e Procedimentos Aplicáveis
às Operações Cambiais de Importação
e Exportação de Mercadoria
Rules and Procedures Applicable to Foreign
Exchange Import and Export Merchandise

17/07/2018

17/07/2018

17/07/2018

17/09/2018

TAXA BNA - AVISO Nº. 10/2011,
de 20 de OUTUBRO
BNA RATE - NOTICE Nº. 10/2011,
of October 20

17/07/2018

17/07/2018

17/07/2018

17/07/2018

Suspensão Temporária de Licenciamento
de Operações Cambiais de Importação
de Mercadorias
Temporary Suspension of Licensing of
Foreign Exchange Import Merchandise

21/06/2018

21/06/2018

21/06/2018

21/06/2018

Alterações Regulamentares /Related Parties 2018
Instrumento
Instrument

Número
Number

Estado
State

Tema
Theme

Assunto
Subject

Data de Publicação
Data Vigor
Publication date Effective Date

Instrutivos
Instrutivo Nº 07/2018
Em Vigor
Política Cambial
- Criação de uma Função Independente
				
de Controlo Cambial nas Instituições
				 Financeiras Bancárias
Instructive
Instructive Nº 07/2018
In force
Exchange Policy
- Creation of an Independent Currency
				
Control Function in Banking
				
Financial Institutions

21/06/2018

21/06/2018

21/06/2018

21/06/2018

Instrutivos
Instrutivo Nº 06/2018
Em Vigor
Política Cambial
				
Instructive
Instructive Nº 06/2018
In force
Exchange Policy
				

- Limites de Operações Cambiais
de Ajuda Familiar
- Limits on Family Aid Foreign
Exchange Transactions

21/06/2018

21/06/2018

21/06/2018

21/06/2018

Reservas Obrigatórias

25/05/2018

28/05/2018

Required Reservations

25/05/2018

28/05/2018

- Envio de Informação Relativa
09/04/2018
aos Mapas de Necessidades		
- Sending Information Regarding
09/04/2018
Needs Maps

09/04/2018

Instrutivos
Instructive
Directivas
Directives

Instrutivo Nº
Em Vigor
Política Monetária
05/2018 de 25 de Maio			
Instructive Nº
In force
Monetary policy
Nº 05/2018 of May 25			
Directives Nº
Em Vigor
Política Cambial
01/DCC/2018			
Directives Nº
In force
Exchange Policy
01/DCC/2018			

Avisos

09/04/2018

Aviso Nº 04/2018
Em Vigor		
de 7 de Março			
				
Notice
Warning Nº
In force		
04/2018 of March 7			
				

Alteração da Redacção do Artigo 12º
do Aviso N.º 09/17, de 12 Setembro,
sobre Infracções
Amendment to the wording of Article
12 of Notice No. 09/17, of 12 September,
on Infringements

Avisos

Isenção de Cobrança de Comissões no
09/03/2018
02/03/2018
Âmbito dos Serviços Mínimos Bancários 			
Fee-free Commission Banking Exemption
09/03/2018
02/03/2018

Notice

Aviso Nº 03/2018
Em Vigor		
de 2 de Março			
Warning Nº
In force		
03/2018 de 2 de Março 			

Avisos

Aviso Nº 02/2018
Em Vigor		
de 2 de Março			
				
Notice
Warning Nº
In force		
02/2018 of 2 March			
				

09/04/2018

09/04/2018

22-03-2018

07/03/2018

Adequação do Capital Social Mínimo
e dos Fundos Próprios Regulamentares
das Instituições Financeiras Bancárias
Adequacy of Minimum Capital Stock and
Regulatory Own Funds of Banking
Financial Institutions

09/03/2018

02/03/2018

09/03/2018

02/03/2018

Directiva Nº
Em Vigor
Política Cambial
01/DSI/DRO/DMA/2018			
				
Directives
Directives
In force
Exchange Policy
01/DSI/DRO/DMA/2018			
				

Limite de Posição Cambial
- Informação Diária
- Bancos Comercias
Currency Position Limit
- Daily Information
- Commercial Banks

31/01/2018

31/01/2018

31/01/2018

31/01/2018

Avisos

Directivas

Notice
Instrutivos
Instructive
Instrutivos
Instructive
Instrutivos
Instructive
Instrutivos

Aviso nº 01/2018
de 22 de Janeiro
Warning Nº
01/2018 of January 22

Em Vigor

Política Cambial

Limite de Posição Cambial

22/01/2018

22/01/2018

Em Vigor

Exchange Policy

Currency Position Limit

22/01/2018

22/01/2018

Operações de Cedência de Liquidez
dos Bancos de Desenvolvimento
Development Bank Liquidity
Provisioning Operations

22/01/2018

19/01/2018

22/01/2018

19/01/2018

Instrutivo Nº 04/2018
Em Vigor
Política Monetária
de 19 de Janeiro			
Instructive Nº
In force
Monetary policy
04/2018 of January 19th			
Instrutivo Nº 03/2018
de 19 de Janeiro
Instructive Nº
03/2018 of January 19th

Em Vigor

Política Cambial

Regime de taxa de câmbio

19/01/2018

24/01/2018

In force

Exchange Policy

Exchange Rate Regime

19/01/2018

24/01/2018

Procedimentos observar na execução de
operações cambiais
Procedures to observe when executing
foreign exchange operations

19/01/2018

01/02/2018

19/01/2018

01/02/2018

Instrutivo Nº 02/2018
Em Vigor
Política Cambial
de 19 de Janeiro			
Instructive Nº
In force
Exchange Policy
02/2018 of January 19th			

Instrutivo n.º 01/2018
Em Vigor
Política Cambial
de 19 de Janeiro			
				
Instructive
Instructive Nº
In force
Exchange Policy
01/2018 of 19 January			
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Leilões de Compra e Venda de
19/01/2018
22/01/2018
Moeda Estrangeira
- Procedimentos de Participação			
Foreign Exchange Policy Foreign
19/01/2018
22/01/2018
Currency Trading
- Participation Procedures
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Banco Valor

Banco Valor

GOVERNO SOCIETÁRIO

SOCIETARY GOVERNMENT

A governação corporativa é o pilar central numa instituição financeira, dada a
responsabilidade que detém na execução do enquadramento regulamentar.
O Aviso n.º 1/13 do BNA veio regular as políticas e processos a instituir pelas
instituições financeiras no que concerne à Governação Corporativa.

Corporate governance is the central pillar in a financial institution, given its
responsibility to enforce the regulatory framework. BNA Notice No. 1/13
governed the policies and processes to be instituted by financial institutions
regarding Corporate Governance.

O Banco Valor implementou e mantém actualizadas um conjunto de práticas
de Governação Corporativa com implicações no modelo de gestão, através
da definição de regras no que respeita à estrutura de capital e organizacional,
política de remuneração, código de conduta e gestão de conflitos e processos
de transparência e divulgação de informação, definindo igualmente regras
de reporte referentes ao modelo de governação.

Banco Valor has implemented and kept up to date a set of Corporate
Governance practices with implications for the management model, through
the definition of rules regarding the capital and organizational structure,
remuneration policy, code of conduct and conflict management and processes
of transparency and disclosure of information, also defining reporting rules for
the governance model.

Em resposta ao Instrutivo nº 1/13 de 22 Março, 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
Administração do Banco Valor, submeteu ao regulador a 26 de Dezembro de
2018, o Relatório anual sobre Governação Corporativa e Sistema de Controlo
Interno, que inclui o parecer do Conselho Fiscal e do Auditor Externo. Os
princípios orientadores da política de Governação Corporativa, estão em
linha com as melhores práticas e respeitam o modelo e requisitos definidos
pelo BNA. Destes destacamos:

In response to Instruction 1/13 of 22 March, which regulates the sending of
information to BNA by financial institutions, in accordance with the provisions
of Notices 1/13 and 2/13 of 22 March, Banco Valor’s Board of Directors
submitted to the regulator on 26 December 2018, the Annual Report on
Corporate Governance and Internal Control System, which includes the opinion
of the Supervisory Board 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 BNA. Of these we highlight:

1. TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO
Interna – Informação completa e atempada. Permite aos membros não
executivos do Conselho de Administração e aos membros do Conselho Fiscal,
cumprir com eficácia as suas funções de supervisão e fiscalização.
Externa – Informação abrangente e precisa. Permite aos stakeholders,
avaliar a qualidade e conformidade da informação prestada e dos resultados
alcançados.
2. INDEPENDÊNCIA
Independência da gestão executiva, relativamente aos Accionistas e ou a
interesses específicos.
3. EQUIDADE
Equidade no relacionamento com Accionistas, Clientes e Colaboradores.
4. LEALDADE
Lealdade materializada através da implementação de mecanismos que
previnam a ocorrência de situações de conflito de interesses.
5. EFICIÊNCIA
Eficiência no funcionamento e interacção de todos os Órgãos de
Administração e Fiscalização 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 tomada de decisão e no fomento do trabalho de equipa.
8. CRIAÇÃO DE VALOR
Primeiro objectivo da Administração e dos Colaboradores do Banco Valor.
MODELO DE GOVERNO
O modelo de funcionamento do Banco Valor (BVB) 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 Assembleia 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, Comité de Capital,
Activos e Passivos, Comité de Crédito, Comité de Coordenação Comercial e
Comité de Investimentos e Custos.
Todos os membros dos Órgãos de Governação do BVB, estão vinculados a
rigorosos deveres de confidencialidade e sujeitos a um conjunto de regras
tendentes a prevenir a existência de conflitos de interesse ou situações de
abuso de informação privilegiada, respeitando as melhores práticas e os
melhores princípios da boa e prudente gestão.
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1. MANAGEMENT TRANSPARECY
Internal - Complete and timely information. It allows non-executive members
of the Board of Directors and members of the Supervisory Board to perform
their supervisory and supervisory duties effectively.
External - Comprehensive and accurate information. It allows stakeholders
to evaluate the quality and compliance of the information provided and the
results achieved.
2. INDEPENDENCE
Independence of executive management from Shareholders and or specific
interests.
3. EQUITY
Equity in the relationship with Shareholders, Customers and Employees.
4. LOAYLTY
Loyalty materialized through the implementation of mechanisms that prevent
the occurrence of conflict of interest situations.
5. EFFICIENCY
Efficiency in the operation and interaction of all the Company’s Management
and Supervisory Bodies.
6. ACCURACY
Rigor in managing the various risks underlying the Bank’s business.
7. PARTICIPATION IN THE DECISION
Participation in decision making through the adoption of collegial models in
decision-making processes and in fostering teamwork.
8. VALUE CREATION
First objective of Banco Valor Management and Employees.
GOVERNMENT MODEL
Banco Valor’s (BVB) operating model is established in its bylaws and complies
with the requirements of the Financial Institutions Law (Law No. 13/5).
Banco Valor’s Governing Bodies are the General Meeting, the Board of
Directors and the Fiscal Council. Advisory and support bodies to the General
Assembly and the Board of Directors are the Remuneration Committee, Audit
and Internal Control Committee, Capital Committee, Assets and Liabilities,
Credit Committee, Trade Coordination Committee and Investment and Costs
Committee.
All members of the BVB Governing Bodies are bound by strict confidentiality
duties and subject to a set of rules to prevent conflicts of interest or situations
of abuse of inside information, respecting best practices and the best principles
of confidentiality. Good and prudent management.

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

Additionally, all members of the Board of Directors have the technical
competence, professional experience and moral standing to perform their
duties.

a) Assembleia Geral
É o órgão social constituído por todos os accionistas com direito a voto,
sendo as suas deliberações vinculativas para todos eles, quando tomadas
nos termos da Lei e dos estatutos. O presidente da Assembleia Geral pode
não ser accionista.

a) General Assembly
It is the governing body made up of all shareholders with voting rights, and its
resolutions are binding on all of them, when taken in accordance with the law
and the articles of association. The chairman of the general meeting may not
be a shareholder.

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.

The main competences of this body are as follows:
Election the General Assembly Board;
Election of the Board of Directors, respective Chairman and Vice-Chairman;
Election of the Fiscal Council;

A 31 Dezembro de 2018, o Presidente da mesa da Assembleia Geral era a
Dra. Maria Gabriela Lopes Rodrigues Martins.
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 de Dezembro de
2018 integravam este órgão:

Election of the committees ́ members to support the governing bodies.
On 31 December 2018, the Chairman of the General Meeting was Dr. Maria
Gabriela Lopes Rodrigues Martins.
b) Board of Directors
Banco Valor, SA’s Board of Directors is responsible for exercising the broadest
management and

GENEROSO HERMENEGILDO
GASPAR DE ALMEIDA
Presidente
Chairman

GONÇALO AFONSO
DIAS MADALENO
Administrador Executivo
Executive Director

JOSÉ MANUEL FERREIRA PINTO
Administrador Executivo
Executive Director
C.E.O

MANUEL AFONSO DIAS
Administrador independente
não executivo
Non-Executive Independent
Director
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HÉLDER DA SILVA MILAGRE
Administrador não executivo
Non-executive Director

RUI ÓSCAR FERREIRA
SANTOS VAN-DÚNEM
Administrador não executivo
Non-executive Director

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 quantas a Assembleia
Geral aprovar.
• No que respeita às competências dos Administradores não executivos,
salientam-se:
• Garantir que a gestão corrente é realizada de forma, 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 Conselho de Administração.
c) Comissão Executiva
A gestão diária do Banco Valor, SA é exercida pela Comissão Executiva, cujas
principais funções são abaixo elencadas:
• Decidir numa base diária e de forma corrente, sobre matérias respeitantes à
Administração do Banco, com exclusão das relativas à definição da estratégia
de negócio, estrutura orgânica, divulgação de informação 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 estratégia de negócio definido
pelo Conselho de Administração;
• Distribuir pelouros pelos seus membros, respeitando as regras de
segregação entre as funções de negócio, suporte e controlo.
A 31 de Dezembro de 2018, os pelouros encontravam-se distribuídos pelos
Administradores executivos, conforme abaixo referido:
JOSÉ MANUEL FERREIRA PINTO
• Direcção de Recursos Humanos
• Direcção de Marketing e Comunicação
• Direcção Jurídica
• Direcção de Património e Logística
• Direcção Comercial
GONÇALO AFONSO DIAS MADALENO
• Direcção de Canais Directos
• Direcção de Sistemas de Informação
• Direcção Financeira Internacional e Mercados
• Direcção de Contabilidade e Controlo de Gestão
• Direcção de Risco e Controlo de Crédito
• Direcção de Banca Transaccional
A Direcção de Auditoria Interna e a Direcção de Compliance respondem
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 fiabilidade e correcção das
demonstrações financeiras. Este órgão reúne pelo menos uma vez por mês.
A 31 de Dezembro de 2018, a sua composição era a seguinte:
AMARO AUGUSTO
• Presidente
ABILIO COSTA
• Vogal
AGOSTINHO FILIPE
• Vogal
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According to the bylaws, the Bank’s management must be exercised by a Board of
Directors consisting of a minimum of three and a maximum of fifteen members.
The term of office is four years and may be renewed as many times as the General
Assembly approves.
• Regarding the competencies of non-executive Directors, the following stand
out:
• Ensure that day-to-day management is carried out prudently and effectively;
• Provide an independent opinion in the decision-making process;
• Participate in the definition and monitoring of business strategy;
• Analyze and discuss reports produced by key control system functions
internal - Internal Audit, Compliance and Risk;
• Oversee the process of disclosure of accounting and management
information;
• Integrate 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 daily on matters relating to the Bank’s Management, excluding those
relating to the definition of business strategy, organic structure, tatutory
disclosure of information and relevant operations according to their amount,
risk or special characteristics;
• Prepare an annual business plan and monitor the Bank’s annual activity,
considering the business strategy framework defined by
the Board of Directors;
• Distribute responsibilities among its members, respecting the rules of
segregation between business, support and control functions.
At 31 December 2018, the responsibilities were distributed by the Executive
Directors, as follows:
JOSÉ MANUEL FERREIRA PINTO
• Human Resources
• Marketing and Communication
• Juridical
• Asset Management and Logistics
• Commercial
GONÇALO AFONSO DIAS MADALENO
• Direct channel direction
• Information Systems
• International of Finance and Markets
• Accounting and Management Control
• Risk and Credit Control
• Transactional Banking
The Internal Audit Department and the Compliance Department report directly to
the Chairman of the Board of Directors
d) Fiscal Council
The Fiscal Council is composed of a minimum of three and a maximum of five
effective members. The Supervisory Board is responsible for supervising the
business and issuing an opinion on the reliability and correctness of the financial
statements. This body meets at least once a month.
As at 31 December 2018, its composition was as follows:
AMARO AUGUSTO
• President
ABILIO COSTA
• Member of the Assembly
AGOSTINHO FILIPE
• Member of the Assembly

Recursos Humanos

Human Resources

A actividade do Banco Valor durante o ano de 2018 assentou fundamentalmente
na reestruturação, e organização a fim de se ajustar às mudanças internas
decorridas de uma mudança natural de Administração.

Banco Valor’s activity during 2018 was mainly based on restructuring and
organization in order to adjust to internal changes resulting from a natural
change of management.

A nossa visão da Gestão de Pessoas é ter pessoas envolvidas com o Banco
Valor, trabalhando num ambiente em que se valoriza a iniciativa, a cooperação, a
confiança e o trabalho em equipa.

Our vision of People Management is to have people involved with Banco Valor,
working in an environment where initiative, cooperation, trust and teamwork
are valued.

Desenvolver e capacitar as Pessoas, para que possam crescer connosco e que
complementarmente procuram sempre exceder as expectativas do Cliente.
Pelo que é muito importante na nossa política fortalecer os laços de pertença e
identidade Valor, bem como ser agente diferenciador para o nosso cliente interno
e externo a quem pretendemos proporcionar um serviço excepcional e que venha
a ser tecnologicamente apelativo.

Develop and enable People, so that they can grow with us and that always
seek to exceed the expectations of the Customer. It is therefore very important
in our policy to strengthen the ties of belonging and identity Valor, as well as
to be a differentiating agent for our internal and external clients, to whom we
intend to provide exceptional service that will be technologically appealing.

De tal forma que, reforçamos a nossa política de avaliação de desempenho, com um
processo que decorreu anualmente e direccionado para os nossos colaboradores
efectivos, dado que para os de contrato a termo e estágio profissional também
têm um processo específico e adequado de avaliação de desempenho. Ambos
os processos, permitem-nos definir e aferir a concretização de objectivos, bem
como identificar áreas de melhoria para a posterior implementação de propostas
de evolução, adequação ou reforço de competências.

In this way, we reinforce our performance appraisal policy, with a process that
took place annually and directed to our permanent employees, as for those
with fixed-term contracts and professional internships, they also have a
specific and appropriate performance appraisal process. Both processes allow
us to define and assess the achievement of objectives, as well as identify
areas for improvement for subsequent implementation of proposals for the
evolution, adaptation or reinforcement of competencies.

Assim, a formação no ano de 2018 focou-se essencialmente em formações
técnicas e estratégicas necessárias à consolidação de conhecimentos dos
nossos quadros. Mas será no programa “Desenvolver com Valor” para o triénio
2019-2022 que lançaremos programas diferenciadores na capacitação das
nossas pessoas.

Thus, training in 2018 focused essentially on the technical and strategic
training needed to consolidate the knowledge of our staff. But it will be in
the “Develop with Value” program for the 2019-2022 triennium that we will
launch differentiating programs to empower our people.

No final do ano, o quadro de pessoal do Banco Valor caracterizado pelos seus 94
colaboradores, formavam uma equipa com as seguintes características:
Média de idade de 35,5 anos;

At the end of the year, the staff of Banco Valor, characterized by its 94
employees, formed a team with the following characteristics:

• Média de idade de 35,5 anos;
• Equilibrada quanto ao género: Homens 55% e Mulheres 45%;
• Habilitações académicas: médio (49%) e superior (51%);
• Antiguidade média de 3 anos;
• Taxa de angolanização de 99%.
Desta forma, o Banco Valor tem respondido aos desafios que lhe são
apresentados e que lhe permitem reposicionar-se na Banca Angolana.
Assumimos uma política compliance e ética, pelo que não incentivamos
comportamentos que não se adeqúem a esses princípios e neste período foram
realizados 6 processos disciplinares.
Estamos em conformidade com os procedimentos de Higiene e Segurança no
Trabalho, com a criação da nossa CPAT – Comissão Preventiva de Acidentes de
trabalho e não se registou nenhuma ocorrência de acidente de trabalho, nem de
qualquer doença considerada profissional no decorrer do ano.
A saúde dos nossos colaboradores, bem como do seu agregado familiar, é crucial,
pelo que o Banco Valor proporciona condições especiais a todos, através, da
atribuição de um seguro de saúde, que neste ano abrangeu uma média de 185
vidas.
A Direcção de Recursos Humanos através do seu Balcão de Colaboradores é
responsável por assegurar a gestão das contas de colaborador no que concerne
à sua manutenção de conta, atribuição de internet banking, cartão multicaixa,
bem como na gestão da atribuição dos processos de crédito ao consumo e de
habitação.
Queremos continuar a distribuir sorrisos com a Aldeia das Artes e como tal
voltamos a participar activamente na campanha de responsabilidade social
“Neste Natal faça uma criança sorrir”.
Realizámos um torneio de futebol interbancário, contando com a presença de
outros colegas, de forma a fomentar um espírito de partilha e boa disposição com
todos os presentes.
No final do ano celebrámos a festa da família e que reuniu todos os colaboradores
num ambiente intimista permitindo desta forma consolidar relações, realizar
um balanço e simultaneamente reforçar o bom desempenho dos nossos
colaboradores, onde foram partilhadas as linhas orientadoras e estratégicas do
Banco.
“ A melhor forma de prever o futuro é participar na sua criação”
Abraham Lincoln
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• Average age of 35.5 years;
• Gender balanced: Men 55% and Women 45%;
• Academic qualifications: medium (49%) and higher (51%); ✓
• Media Average length of 3 years;
• Angolanization rate of 99%.
In this way, Banco Valor has been responding to the challenges presented to it
and allowing it to reposition itself in Angolan Banking.
We assume a compliance and ethics policy, so we do not encourage behaviors
that do not comply with these principles and during this period 6 disciplinary
processes were conducted.
We are following the occupational hygiene and safety procedures, with the
creation of our Preventive Commission of Accidents at Work and no occurrence
of occupational accident or any illness considered occupational during the year.
The health of our employees, as well as their household, is crucial, so Banco
Valor offers special conditions to everyone through the granting of health
insurance, which this year covered an average of 185 lives.
The Human Resources Department through its employee Desk is responsible
for managing employee accounts regarding their account maintenance,
internet banking, multi-card card, as well as managing the assignment of
consumer credit processes. and housing.
We want to continue to distribute smiles with Aldeia das Artes and as such we
are actively participating in the social responsibility campaign “This Christmas
make a child smile”.
We held an interbank soccer tournament, with the presence of other colleagues,
in order to foster a spirit of sharing and a good mood with everyone present.
At the end of the year we celebrated the family celebration, which brought
all employees together in an intimate environment, thus allowing us to
consolidate relationships, take stock and at the same time reinforce the good
performance of our employees, where the Bank’s guidelines and strategic
lines were shared.
“The best way to predict the future is to participate in its creation”
Abraham Lincoln

Relatório de Gestão

Management Report

Tal como o ano de 2017, o ano de 2018 foi marcado por uma
conjuntura económica difícil.

Like 2017, 2018 was marked by a difficult economic
environment.

A situação económica deteriorante e instável que o País tem vindo a
atravessar nos últimos anos manteve-se, e o sector financeiro, em
semelhança aos restantes sectores da economia, sentiu fortemente o
abrandamento económico que todo o País está a atravessar.

The deteriorating and unstable economic situation that the country has been
going through in recent years has remained, and the financial sector, like the
other sectors of the economy, strongly felt the economic slowdown that the
whole country is going through.

A liquidez voltou a reduzir a nível nacional, fruto de diversos factores, como o
abrandamento económico, a desvalorização da moeda nacional (que implica
a necessidade de gastar valores em moeda nacional mais altos para as
mesmas operações em moeda estrangeira), e as medidas governamentais
de combate à inflação.

Liquidity decreased further at the national level, as a result of several factors,
such as the economic slowdown, the devaluation of the national currency
(which implies the need to spend higher national currency values for the same
foreign currency operations), and government measures. against inflation.

Apesar da preocupação do governo em controlar a inflação, e assim mitigar
as diversas e graves repercussões económicas que advêm de níveis altos de
inflação, a taxa de inflação manteve-se alta, totalizando 18,6% para 2018.
Como sempre, os níveis altos de inflação do País traduziram-se num
aumento dos custos da estrutura do Banco Valor, tanto a nível de custos de
Pessoal como a nível de Custo de Fornecedores de Serviços, e o Banco Valor
procurou de novo mitigar o mais possível este aumento generalizado de
custos, via, entre outras medidas, a automatização de processos simples, a
procura de fornecedores com preços mais acessíveis, e a mitigação de todos
os custos benéficos mas não essenciais para a actividade.
Numa vertente mais positiva, o Banco Central deu passos significativos na
liberalização da venda de moeda estrangeira, passando a realizar leilões todas
as semanas para a venda de divisas para OPEs (Operações de Pagamento
para o Estrangeiro) e CDIs (Cardas Documentárias de Importação).
Com os leilões em causa, os Bancos passaram a ter maior margem para
competir pelas divisas disponíveis. Ao contrário de 2017, e em particular no
segundo semestre de 2018, a maioria da obtenção de divisas por parte do
Banco Valor foi feita via a participação em leilões, e não via a modalidade
anterior de vendas directas feitas por montantes e para empresas e
finalidades escolhidas pelo Banco Nacional de Angola.
É de notar que este ajuste ao modelo do BNA da venda de moeda estrangeira
ocorreu num período de significativa degradação das Reservas Internacionais
Líquidas do País, que reduziram 222%, começando o ano de 2018 em USD
13,6 mil milhões e fechando esse ano em USD 10.6 mil milhões.
As taxas de juro da dívida pública Angolana permaneceram num nível
elevado durante 2018, levando as Instituições Financeiras a reforçarem
o seu investimento nesta componente, em detrimento da concessão de
crédito.
A economia Angolana continua a ser marcada por taxas de juro para a dívida
pública que são bastante altas face às taxas de juro aplicadas sobre créditos
a privados. Este diferencial continua a ser fruto de duas fontes.
A primeira é a continuada e elevada necessidade do estado em financiar o
seu défice, e a segunda é o elevado risco apresentado pela generalidade do
tecido empresarial nacional, cujo risco tem de ser compensado via taxas de
juros altas, conjugada com a incapacidade das empresas em suportarem
juros tão elevados.
O Banco Valor não ficou imune a esta envolvente, mas fruto do
acompanhamento da actividade por parte da gestão e da estratégia que vem
sendo implementada, manteve o crescimento do seu Activo, assegurando
ao mesmo tempo níveis bastante confortáveis de cobertura de riscos, o
que não impediu que tivesse encerrado o exercício de 2018 com o melhor
resultado desde a constituição do Banco - AOA 4.015 mil milhões.
O sucesso registado no exercício de 2018 é visível pela análise dos principais
indicadores:
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Despite the government’s concern to control inflation and thus mitigate the
diverse and serious economic repercussions that come from high levels of
inflation, the inflation rate remained high at 18,66% for 2018.
As always, the country’s high levels of inflation translated into higher costs for
Banco Valor’s structure, both in terms of Personnel costs and Cost of Service
Providers, and Banco Valor again sought to mitigate as much as possible.
This widespread increase in costs is possible, among others, through the
automation of simple processes, the search for more affordable suppliers, and
the mitigation of all beneficial but non-core costs.
On a more positive note, the Central Bank has made significant strides in
liberalizing the sale of foreign currency, holding auctions every week for the
sale of foreign currency to OPEs (Foreign Payment Operations) and CDIs
(Import Documentary Letters).
With the auctions in question, Banks now have more room to compete for
available currencies. Unlike in 2017, and in the second half of 2018, most of
Banco Valor’s foreign exchange was obtained through participation in auctions,
and not via the previous modality of direct sales by amounts and to companies
and purposes. chosen by the National Bank of Angola.
It should be noted that this adjustment to the BNA model of foreign currency
sales occurred during a period of significant degradation of the country’s Net
International Reserves, which decreased by 222%, starting 2018 at USD 13.6
thousand millions and closing this year at USD 10.6 thousand millions.
Interest rates on Angolan public debt remained high during 2018, leading
Financial Institutions to strengthen their investment in this component, to the
detriment of credit.
The Angolan economy continues to be marked by interest rates on government
debt that are quite high compared to the interest rates on private loans. This
differential continues to be the result of two sources.
The first is the continuing and high need for the state to finance its deficit, and
the second is the high risk presented by most of the national business fabric,
whose risk has to be offset by high interest rates coupled with the inability of
companies to bear such high interest rates.
Banco Valor was not immune to this environment, but as a result of
management’s monitoring of the activity and the strategy being implemented,
it maintained the growth of its Assets, while ensuring very comfortable levels
of risk coverage, which is not prevented it from ending 2018 with the best
result since the Bank’s inception - AOA 4.015 billion.
The success of the year 2018 can be seen from the analysis of the main
indicators:

Tabela 1 – Principais indicadores da actividade
Table 1 – Main Activity indicator
Milhares de AOA /Thousand of AOA

2018
2017
Variação
			Variation
BALANÇO /Balance Sheet
Activo Total /Total Assets

45.501.775

38.736.958

8.427.903

8.251.423

2%

Recursos Clientes /Customer Resources

34.484.846

31.411.223

10%

Capitais próprios e equiparados /Equity and Equity

10.172.409

6.590.198

54%

Crédito sobre clientes (bruto) /Credit to customers (gross)

17%

ACTIVIDADE /Activity
Produto Bancário /Banking Product

8.032.760

4.433.579

281%

Margem Financeira /Financial margin

5.858.658

1.885.228

211%
-14%

Margem Complementar /Supplementary Margin

2.180.312

2.548.351

Custos de Estrutura /Structure Costs

2.605.048

2.629.720

-1%

Resultado líquido /Net Income

4.015.421

1.666.008

141%

RENDIBILIDADE /Profitability
Rentabilidade dos Activos (ROA) /Return on Assets (ROA)
Rendibilidade dos Capitais Próprios /Return on Equity
Rácio de Eficiência /Efficiency Ratio

9%

4%

5 p.p

39%

25%

16 p.p

32%

59%

-27 p.p

484.061

472.402

2%

28,1%

30,1%

1 p.p

Rácio de Transformação (crédito sobre clientes / recursos clientes) /Transformation Ratio (customer credit / customer resources)

24%

26%

-2p.p

Rácio de incumprimento > 30D (crédito vencido /crédito total) /Default Ratio> 30D (Overdue Credit / Total Credit)

24%

11%

13 p.p

Activo Total / Colaborador /Total Asset / Employee
ADEQUACIDADE DO CAPITAL /Capital Adequacy
Rácio Solvabilidade Regulamentar /Regulatory solvency ratio
QUALIDADE DO ACTIVO /Asset Quality

Cobertura do crédito vencido > 30D por provisões de crédito /Overdue Credit Coverage> 30D by Credit Provisions

101%

162%

-61 p.p

Cobertura do crédito por provisões de crédito /Credit Coverage by Credit Provisions

23,3%

17,8%

5,5 p.p

8

6

33%

94

90

4%

FUNCIONAMENTO /Operation
Numéro de Balcões /Counter Number
Numéro de Colaboradores /Number of Employees
Fonte: BNA

Assinalam-se as seguintes variações:

The following variations are noted:

• Crescimento do activo em 17%;
• Crescimento da carteira de crédito em 2%;

• Asset growth by 17%;
• Credit portfolio growth by 2%;

Aumento do rácio de crédito vencido para 24%. A maioria deste aumento
deve-se a dois eventos que não contemplam um incumprimento da parte do
cliente. O primeiro e maior evento foi o vencimento de um crédito comercial
colateralizado na sua totalidade por um penhor, que foi pago na totalidade
alguns dias depois de vencer, e que portanto já não se encontra vencido.

Increase in overdue loan ratio to 24%. Most of this increase is due to two
events that do not include customer default. The first and largest event was
the maturity of a fully collateralized commercial credit for a lien, which was paid
in full a few days after maturity, and is therefore no longer overdue.

O segundo evento foi um crédito feito no âmbito do Programa Angola Investe,
em que o cliente tem até à data cumprido com os pagamentos de capital
e juros que lhe competem, mas onde o estado não paga desde o último
trimestre de 2017 os juros que são da sua responsabilidade. Retirando estes
dois eventos, o rácio de crédito vencido desce para 16%, e o rácio da cobertura
do crédito vencido por imparidade sobe para 140%, permanecendo portanto o
banco muito bem provisionado para o risco de crédito que detém.
• Crescimento dos recursos em 10%;
• Rácio de solvabilidade 28,1%;
Em termos históricos a estratégia implementada permitiu que o Activo do
Banco crescesse 291%, no período 2014/2018, sendo este crescimento
justificado nomeadamente pela injecção de novo capital accionista feito em
2013 e a restruturação que esta injecção de capital permitiu, principalmente a
limpeza da carteira de crédito, que tinha em incumprimento montantes muito
elevados, e a substituição do sistema core informático, que em comparação
com os sistemas tipicamente usados na banca Angolana era muito caro.
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The second event was a credit made under the Angola Invested Program, in
which the client has to date complying with the principal and interest payments,
but where the state has not paid interest since the last quarter of 2017. of your
responsibility. Excluding these two events, the overdue loan ratio drops to 16%,
and the overdue loan coverage ratio rises to 140%, and the bank remains very
well provisioned for the credit risk it holds.
• Resource growth by 10%;
• Solvency ratio 28,1%;
Historically, the strategy implemented allowed the Bank’s Assets to grow by
291% in the 2014/2018 period. This growth was justified, inter alia, by the
injection of new share capital made in 2013 and the restructuring that this
capital injection allowed, mainly to clear the loan portfolio, which had defaulted
on very high amounts, and the replacement of the core computer system,
which compared to the systems typically used in Angolan banking was very
expensive.

Gráfico 1 – Evolução de Activos e Passivos desde 2014
Graphic 1 – Evolution of Assets and Liabilities since 2014
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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 sistemático e rigoroso da carteira de crédito;
c) Execução em contencioso de crédito em incumprimento;
d) Vigilância a nível da liquidez em moeda nacional e estrangeira, assegurando
em todos os momentos as operações solicitadas pelos Clientes;
e) Apertada vigilância da posição cambial do Banco, tanto a posição pura
(Activos menos Passivos em moeda estrangeira) como a total (Activos menos
Passivos que variam em valor com variações cambiais, independentemente
de serem ou não denominados em moeda estrangeira);
f) Manutenção de níveis de solvabilidade sempre confortáveis face às
exigências do supervisor, tendo fechado 2018 com um RSR de 28.1%, que
está muito acima do mínimo de 10% exigido regulatoriamente;
Relativamente ao crédito, o Banco registou um aumento da sua carteira em
2% face a 2017, mantendo critérios muito exigentes, não só na concessão
mas igualmente no acompanhamento e constituição de provisões. Desta
forma, o BV continua a manter uma das mais elevadas coberturas de crédito
por provisões do mercado - 23,3%.

This growth is even more significant given that it was achieved in a complex
context in which the Bank has not relinquished criteria of rigor and demand for:
a) Credit granting policies;
b) Systematic and rigorous monitoring of the credit portfolio;
c) Execution of non-performing credit litigation;
d) Surveillance at the level of liquidity in domestic and foreign currency,
ensuring always the operations requested by Customers;
e) Close monitoring of the Bank’s foreign exchange position, both pure (Assets
minus Liabilities in foreign currency) and total (Assets less Liabilities that vary
in value with exchange variations, regardless of whether they are denominated
in foreign currency);
f) Maintaining solvency levels that are always comfortable with the supervisor’s
requirements, having closed 2018 with an RSR of 28.1%, which is well above
the regulatory minimum required of 10%;
Regarding credit, the Bank increased its portfolio by 2% compared to 2017,
maintaining very demanding criteria, not only in granting but also in monitoring
and recording provisions. Accordingly, BV continues to maintain one of the
highest credit coverage for provisions in the market - 23.3%.

Gráfico 2 – Evolução do volume de crédito
Graphic 2 – Credit Volume Evolution
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A nível de recursos, apesar dos constrangimentos do mercado, foi possível
fechar o exercício com um crescimento de 10%. A gestão do BV manteve
e continuará a manter o crescimento dos recursos como uma das suas
principais preocupações, 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 evoluído 309%.

At the level of resources, despite the constraints of the market, it was
possible to close the fiscal year with a growth of 10%. The management of
BV has maintained and will continue to maintain the growth of resources as
one of its main concerns, given that it will allow a continuous growth of the
financial margin and safeguard the liquidity position. The strategic focus on this
component has led to a 309% progress since 2014.

Gráfico 3 – Evolução do volume de recursos
Graphic 3 – Resource Volume Evolution
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No mercado bancário de Angola é fundamental manter níveis confortáveis
de liquidez, dada a dificuldade crescente na movimentação de moeda
nacional entre instituições financeiras, e as elevadas exigências em termos
de Reservas Obrigatórias - 17%. Conforme se pode verificar nos seguintes
dois gráficos, em 2018 o Banco Valor manteve uma evolução positiva da sua
liquidez, apresentando uma posição bastante confortável a este nível.

In the Angolan banking market, it is essential to maintain comfortable
levels of liquidity, given the increasing difficulty in the movement of national
currency between financial institutions, and the high requirements in terms
of Mandatory Reserves - 17%. As can be seen in the following two graphs, in
2018 Banco Valor maintained a positive evolution of its liquidity, presenting a
very comfortable position at this level.

Nomeadamente, o volume de crédito em relação a recursos traduziu-se
num rácio de transformação adequado para o contexto económico em que a
Banca Angolana opera. Por outras palavras, o facto do montante de crédito
que o Banco Valor atribuiu e tem a receber ser significativamente inferior ao
montante dos depósitos que os seus clientes efectuaram, permite ao Banco
Valor efectuar os pedidos de movimentação de contas dos seus clientes e
ao mesmo tempo cumprir com os elevados níveis de reservas obrigatórias
impostos aos bancos em Angola.

In particular, the volume of credit to resources has translated into a
transformation ratio that is appropriate for the economic context in which
Angolan banking operates. In other words, the fact that the amount of credit
that Banco Valor has granted and has to receive is significantly lower than the
amount of deposits that its customers have made allows Banco Valor to make
the requests for account movements of its clients at the same time. comply
with the high levels of compulsory reserves imposed on banks in Angola.

Gráfico 4 – Comparação das evoluções de crédito e recursos
Graphic 4 – Comparison of credit and resource developments
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A nível de conta de exploração, o ano de 2018 foi concluído com um resultado
líquido de AOA 4.015 mil milhões, o maior da história do Banco e que marca a
consolidação numa rota de lucros positivos, iniciada em 2013 com uma nova
injecção de capital de accionistas e a subsequente restruturação que esta
injecção permitiu. É de notar que em 2013 antes da injecção de capital feita por
accionistas o Banco Valor estava numa situação de insolvência, e que graças a
injecção em causa e à limpeza da carteira de crédito e do sistema informático
que esta injecção de capital permitiu, o Banco Valor conseguiu recuperar a sua
solvabilidade e tornar-se numa empresa lucrativa.

At the operating account level, 2018 ended with a net profit of AOA 4.015
billion, the largest in the Bank’s history and marking the consolidation on
a positive profit path, which began in 2013 with a new capital injection of
shareholders and the subsequent restructuring that this injection has allowed.
It should be noted that in 2013, prior to the capital injection by shareholders,
Banco Valor was in a state of insolvency, and thanks to the injection in question
and the clearing of the loan portfolio and the computer system that this capital
injection allowed, the Bank Valor managed to regain its solvency and become
a profitable company.

É também de realçar que no final de 2018, pela primeira vez na sua história,
o Banco Valor deixou de ter resultados transitados negativos e passou a ter
resultados transitados positivos, e subsequentemente passou pela primeira vez
a ter fundos próprios superiores ao seu capital social.

It should also be noted that at the end of 2018, for the first time in its history,
Banco Valor ceased to have negative carry-overs and had positive carry-overs,
and subsequently for the first time to own funds higher than its share capital.

Gráfico 4 – Evolução do resultado
Graphic 4 – Results Evolution
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Os resultados positivos do banco, resultam do trabalho continuado desde 2013
onde se salienta a evolução positiva de diferentes rúbricas, tanto a nível do
produto bancário como dos custos de estrutura.

The bank’s positive results are the result of ongoing work since 2013,
highlighting the positive evolution of different headings, both in terms of
banking income and structural costs.

Gráfico 5 – Produto bancário
Graphic 5 – Banking Product
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O Banco tem vindo a consolidar a sua estratégia com o sucesso que se
evidência em termos de crescimento do produto bancário, que desde 2014
aumentou quase 9 vezes. Um dos maiores desafios da gestão do Banco nos
últimos anos tem sido o elevado peso do negócio cambial.

The Bank has been consolidating its strategy with the success shown in terms
of growth in banking income, which since 2014 has increased almost 9 times.
One of the biggest challenges of Bank management in recent years has been
the heavy weight of the foreign exchange business.

Em 2017 por exemplo, o negócio cambial (ROF + Comissões) representou
54% do produto bancário, e em 2018 este rácio manteve-se. Contudo em
2018 a maioria da contribuição do negócio cambial veio do ajuste ao valor
da carteira de títulos indexados em comparação com a carteira de depósitos
indexados, um efeito que não se fez sentir nos anos anteriores.

In 2017, for example, the foreign exchange business (ROF + Commissions)
represented 54% of banking income, and in 2018 this ratio remained unchanged.
However, in 2018 most of the foreign exchange business’s contribution came
from the adjustment to the value of the indexed securities portfolio compared
to the indexed deposit portfolio, an effect that was not felt in previous years.

Assim sendo, os componentes do negócio cambial que anteriormente
detinham grande peso no negócio do banco, nomeadamente as comissão de
OPEs, tiveram um papel menos significativo em 2018.

As a result, the forex components that previously held a large share in the
bank’s business, namely the OPEs commission, played a less significant role
in 2018.
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A título de exemplo, se subtrairmos o efeito da reavaliação das carteiras de títulos,
o peso do negócio cambial situou-se apenas em 32% em 2018, apresentando
portanto uma melhoria significativa da diversificação do negócio do BV, e do seu
risco face a este segmento de negócio. Sendo um negócio que depende apenas
em parte da capacidade comercial e técnica do BV, e depende mais das condições
de mercado e do volume de vendas do Banco Central, tem sido estratégico que o
Banco consiga atingir um Resultado líquido positivo sem a componente cambial.

For example, if we subtract the effect of the revaluation of the securities portfolios,
the weight Foreign exchange business was only 32% in 2018, thus showing a
significant improvement in BV’s business diversification and its risk vis-à-vis this
business segment. Being a business that depends only in part on BV’s commercial
and technical capacity and relies more on the market conditions and sales volume
of the Central Bank, it has been strategic that the Bank be able to achieve a positive
Net Income without the foreign exchange component.

Em 2018, pela primeira vez na sua história, o Banco Valor conseguiu este feito,
pois o Banco teria tido um resultado positivo (embora muito mais reduzido), caso
se subtraíssem todos os efeitos relacionados com o negócio cambial, como as
comissões de OPEs, as comissões de CDIs, a reavaliação das carteiras de
Títulos e Depósitos indexadas, os spreads das vendas de divisas e notas, e a
reavaliação do balanço.

In 2018, for the first time in its history, Banco Valor achieved this feat, as the
Bank would have had a positive (albeit much lower) result if all the effects
related to the foreign exchange business, such as the OPEs commissions,
had been subtracted. CDI commissions, revaluation of the Securities and
Indexed portfolios portfolio, spreads on foreign currency sales and notes,
and revaluation of the balance sheet.

Na componente dos custos de estrutura, o contexto em 2018 foi muito
complexo, fruto da elevada taxa de inflação e da necessidade de continuar a
fazer investimentos, em resultado do crescimento do negócio e exigências
regulamentares. Neste contexto, existiu uma pressão muito grande sobre os
custos de estrutura, que no entanto reduziram em 1%, fruto do esforço da gestão
sobre esta componente.

In the structural costs component, the context in 2018 was very
complex, due to the high inflation rate and the need to continue to make
investments, as a result of business growth and regulatory requirements.
In this context, there was a great pressure on the structure costs, which
however reduced by 1%, as a result of management efforts on this
component.

Gráfico 6 – Custos de estrutura
Graphic 6- Structure costs
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Um objectivo da gestão do banco continua a ser melhorar a eficiência. A
evolução tecnológica e a competitividade do mercado “obriga-nos” a ser cada
vez mais eficientes em termos de produção de produto Bancário, dado que só
dessa forma será possível assegurar crescimento e remunerar os accionistas.

A bank management objective remains to improve efficiency. Technological
developments and market competitiveness “oblige” us to be increasingly
efficient in terms of Banking product production, as this is the only way to
ensure growth and reward shareholders.

A eficiência é cada vez mais importante também pelas exigências que os
novos normativos de risco exigem às instituições financeiras. Só a eficiência
permitirá assegurar o crescimento com recurso ao mínimo de requisitos de
capital.

Efficiency is also becoming increasingly important because of the demands
that new risk regulations impose on financial institutions. Efficiency alone will
ensure growth with minimal capital requirements.

Gráfico 6 – Evolução do produto bancário e dos custos de estrutura
Graphic 6 – Evolution of banking income and structure costs
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Dada a importância e impacto no sistema financeiro Angolano, cumpre ainda
informar que 2018 ficou marcado pela aprovação e entrada em vigor de um
conjunto de legislação emitida pelo Banco Nacional de Angola a diversos
níveis. O Banco Valor realizou de forma consistente trabalhos a este nível,
sendo de salientar que no final de 2018, o Banco responde já de forma
consistente às exigências do Banco Central, nomeadamente:

Given the importance and impact on the Angolan financial system, it should
also be noted that 2018 was marked by the approval and entry into force of a
set of legislation issued by the National Bank of Angola at various levels. Banco
Valor has consistently carried out work at this level, and it should be noted
that by the end of 2018, the Bank has consistently responded to Central Bank
requirements, namely:

• Rácio de solvabilidade (de acordo com novos instrutivos) de 28,1% (mínimo
BNA 10%);
• Rácio de liquidez de 269%;
• Rácio de taxa de juro 12,57% (máximo imposto pelo BNA: 20%).

• Solvency ratio (according to new instructions) of 28,1% (minimum BNA 10%);
• Liquidity ratio of 269%;
• Interest rate ratio 12.57% (maximum imposed by BNA: 20%).

A outro nível, não tão visível mas igualmente relevante e estratégico para
o futuro do Banco, registaram-se em 2018 importantes avanços a nível de
reorganização interna, com especial enfoque nas questões de Corporate
Governance e Compliance.
De salientar que em 2018 foi implementado um comité mensal de
acompanhamento dos processos de crédito em contencioso, que reflecte a
intenção do Banco Valor em focar a sua actividade nas áreas de maior valor
acrescentado à economia, como a intermediação financeira, e fazer isto de
forma sólida, consistente, e sustentável.
Neste comité são revistos os principais processos em contencioso para a
recuperação de crédito em incumprimento, e revista a estratégia para a
progressão dos mesmos. A administração do Banco Valor está convicta que
a gestão rigorosa da carteira de crédito é um dos factores que determinará o
sucesso do banco a médio e longo prazo.
Em conclusão, o ano de 2018 foi muito exigente aos mais diversos níveis, mas
o desempenho do BV foi bastante positivo, não só a nível de resultados mas
a nível dos mais diversos indicadores, nomeadamente a nível da qualidade da
carteira de crédito, liquidez, solvabilidade e evolução da estrutura do produto
bancário.
A gestão manteve o foco na estratégia de melhoria constante da organização,
a nível de melhoria do seu modelo de Corporate Governance e Política de
Compliance. Este é um desafio que nunca está verdadeiramente concluído,
mas em que foram alcançadas importantes metas neste exercício.
É convicção do Banco que esta é uma componente estratégica para assegurar
o contínuo crescimento e sucesso da organização.
Considerando tudo o que referimos anteriormente, o Conselho de
Administração irá propor à AG a seguinte aplicação dos resultados de 2018:
Reserva legal – 10%				
Resultados Transitados – 90%			
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AOA 401.542 mil
AOA 3.613.879 mil

The other level, not so visible but equally relevant and strategic for the Bank’s
future, made significant progress in 2018 in terms of internal reorganization,
with a special focus on Corporate Governance and Compliance issues.
It should be noted that in 2018 a monthly litigation credit monitoring committee
was set up, reflecting Banco Valor’s intention to focus its activity on the areas
of greatest added value to the economy, such as financial intermediation, and
to do so in a solid, consistent, and sustainable.
This committee reviews the main litigation processes for the recovery of nonperforming loans and revises the strategy for their progress. Banco Valor’s
management is convinced that strict management of the loan portfolio is one
of the factors that will determine the bank’s success in the medium and long
term.
In conclusion, the year 2018 was very demanding at various levels, but BV’s
performance was very positive, not only in terms of results but in terms of
various indicators, namely in terms of loan portfolio quality, liquidity, solvency
and evolution of the banking product structure.
Management maintained its focus on the organization’s constant improvement
strategy, in terms of improving its Corporate Governance and Compliance
Policy model. This is a challenge that is never truly completed, but important
goals have been achieved in this exercise.
It is the Bank’s belief that this is a strategic component to ensure the continued
growth and success of the organization.
Considering all the above, the Board of Directors will propose to the GA the
following application of the 2018 results:
Legal reserve – 10% 			
Results – 90% 			

AOA 401.542 mil Transited
AOA 3.613.879 mil

Gestão de Risco Governo e
Organização da Gestão do Risco

Goverment Risk Management and
Risk Management Organization

No âmbito dos desafios sobre a gestão de risco e tendo em conta a difícil
conjuntura que obrigou a um maior equilíbrio para manter o binómio risco/
rendabilidade em níveis controlados, o Banco Valor, S.A. (Banco, BVB ou BV)
manteve o enfoque no reforço das áreas de controlo.

In the context of risk management challenges and in view of difficult
conjuncture that required a greater balance to maintain the risk / return balance
at controlled levels, Banco Valor, SA (Banco, BVB or BV) continued to focus on
strengthening of control areas.

Com base numa gestão de risco rigorosa, onde os aspectos materiais têm
maior relevância, o Banco manteve a sua orientação alicerçada nas seguintes
bases:

Based on rigorous risk management, where material aspects are most relevant,
the Bank maintained its orientation based on the following bases:

• Tomada de Risco tendo como base a visão estratégica do Banco, mantendo
uma dinâmica de partilha de informação onde as direcções são responsáveis
por apresentar pareceres que têm respaldo na tomada de decisão por parte
dos Administradores.
• As direcções de controlo gozam de mecanismos e acessos que permitem o
exercício das suas funções de forma independente.
• Segregação de funções e criação de automatismos que permitam a criação
de histórico e consequentemente uma maior revisão por parte da Auditoria.
Organização e modelo de gestão dos riscos
Com o objectivo de gerir de forma contínua os impactos a que actividade
bancária está sujeita, o BVB segue com a estratégia de melhoria nos controlos
inerentes a actividade do Banco, tendo com foco principal os seguintes:
Direcção Comercial e Direcção da Banca Transaccional
Face a uma concorrência cada vez mais exigente os grandes desafios da
Direcção Comercial foram assentes no binómio negócio/reputação. O desafio
de captar negócio sem se expor ao risco elevado, principalmente no âmbito
do crédito por assinatura e no âmbito da captação de recursos de empresas
com ligações a paraísos fiscais, trouxe uma nova dinâmica tornando as áreas
comerciais cada vez mais próximas das áreas de controlo.
Por outro lado o exercício de 2018 obrigou também a um maior controlo nas
áreas transacionais.
Direcção de Risco, Comité de Crédito e Comité de Capital, Activos e Passivos
Durante o exercício de 2018 a Direcção de Risco do BVB assegurou o
cumprimento dos reportes inerentes aos Riscos em relação aos quais o
Banco está sujeito.
A Direcção de Risco manteve como uma das suas principais tarefas a gestão
dos riscos de maior impacto na instituição com maior foco para o Crédito, que
continua a ser o risco mais relevante ao nível do Balanço da instituição.
Por outro, a Direcção continuou a implementação dos comités inerentes a
função de Risco com o objectivo de criar maior eficiência nas recomendações
inerentes a estratégia de risco adoptada e adoptar pela gestão.
Auditoria Interna
A actividade da Direcção de Auditoria tem como principais objectivos a análise
e avaliação sobre os procedimentos e regulamentos em vigor.
O Banco, sem prejuízo de outras formas de controlo da sua actividade deu
continuidade a monitorização dos riscos constantes no modelo de gestão de
risco, dando todas as ferramentas necessários para garantir a independência
no tratamento da informação e recomendações por parte da Auditoria
Interna:
- Produção e recolha de informação fiável;
- Definição de riscos e das estratégias para a sua identificação.
Riscos materialmente relevantes
Sem prejuízo da relevância que o Banco atribui ao risco reputacional, que
tem sempre um grande impacto sobre as instituições e não é fácil de medir
ou quantificar, o Banco, e com base no mercado em que está inserido, deu
continuidade ao reforço dos controlos existentes sobre os seguintes riscos:
• Risco de crédito
• Risco operacional
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• Risco de liquidez
• Risco de taxa de Juro

• Risco cambial
• Risco de compliance

• Risk taking based on the Bank’s strategic vision, maintaining a dynamic
information sharing where the directors are responsible for presenting opinions
that are supported by the decision making by the Directors.
• The supervisory directorates have mechanisms and access that allow them
to perform their duties independently.
• Segregation of functions and creation of automations that allow the creation
of history and consequently a greater revision by the Audit.
Organization and risk management model
In order to continuously manage the impacts to which banking activity is
subject, BVB follows the strategy of improving the controls inherent to the
Bank’s activity, with the following focus:
Commercial Department and Transactional Banking Department
Facing increasingly demanding competition, the great challenges of the
Commercial Department were based on the business / reputation binomial.
The challenge of capturing business without exposing itself to the high risk,
especially in the area of credit underwriting and fundraising of companies with
links to tax havens, has brought a new dynamic making commercial areas
increasingly closer to control areas.
On the other hand, the 2018 exercise also required greater control in
transactional areas.
Risk Directorate, Credit Committee and Capital Committee, Assets and
Liabilities
During 2018, BVB’s Risk Department ensured compliance with the Risk reports
to which the Bank is subject.
The Risk Department maintained as one of its main tasks the management
of the most impacting risks in the institution with the largest focus on credit,
which remains the most relevant risk in the institution’s balance sheet.
On the other hand, the Board continued the implementation of the Risk
function committees with the objective of creating greater efficiency in the
recommendations inherent to the adopted risk strategy and adopted by
management.
Internal Audit
The Audit Department ́s Activity has as its main objectives the analysis and
evaluation of the procedures and regulations in force.
Without prejudice to other forms of control of its activity, the Bank continued
to monitor the risks contained in the risk management model, giving all the
necessary tools to ensure independence in the processing of information and
recommendations by the Internal Audit:
- Production and collection of reliable information;
- Definition of risks and strategies for their identification.
Materially relevant risks
Notwithstanding the Bank’s relevance to reputational risk, which always has a
major impact on institutions and is not easy to measure or quantify, the Bank,
and based on the market in which it operates, continued to strengthen existing
controls. on the following risks:
• Credit risk
• Operational risk

• Liquidity risk
• Interest rate risk

• Currency risk
• Compliance risk

Risco de Crédito
O Banco tem um rácio de cobertura de Imparidades / Créditos bastante
relevante, fruto de um acompanhamento forte das situações em risco de
incumprimento.
A política acima exposta permite uma atitude mais eficaz por parte da
instituição em casos de processos de contencioso, sem prejuízo de se
dar primazia ao processo de recuperação dos devedores em situação de
dificuldades.
A actual conjuntura do mercado trouxe outros desafios e obrigou a um
maior escrutínio por parte das instituições bancárias, na concessão e
acompanhamento de crédito. O mesmo efeito acabou por ter uma influência
positiva sobre os órgãos de supervisão e de serviço como cartórios e notários.
O Banco para além dos seus critérios internos tem como apoio auxiliar à
Central de Risco que constitui um critério obrigatório sobre a avaliação de
qualquer operação de crédito.
Procedimentos de análise de risco de crédito
O processo de avaliação e controlo de risco de crédito é efectuado em vários
níveis, sendo os mais relevantes os seguintes:
• A Direcção Comercial é responsável pelo acompanhamento dos créditos,
tendo um contacto permanente com os clientes.
A Direcção é responsável pela avaliação de todos os elementos utilizados
pelos gestores comerciais aquando da elaboração das propostas de crédito,
tendo como base os requisitos impostos pelo Banco.
• A Direcção Jurídica é responsável pela elaboração dos contractos de crédito
tendo também a responsabilidade do arquivo físico e digital de todo o
processo.
• A Direcção de Risco é responsável pelo acompanhamento de toda carteira
de crédito, avaliando o seu impacto ao nível da conta de exploração e
solvabilidade do Banco. Os mesmos têm igualmente a responsabilidade de
acompanhar e analisar todas as garantias recebidas como mitigantes de
créditos.
• A Direcção de Risco é também responsável pelo controlo dos níveis de risco
de toda a carteira que é efectuado mensalmente.

Credit risk
The Bank has a very significant Impairment / Credit coverage ratio, due to the
strong monitoring of situations at risk of default.
The above policy allows for a more effective attitude on the part of the
institution in cases of litigation, without prejudice to giving priority to the
recovery process of distressed debtors.
The current market environment has brought other challenges and has forced
more scrutiny by banks in granting and monitoring credit. The same effect
turned out to have a positive influence on supervisory and service bodies such
as notaries and notaries.
In addition to its internal criteria, the Bank is assisted by the Risk Central, which
is a mandatory criterion for the evaluation of any credit operation.
Credit Risk Analysis Procedures
The credit risk assessment and control process are carried out at several levels,
the most relevant being:
• The Commercial Department is responsible for monitoring the credits, having
a permanent contact with customers. The Board is responsible for evaluating
all elements used by commercial managers when preparing credit proposals,
based on the requirements imposed by the Bank.
• The Legal Department is responsible for drafting credit agreements and is
also responsible for the physical and digital archiving of the entire process.
• The Risk Department is responsible for monitoring the entire credit portfolio,
assessing its impact on the Bank’s operating and solvency account. They also
have the responsibility to monitor and review all collateral received as credit
mitigators.
• The Risk Department is also responsible for controlling the risk levels of the
entire portfolio that is carried out monthly.
Guarantee analysis and weighting
• All credit operations have associated guarantees adequate to the borrower’s
risk, nature and term of the operation;
• Real guarantees are assessed prior to the credit decision;

Análise e ponderação de garantias
• Todas as operações de crédito têm associadas garantias adequadas ao risco
do mutuário, natureza e prazo da operação;

Given the difficult and cross-cutting environment of the entire business fabric,
the Bank maintained a conservative criterion in assigning the risks generally
accepted for lending:

• As garantias reais são avaliadas previamente à decisão de crédito;

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

Tendo em conta a conjuntura difícil e transversal a todo tecido empresarial, o
Banco manteve um critério conservador na atribuição dos riscos normalmente
aceites para conceder crédito:

- The Bank does not grant credit with a higher risk rating - C (Low Risk).

- Grau de risco mínimo atribuído às novas operações de crédito - B (Risco
muito baixo);
- O Banco não concede crédito com classificação de risco superior - C (Risco
baixo).
Risco de Liquidez
No âmbito do Risco de liquidez, que tem como maior risco a probabilidade
de ocorrência de impactos negativos resultantes da incapacidade do Banco
dispor de fundos líquidos suficientes para fazer face às suas obrigações
financeiras, o Banco manteve o foco do ano transacto cumprindo de forma
folgada os rácios de liquidez determinados pelo regulador.
A Direcção de Risco do Banco é responsável pelo tratamento e reporte do
Risco de Liquidez, conforme determinado pelo Instrutivo n.º 19/2016. A outro
nível existe o acompanhamento diário da Direcção Financeira e Mercados que
é responsável pelo controlo da liquidez diária.
O Banco fez uma gestão cautelosa tendo em conta os desafios que se
esperam durante os próximos anos.
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Liquidity Risk
Within the scope of Liquidity Risk, which has as its highest risk the likelihood
of negative impacts resulting from the Bank’s inability to have sufficient liquid
funds to meet its financial obligations, the Bank maintained the focus of the
past year by broadly complying with its liquidity ratios determined by the
regulator.
The Bank’s Risk Department is responsible for the treatment and reporting
of Liquidity Risk, as determined by Instruction 19/2016. At the other level
there is the daily monitoring of the Finance and Markets Department which is
responsible for controlling the daily liquidity.
The Bank has been cautiously managed considering the challenges ahead over
the coming years.

Risco Cambial
Tendo como base a flutuação de câmbios entre moedas e com impacto nas
posições activas e passivas da instituição, o Banco efectuou um controlo
rigoroso ao nível do Risco Cambial.

Cambial Risk / Exchange Risk
Based on the fluctuation of exchange rates between currencies and impacting
the institution’s asset and liability positions, the Bank carried out a strict control
of the Currency Risk.

O Risco Cambial é analisado em várias vertentes, sendo alvo de análise no
âmbito do Comité de Capital, Activos e Passivos, com vista à definição da
estratégia a adoptar sobre esta matéria.

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

Com a publicação do Aviso n.º 6/16, que estabelece os novos requisitos de
fundos próprios para cobertura de risco de mercado, e do Aviso n.º 9/16, o
BNA voltou a uma visão que havia utilizado em anos anteriores, estando
actualmente o Banco a cumprir na íntegra os limites impostos nos avisos
referidos.

With the publication of Notice No. 6/16, which establishes new capital
requirements for market risk hedging, and Notice No. 9/16, BNA returned to
a view it had used in previous years, The Bank is currently fully complying with
the limits set forth in the notices.

Risco de 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 controlo do risco agregado de taxa
de juro Balanço e controlo dos impactos, nos fundos próprios e margem
financeira, decorrentes de uma variação paralela na curva de taxas de juro.
Actualmente o BNA exige às Instituições Financeiras o envio de informação
detalhada sobre o seu nível de exposição ao risco de taxa de juro,
considerando um choque instantâneo, positivo ou negativo, de 2% nas taxas
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 margem de juros.
O Banco procedeu ao envio de todos os reportes exigidos, tendo cumprido
integralmente e de forma confortável os limites impostos pelo BNA.
Risco Operacional
No âmbito do risco operacional, referimos que o mesmo tem origem em
situações de inadequação dos processos internos de negócio, de pessoas, de
sistemas ou de eventos, e é inerente a qualquer actividade.
De forma contínua e com base na mitigação desse risco o Banco promove a
elaboração e manutenção de normas de procedimentos e manuais internos
de cada área com obrigatoriedade de partilha ao nível de toda a instituição.
A Auditoria Interna do Banco tem como uma das suas responsabilidades
a avaliação dos controlos inerentes aos vários procedimentos em vigor,
testando a sua efectividade e eficácia.
A Direcção de Auditoria goza de acesso total sobre as informações necessárias
para desenvolver com independência a sua função de supervisão interna.
Risco Compliance
Dos vários impactos inerentes ao Risco de Compliance, o impacto inerente a
violação ou inconformidade das leis, regras, regulações, e princípios éticos,
constituem a maior incidência dos riscos da função.
A necessidade de evolução efectiva dos controlos sobre o risco de compliance
é intrínseca a qualquer estrutura bancária e ao seu negócio, dado que
assenta numa base normativa e legal, orientada por regras definidas pelas
diversas entidades de tutela e de supervisão, incluindo contractos inerentes
a parcerias de negócios e clientes.
É competência da Direcção de Compliance, desenvolver políticas 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 ao terrorismo.
No âmbito do acordo intergovernamental estabelecido em 2015, Angola faz
parte dos países parceiros dos EUA – FATCA, mantendo o compromisso de
reporte anual de US Persons.
Na estrutura do BV, compete à Direcção de Compliance a compilação e
reporte desta informação.
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Interest Rate Risk
Interest rate risk results from fluctuations in balance sheet interest rates,
which result from the impact of a change in interest rates on the valuation of
assets and liabilities and the difference in their repricing term.
This risk is managed by controlling the aggregate interest rate risk. Balance
sheet and impact control on equity and net interest income arising from a
parallel variation in the interest rate curve.
Currently BNA requires Financial Institutions to provide detailed information
on their level of exposure to interest rate risk, considering an instantaneous
positive or negative interest rate shock of 2%, which results in a parallel
movement of the yield curve. the same magnitude, and the impact on the
present value of cash flows and interest margin is estimated.
The Bank sent all required reports and fully and comfortably complied with the
limits imposed by the BNA.
Operational Risk
In terms of operational risk, we mention that it originates in situations of
inadequate internal business processes, people, systems or events, and is
inherent in any activity.
Continuously and based on the mitigation of this risk, the Bank promotes the
elaboration and maintenance of internal rules of procedures and manuals of
each area with the obligation of sharing at the institution-wide level.
The Bank’s Internal Audit has as one of its responsibilities the evaluation of the
controls inherent in the various procedures in force, testing their effectiveness
and effectiveness.
The Audit Department has full access to the information necessary to
independently carry out its internal oversight function.
Compliance Risk
Of the various impacts inherent in the Compliance Risk, the impact inherent in
violation or non- compliance with laws, rules, regulations, and ethical principles
constitute the highest incidence of job risks.
The need for effective evolution of controls on compliance risk is intrinsic to any
banking structure and its business, as it is based on a normative and legal basis,
guided by rules defined by the various supervisory and supervisory entities,
including partnership agreements. of business and customers.
The Compliance Department is responsible for developing policies and actively
participating in the creation of processes and procedures to mitigate the risk of
non-compliance, money laundering and terrorist financing.
Under the intergovernmental agreement established in 2015, Angola is part of
the US partner countries - FATCA, maintaining the US Persons annual reporting
commitment.
In the BV structure, it is the responsibility of the Compliance Department to
compile and report this information.

Direcção de Compliance

Compliance Directorate

Nos termos dos normativos do BNA (Aviso n.º 22/2012, Aviso n.º 01/2013 e
Aviso nº 02/2013) e dos regulamentos internos do Banco Valor, S.A. (BVB ou
Banco), compete à Direcção de Compliance as seguintes funções:

In accordance with BNA regulations (Notice No. 22/2012, Notice No. 01/2013
and Notice No. 02/2013) and the internal regulations of Banco Valor, SA (BVB
or Banco), the Compliance Department is responsible for following functions:

• Monitorizar o cumprimento de políticas e processos definidos no âmbito do
sistema de prevenção de branqueamento de capitais e do financiamento do
terrorismo, implementados pela instituição financeira bancária;

• Monitor compliance with policies and processes defined under the antimoney laundering and terrorist financing prevention system implemented by
the banking financial institution;

• Gerir e monitorizar a implementação de um sistema de controlo interno
relativo à prevenção de Branqueamento de Capitais e do Financiamento do
Terrorismo;

• Manage and monitor the implementation of an internal control system
related to the prevention of Money Laundering and Terrorist Financing;

• Centralizar e analisar as comunicações recebidas internamente (em matéria
de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo);
• Comunicar as operações susceptíveis de configurar a prática do crime de
branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo à Unidade de
Informação Financeira e outras entidades competentes;
• Receber pedidos de informação da Unidade de Informação Financeira ou
de qualquer outra entidade competente, bem como facultar, caso aplicável,
a informação solicitada;
• Elaborar um relatório anual relativamente à efectividade do sistema de
controlo interno e de avaliação de risco da instituição financeira bancária, no
âmbito da prevenção de branqueamento de capitais e do financiamento do
terrorismo, destinado ao órgão de gestão;
• Estabelecer e manter um registo permanente e actualizado dos normativos
internos e externos a que a instituição está sujeita, com identificação dos
responsáveis pelo seu cumprimento e pelos incumprimentos detectados;
• Estabelecer processos para detectar e avaliar o risco decorrente do
incumprimento das obrigações legais e dos deveres da instituição, bem como
para correcção das deficiências detectadas;
• Realização de KYC/KYT aos clientes e transacções, bem como recomendado
sobre a sua aceitação ou recusa;
• Verificar a conformidade em matéria de Compliance e dar parecer sobre o
impacto de novos serviços, produtos e instrumentos financeiros a emitir e/ou
comercializar, e respectiva comunicação e publicidade;
• Comunicar a Comissão Executiva sobre necessidade congelar fundos
de entidades sancionadas (quando identificadas), e proceder nos termos
definidos na Directiva nº 04/DSI/2012 sobre o congelamento de fundos;
• Acompanhar e assegurar a implementação da legislação em vigor pelas
Direcções do Banco;
• Garantir a adequação do Banco ao Regime FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act);
• Definir políticas e orientações gerais em matérias de conflito de interesses;
• Analisar as situações de conflito de interesses e recolher todos os dados
inerentes à sua resolução.
Principais Desenvolvimentos ou Marcos de 2018
No intuito de acompanhar os desafios impostos pela nova regulamentação
do Banco Nacional de Angola, bem como, pelas regras internacionais e
os normativos internos do Banco, e no sentido de garantir a prevenção
ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, e uma
gestão eficaz do Risco de Compliance (risco proveniente de violações ou
incumprimento de leis, regras, regulações, contratos, práticas prescritas
ou standards éticos), no decorrer de 2018, foram realizados por parte da
Direcção de Compliance, diversas tarefas e projectos no sentido do Banco
poder estar altura das novas exigências e dar respostas eficazes nessa
matéria, destacamos abaixo algumas:
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• Centralize and analyze communications received internally (on money
laundering and terrorist financing);
• Report operations that may constitute the practice of the crime of money
laundering and terrorist financing to the Financial Intelligence Unit and other
competent entities;
• Receive requests for information from the Financial Intelligence Unit or
any other competent entity, as well as provide, if applicable, the requested
information;
• Prepare an annual report on the effectiveness of the internal control and risk
assessment system of the banking financial institution, in the context of the
prevention of money laundering and terrorist financing, for the management
body;
• Establish and maintain a permanent and updated record of internal and
external regulations to which the institution is subject, with identification of
those responsible for their compliance and detected failures;
• Establish processes for detecting and assessing the risk arising from noncompliance with legal obligations and the institution’s duties, as well as for
correcting any deficiencies found;
• Performing KYC / KYT to customers and transactions, as well as
recommending their acceptance or refusal;
• Check compliance and advise on the impact of new services, products and
financial instruments to be issued and / or marketed, and their communication
and publicity;
• Communicate to the Executive Committee on the need to freeze funds from
sanctioned entities (where identified), and proceed as defined in the Freezing
Directive 04 / DSI / 2012;
• Monitor and ensure the implementation of current legislation by the Bank’s
Directorates;
• Ensure the Bank’s compliance with the Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA);
• Define general policies and guidelines on conflict of interest matters;
• Analyze conflict of interest situations and collect all data inherent in their
resolution.
Key Developments or Milestones of 2018
In order to follow the challenges posed by the new regulations of the National
Bank of Angola, as well as the Bank’s international rules and internal regulations,
and to ensure the prevention of money laundering and terrorist financing,
and effective management Compliance Risk (risk arising from violations or
non-compliance with laws, rules, regulations, contracts, prescribed practices
or ethical standards), during 2018, the Compliance Department carried out
various tasks and projects for the Bank to meet the new demands and provide
effective answers in this regard, we highlight some below:

Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo – Compliance Link
Com a intenção de melhorar a filtragem de entidade e pagamentos, o Banco
Valor realizou uma reparametrização ao Software de Monitorização de
Pagamentos (Compliance Link). Neste processo, foram redefinidos processos
como:

Oney Laundering and Terrorism Financing - Compliance Link

• Pontuação de Risco – permite uma maior eficiência na filtragem dos clientes
do Banco contra as listagens de Pessoas Sancionais ou Listagem de PEP´s –
Pessoas Politicamente Expostas, ou seja, os resultados são apresentados
pela lógica da pontuação, as entidades que tenham as pontuações de risco
mais elevadas são identificadas nessa situação, desde a adopção deste
método, o número de PEP´s/PPRE identificados cresceu 50%.

• Risk Score - allows greater efficiency in filtering the Bank’s clients against
Sanctioned People or PEP’s - Politically Exposed People, i.e. the results are
presented by the logic of the score, the entities that have the scores. higher
risk factors are identified in this situation, since the adoption of this method,
the number of identified PEPs /PPREs has grown by 50%.

• Capacitação/formação – foram feitas 3 sessões de capacitação aos novos
membros da Direcção de Compliance sobre as funcionalidades do Compliance
Link, essa capacitação ministrada directamente pelo Provedor da aplicação.

• Training - 3 training sessions were given to new members of the Compliance
Department on the features of Compliance Link, this training delivered directly
by the Application Provider.

• Criação de Novas Regras de False Positive – Foram revistas as regras de
gestão de false positive do Compliance Link, de forma a reduzir o número de
alertas gerados com fortes probabilidades de serem falses positives, a gestão
de regras de falses positives é extremamente importante, na medida em que,
permite que a Direcção de Compliance dedique maior foco aos alertas com
fortes possibilidades de serem alertas positivos, ou seja, um pagamento para
uma entidade listada.

• Creating New False Positive Rules - Compliance Link’s false positive
management rules have been revised so as to reduce the number of alerts
generated that are likely to be false positives, false positives rule management
is extremely important, as it allows the Compliance Department to focus more
on alerts that are likely to be positive alerts, i.e. a payment to a listed entity.

Diligências Reforçadas Sobre as Operações (CDD)
No que se refere a necessidade de diligências reforçadas sobre as operações,
tendo em conta as novas exigências regulamentares, impostas pelos Aviso n.º
05/2018, Instrutivo n.º 06/2018, Instrutivo nº 09/2018 e fundamentalmente
o Instrutivo nº 13/2018, a Direcção de Compliance em parceria com o seu
desenvolvedor, implementou um novo CDD/KYT sobre as operações cambias,
ao qual denominou-se: “Módulo Compliance”. A partir de deste módulo gerido
independentemente pela Direcção de Compliance, as operações são filtradas
contra os diversos critérios prefinidos pela Direcção de Compliance, aquelas
operações que não estiverem aptas a prosseguirem ficam retidas no módulo
Compliance para efeitos de diligências.
Importa salientar, que o Modulo Compliance do Banco Valor, já faz o rastreios
de operações contras as listagens internacionais (nomeadamente as listas
da ONU, da União Europeia e dos Estados Unidos da América), ou seja, numa
fase de registo das mesmas. Em suma, não é necessário que o pagamento
aconteça, para que o mesmo seja, objecto de filtragem contras listagens
internacionais. Importa referir que o Banco tem um software de monitorização
de pagamentos em tempo real, no qual é possível tomar decisões sobre
quaisquer pagamentos realizado. O diferencial desta monitorização para o
módulo Compliance é que no módulos Compliance, essa filtragem é realizada
na fase de registo da operação, antes mesmo da operação ser submetida ao
SINOC.
Clientes Incumpridores de Entrega de Documentação (Aviso n.º 05/2018)
No módulo Compliance, actualmente, faz-se o controlo dos clientes
incumpridores de entrega de documentação que comprova a entrada da
mercadoria no país. Os clientes incumpridores são alimentados neste
módulo, e os mesmos ficam inibidos de realizarem operações cambiais da
mesma natureza. Desta forma, permite ter um melhor acompanhamento
sobre essas entidades, evitando principalmente a realização de pagamentos
antecipados destas entidades.
Lista Interna de Clientes de Risco
No início de 2018, foi possível automatizar a integração da lista interna
nas diversas plataformas do Banco. A Direcção de Compliance mantém um
registo de entidades particulares e empresas, considerados como entidades
que envolvem riscos para o sistema financeiro em geral e para o Banco em
particular. O controlo do risco da lista interna era realizado de forma manual,
contudo, foi implementado no workflow de gestão de operações cambiais,
também chamado de portal de operações, um novo menu para inclusão das
entidades que constam na lista interna. Uma vez inseridos no Software de
realização de pagamento, quando qualquer uma das entidades constante
desta lista pretender realizar um pagamento, o mesmo pagamento ficará
automaticamente retido até que sejam efectuadas diligências reforçadas
(CDD) por parte da Direcção de Compliance sobre a operação pretendida pelo
cliente em questão.
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With the intention of improving entity and payment filtering, Banco Valor has
carried out a reparameterization to the Link Software´s compliance. In this
process, processes such as:

Enhanced Operations Due Diligence (CDD)
Regarding the need for enhancement due diligence on operations, taking into
account the new regulatory requirements imposed by Notice No. 05/2018,
Instruction No. 06/2018, Instruction No. 09/2018 and fundamentally
Instruction No. 13 / 2018, the Compliance Department in partnership with
its developer, implemented a new CDD / KYT on foreign exchange operations,
which was called: “Compliance Module”. From this module independently
managed by the Compliance Department, operations are filtered against the
various criteria pre-defined by the Compliance Department, those operations
that are not able to proceed are retained in the Compliance module for diligence
purposes.
It is important to note that Banco Valor’s Module Compliance already traces
operations against international listings (namely the UN, European Union
and United States of America lists), that is, at a registration stage. In short,
it is not necessary for the payment to take place for it to be screened against
international listings. It should be noted that the Bank has real-time payment
monitoring software in which decisions can be made about any payments
made. The differential of this monitoring for the Compliance module is that in
the Compliance modules, this filtering is performed in the registration phase of
the operation, even before the operation is submitted to SINOC.
Customers Failing to Deliver Documentation (Notice No. 05/2018)
In the Compliance module, currently, it is the control of non-compliant
customers of delivery of documentation proving the entry of the goods in the
country. Defaulting customers are fed into this module, and they are inhibited
from performing similar foreign exchange transactions. In this way, it allows
to have a better follow up on these entities, avoiding making mainly advance
payments of these entities.
Internal List of Risk Customers
In early 2018, it was possible to automate the integration of the internal list in
the various Bank platforms. The Compliance Department maintains a register
of private entities and companies, considered as entities that involve risks to
the financial system in general and to the Bank in particular. Internal list risk
control was carried out manually, however, it was implemented in the foreign
exchange management workflow, also called the trading portal, a new menu
for inclusion of internal list entities. Once entered into the Payment Software,
when any of the entities on this list wish to make a payment, the same
payment will be automatically withheld until enhanced due diligence (CDD) by
the Compliance Department on the intended transaction by the customer. in
question.

Importa salientar que estes alertas gerados por entidades constantes da lista
interna do Banco são automáticos, bem como foi criada total flexibilidade
para gerir as entidades dentro do portal de operações, podendo serem
removidas ou acrescentadas novas operações conforme os casos.

It should be noted that these alerts generated by entities on the Bank’s internal
list are automatic, and full flexibility has been created to manage the entities
within the operations portal, and new operations may be removed or added
as appropriate.

Controlo dos Limites aplicáveis as Operações Cambiais
Importa salientar que no decorrer de 2018, foram produzidas várias
alterações legislativas, com impacto significativo nos limites das operações
de mercadorias e operações de ajuda familiar, bem como, com pequenas
alterações em termos de documentação para cada tipo de operação de
mercadoria.

Control of Limits on Foreign Exchange Transactions
It should be noted that during 2018, several legislative changes were made,
with a significant impact on the boundaries of commodity operations and
family aid operations, as well as minor changes in documentation for each type
of commodity operation.

Os limites imposto pelo Instrutivo n.º 09/2018, foram objecto de rigoroso
cumprimento, tendo sido os mesmos implementados para cada tipo de
operação, na data da sua entrada em vigor.
Regime FATCA
No que se refere ao Regime FATCA, importa referir que o Estado Angolano
celebrou um acordo com as autoridades dos Estados Unidos da América. Por
via do Decreto Presidencial n.º 62/16, de 29 de Agosto de 2016, os Bancos
angolanos e demais entidades sujeitas ficaram “oficialmente” obrigados
a identificar as Pessoas Americanas/US Persons (singulares ou colectivas)
constantes da sua carteira de clientes, bem como, a efectuar os devidos
reportes à AGT – Administração Geral Tributária (entidade encarregue
centralizar todas a informação reportadas pelas instituições angolanas e
proceder ao reporte da informação de forma consolidada ao Internal Revenue
Service (IRS) - o IRS é uma agência do Departamento do Tesouro dos Estados
Unidos da América).
Em 2018, o Banco Valor procedeu ao reporte FATCA nos prazos estabelecidos
e dentro dos critérios de elegibilidades das contas a serem reportadas,
estando assim em conformidade com esse regime.
Referir também que a AGT – Administração Geral Tributária procedeu ao
lançamento de uma plataforma definitiva para submissão dos reportes
no âmbito do FATCA, a Direcção Compliance, participou no workshop de
capacitação promovido pela AGT, realizado no dia 06 de Outubro de 2018.
Posteriormente, a AGT solicitou que os Bancos submetessem esse reporte
no novo portal, para efeitos de registo. Dando cumprimento a essa nova
necessidade de reporte, o Banco Valor procedeu, assim, a realização do
reporte naquele portal, do qual recebeu o relatório que o mesmo foi efectuado
com sucesso e sem quaisquer registos de erros.
Políticas e Procedimentos relativos ao BC/FT
No âmbito das suas competências a Direcção de Compliance procedeu a
revisão dos normativos internos afectos da sua actividade, possibilitando
uma melhoria em termos de situações omissas, estando hoje os normativos
internos relativos a monitorização de entidades e contas, bem como a
política contra o Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo,
actualizadas, tendo em conta as constantes mudanças regulamentares e
standards internacionais.
Reportes as Autoridades de Supervisão
A Direcção de Compliance cumpriu com as suas obrigações de reportes,
tanto os reportes à UIF – Unidade de Informação Financeira-, em termos de
DOS – Declarações de Operações Suspeitas-, bem como, em termos DIPD –
Declaração Individual sobre Pessoa Designada, conforme as situações.
Em termos de Reporte, o Banco submeteu o Questionário de Auto Avaliação
em termos de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo,
no decorrer do mês Maio de 2018, estando por isso o Banco alinhado com a
Directiva n.º 01-DRO-DSI-2015.
Por fim, toda actividade da Direcção de Compliance é documentada, bem
como são realizados reportes regulares ao órgão de administração do banco.

48 Relatório & Contas 2018

The limits imposed by Instruction No. 09/2018 were strictly complied with and
were implemented for each type of operation on the date of its entry into force.
FATCA scheme
Regarding the FATCA regime, it should be noted that the Angolan State has
entered into an agreement with the authorities of the United States of America.
Through Presidential Decree No. 62/16 of 29 August 2016, Angolan Banks and
other subject entities were “officially” obliged to identify US Persons (natural
or legal) in their client portfolio. , as well as to make the appropriate reports
to the General Tax Administration (AGT) (entity responsible for centralizing
all the information reported by the Angolan institutions and reporting the
consolidated information to the Internal Revenue Service (IRS) - the IRS is an
agency of the Department. of the United States Treasury).
In 2018, Banco Valor reported FATCA within the established deadlines and
within the eligibility criteria of the accounts to be reported, thus complying with
this regime.
Also note that AGT - General Tax Administration has launched a definitive
platform for FATCA reporting, Compliance Department participated in the
training workshop promoted by AGT, held on October 6, 2018. Subsequently,
the AGT requested that Banks submit this report on the new portal for
registration purposes. In compliance with this new need for reporting, Banco
Valor proceeded to carry out the reporting on that portal, from which it received
the report that it was successfully made and without any error records.
ML / TF policies and procedures
Within the scope of its competences, the Compliance Department revised the
internal regulations affecting its activity, enabling an improvement in terms of
omitted situations, and today the internal regulations regarding the monitoring
of entities and accounts, as well as the policy against Money Laundering. Capital
and Financing of Terrorism, considering the constant changes in regulations
and international standards.
Reporting to Supervisory Authorities
The Compliance Department has complied with its reporting obligations, both
reporting to the FIU - Financial Information Unit - in terms of DOS - Suspicious
Statement of Operations - as well as, in terms of DIPD - Individual Statement
on Designated Person, as per situations.
In terms of Reporting, the Bank submitted the Self-Assessment Money
Laundering and Terrorist Financing Questionnaire during May 2018, which is
why the Bank is in line with Directive No. 01-DRO- DSI- 2015.
Finally, all activities of the Compliance Department are documented, and
regular reports are made to the bank’s management body.

Jurisdições consideradas Paraísos Fiscais & Entidades Consideradas Trading
O Instrutivo n.º 02/2018 e Instrutivo n.º 13/2018 vieram impor uma nova
dinâmica no tratamento de operações com destino a jurisdições consideradas
paraísos fiscais, estando todas operações obrigatoriamente sujeitas a
diligências reforçadas, antes das mesmas serem submetidas por via dos
mapas de necessidades ao Banco Nacional de Angola, neste sentido, foi
garantido o completo alinhamento do Banco com os normativos em causa.
Para o efeito estabelecido acima é usada lista de jurisdições sancionadas
como paraísos ficais pela União Europeia, por via de publicação do Concelho da
União Europeia ref.º 15429/17 - The EU list of non-cooperative jurisdictions
for tax purposes - publicada em 05 de Dezembro de 2017, bem como as
alterações posteriores.
Foram criados automatismos, no sentido de que, qualquer operação com
destino a entidades sedeadas nas jurisdições consideradas paraísos fiscais,
no acto do seu registo, fiquem obrigatoriamente sujeitas as diligências
reforçada (CDD) por parte da Direcção de Compliance. Em suma, no acto de
registo da operação, sempre que o país do beneficiário de uma operação for
uma das jurisdições referidas acima, a operação obrigatoriamente carece de
aprovação ou recusa por parte da direcção de Compliance.
No mesmo sentido, também ficaram sujeitas às diligências reforçadas em
operações nas quais o destinatário seja uma entidade com características
de trading (empresas que actuem, como agente intermediário para uma
ou poucas empresas importadoras, aumentando a probabilidade de serem
empresas relacionadas e facilitando a aplicação de preços de transferência
que não estejam alinhados com os preços de mercado ou sempre que a
empresa a quem os fundos são transferidos, não esteja domiciliada no
país de origem da maioria dos produtos exportados ou do qual os produtos
são embarcados). Para essas situações é aplicado o mesmo procedimento
requerido para as jurisdições consideradas paraísos fiscais.
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Jurisdictions considered Tax Havens & Trading Entities
Instruction no. 02/2018 and Instruction no. 13/2018 have imposed a new
dynamic in the treatment of operations destined for jurisdictions considered
tax havens, and all operations must be subject to enhanced due diligence
before they are submitted through In this regard, the National Bank of Angola
has been assured full alignment with the relevant regulations.
For this purpose, the list of jurisdictions sanctioned as tax havens by the
European Union is used by publication of the Council of the European Union
No. 15429/17 - The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes published 05 December 2017, as well as subsequent amendments.
Automations have been created in the sense that any operation destined
for entities based in the tax haven jurisdictions, upon registration, must be
subject to the enhanced due diligence (CDD) by the Compliance Department.
In short, when registering the transaction, where the beneficiary’s country
of an operation is one of the jurisdictions referred to above, the transaction
necessarily requires approval or refusal by the Compliance Department.
In the same vein, they were also subject to increased due diligence in
transactions in which the recipient is a trading entity acting as an intermediary
agent for one or a few importing companies, increasing the likelihood of being
related companies and facilitating the application of transfer prices that are
not in line with market prices or whenever the company to whom the funds
are transferred is not domiciled in the country of origin of most exported
products or from which the products are shipped). For such situations the same
procedure is applied as is required for jurisdictions considered to be tax havens.

BALANÇO
BALANCE
Milhares de AOA /Thousand of AOA

Notas

31/12/18

31/12/17

Caixa e disponibilidades em bancos centrais /Cash and deposits at central banks

4

5.452.443

8.050.138

Disponibilidades em outras instituições de crédito /Cash at other credit institutions

5

7.181.315

3.481.743

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

6

0

0

Crédito a clientes /Credit to customers

9

6.467.103

6.776.848

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

0		0

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

7

4.603.302

Derivados de cobertura /Hedging Derivatives		 0
Investimentos detidos até à maturidade /Investments held to maturity

8

20.097.514

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos /Investments in subsidiaries, associates and joint ventures		 40.230

7.108.091
0
8.561.925
0

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

10

0

3.347.877

Outros activos tangíveis /Other tangible assets

11

859.818

794.233

Activos intangíveis /Intangible assets

12

70.449

163.731

Activos por impostos correntes /Current tax assets

13

70.302

31.058

Activos por impostos diferidos /Deferred Tax Assets		 0
Outros activos /Other assets

14

Total do Activo /Total Assets

0

659.300

421.314

45.501.776

38.736.958

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

15

-30.663

170.442

Recursos de clientes e outros empréstimos /Customer Resources and Other Loans

16

34.484.846

31.411.223

Responsabilidades representadas por títulos /Responsibilities represented by titles		 0

0

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

0

0

Derivados de cobertura /Hedging Derivatives		 0

0

Passivos financeiros associados a activos transferidos /Financial liabilities associated with transferred assets		 0

0

Passivos não correntes detidos para venda /Non current liabilities held for sale		 0
Provisões /Provisions

17

0

116.530

139.860

Passivos subordinados /Subordinate liabilities		 0

0

Passivos por impostos correntes /Current tax liabilities		 0

0

Passivos por impostos diferidos /Deferred tax liabilities

13

0

263.074

Outros passivos /Other liabilities

18

758.653

162.161

Total do Passivo /Total Liabilities		
35.329.366
32.146.760
Capital Social /Share capital

9.262.000

9.262.000

Acções próprias /Own shares		 0

20

0

Prémio de emissão /Issuance premium		 0

0

Dividendos antecipados /Early dividends		 0

0

Outros instrumentos de capital /Other equity instruments		 0

0

Reservas de reavaliação /Revaluation reserves		 180.630

613.840

Outras reservas e resultados transitados /Other reserves and retained earnings

19

-3.283.510

Efeitos de alterações nas políticas contabilísticas /Effects of changes in accounting policies		

-4.921.831

-2.132

-29.819

Resultado do exercício atribuível a accionistas do banco /Profit for the year attributable to shareholders of the bank		 4.015.421

1.666.008

Totais de Capital Próprio /Total Equity		10.172.409

6.590.198
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Demonstração de resultados
income Statement
Milhares de AOA /Thousand of AOA

Notas

31/12/18

31/12/17

Juros e rendimentos similares /Interest and similar income		

10.687.840

2.527.018

Juros e encargos similares /Interest and similar charges		

-4.835.392

-641.790

5.852.448

1.885.228

Margem Financeira /Financial margin

22

Rendimentos de instrumentos de capital /Income from equity instruments		0

0

Rendimentos de serviços e comissões /Income from services and commissions

23

1.653.314

1.402.333

Encargos com serviços e comissões /Service and commission charges

23

-253.978

-213.018

Resultados de activos e passivos financeiros avaliados ao justo valor através de resultados		
Income from financial assets and liabilities at fair value through profit or loss

0

0

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda /Results of available-for-sale financial assets		0

0

Resultados de investimentos detidos até à maturidade /Results of held-to-maturity investments		0

0

Resultados em outros activos financeiros /Income from other financial assets		0
Resultados cambiais /Foreign exchange results

24

780.976

Resultados de alienação de outros activos /Income from disposal of other assets		-907
Outros resultados de exploração /Other operating results

Fornecimentos e serviços de terceiros /Third Party Supplies and Services

-56

25

-315.115
7.716.738

4.333.477

26

-1.246.036

-1.343.670

Total de Proveitos Operacionais /Total Operating Income
Custos com o pessoal /Staff expenses

0
1.359.036
-100.046

27

-1.095.507

-911.925

11+12

-263.505

-374.125

28

0

-251

9

-516.261

62.811

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

0

0

Depreciações e amortizações do exercício /Depreciation and Amortization
Provisões líquidas de anulações /Net provisions for cancellations
Imparidade para crédito a clientes líquida de reversões e recuperações
Impairment to customer loans net of reversals and recoveries

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

-513

-100.309

Resultados de filiais, associadas e empreendimentos conjuntos /Results of subsidiaries, associates and joint ventures		0

28

0

Resultado na posição monetária líquida /Net monetary position result		0

0

Total de Custos Operacionais /Total Operating Costs		
-3.121.822
-2.667.469
Resultados antes de impostos de operações de continuação /Pre-tax results of continuing operations		
4.594.916
1.666.008
Impostos correntes /Own shares		-579.495
Impostos diferidos /Issuance premium		

0

0

0

Resultados após impostos de operações de continuação /Early dividends		4.015.421

1.666.008

Resultado de operações descontinuadas e/ou em descontinuação /Other equity instruments		

0

0

Total de Custos Operacionais /Total Equity		
-3.121.822
-2.667.469
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Demonstração do rendimento integral
Full income Statement
Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18
Resultado líquido do exercício /Net income for the year

31/12/17

4.015.421

1.666.008

-

-

-

-

-

-

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

180.630

604.259

Variações no justo valor /Changes in fair value

186.217

867.333

(5.587)

(263.074)

-

-

-

-

-

-

-

-

180.630

604.259

Desvios actuariais e financeiros relativos a planos de pensões de benefício definido
Actuarial and financial deviations related to defined benefit pension plans
Valor bruto /Gross value
Impacto fiscal /Tax impact
Reservas de reavaliação de outros activos tangíveis /Revaluation reserves of other tangible assets
Valor bruto /Gross value
Impacto fiscal /Tax impact
Variações de participações em sociedades em equivalência patrimonial /Changes in equity interests
Valor bruto /Gross value
Impacto fiscal /Tax impact

Transferência para resultados por alienação /Transfer to disposal results
Transferência para resultados por imparidade reconhecida no período /Transfer to impairment losses recognized in the period
Impacto fiscal /Tax impact
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 montante de reconhecimento inicial de elementos cobertos /Transfer to initial recognition amount of hedged items
Outras reclassificações /Other reclassifications
Impacto fiscal /Tax impact
Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras /Coverage of net investments in foreign operations
Ganhos/perdas decorrentes da reavaliação /Revaluation gains / losses
Transferência para resultados /Transfer to results
Outras reclassificações /Other reclassifications
Impacto fiscal /Tax impact
Variações cambiais /Coverage of net investments in foreign operations
Ganhos/perdas decorrentes da reavaliação /Revaluation gains / losses
Transferência para resultados /Transfer to results
Outras reclassificações /Other reclassifications
Impacto fiscal /Tax impact
Variações de participações em sociedades em equivalência patrimonial /Coverage of net investments in foreign operations
Valor bruto /Gross value
Impacto fiscal /Tax impact
Resultado não incluído na demonstração de resultados /Income not included in the income statement
Rendimento integral do exercício /Integral income for the year
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180.630

604.259

4.196.051

2.270.267

Demonstrações de fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Cash flow statements on december 31, 2018 and 2017

Cód. CONTIF

Descritivo /Descriptive

2018

2017

		

Fluxo de caixa da margem financeira (I+II) /Fine northern caixa ac flow (I + II)

817.041

268.364

		
		
1
6.10.10.10.10.20
2
6.10.10.10.10.30
3
6.10.10.10.10.40

Recebimentos de proveitos de instrumentos dinanceiros activos (1+2+3+4)
Revenue from active financial instrument income (1 + 2 + 3 + 4)
Recebimentos de Proveitos de Aplicações de Liquidez /Liquidity application income receipts
Recebimentos de Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários /Revenue from securities and securities
Recebimentos de Proveitos de Instrumentos Financeiros Derivados /Revenue from derivative financial instrument income

1.424.727

762.555

74.641
134.969
0

27.743
-284.498
0

4

Recebimentos de Proveitos de Créditos /Revenue from credit income

1.215.118

1.019.310

-607.686

-494.191

-591.311
-16.374
0
0
0
1.508.992

-488.095
-6.096
0
0
0
16.826

780.976
1.399.335
0

2.121.261
1.189.352
0

4.506.345

3.595.803

6.10.10.10.10.70

		
(-) Pagamentos de custos de instrumentos financeiros passivos (5+6+7+8+9)
		
(-) payment of current financial instrument costs (5 + 6 + 7 + 8 + 9)
5
6.10.10.10.20.10
Pagamentos de Custos de Depósitos /Deposit cost payments
6
6.10.10.10.20.20
Pagamentos de Custos de Captações para Liquidez /Payment costs for liquidity
7
6.10.10.10.20.30
Pagamentos de Custos de Captações com Títulos e Valores Mobiliários /Payment costs with securities and securities
8
6.10.10.10.20.40
Pagamentos de Custos de Instrumentos Financeiros Derivados /Payments for derived financial instrument costs
9
6.10.10.10.20.70
Pagamentos de Custos de Outras Captações /Payment of costs from other funding
IV
6.10.10.20
Fluxo de caixa dos resultados de negociações e ajustes ao valor justo
		
Cash flow of fair value trading results and adjustments
V
6.10.10.60
Fluxo de caixa dos resultados de operações cambiais /Cash flow from exchange operating results
VI
6.10.10.80
Fluxo de caixa dos resultados de prestação de serviços financeiros /Cash flow of financial services
VII
6.10.10.95
Fluxo de caixa dos resultados de planos de seguros, capitalização e saúde complementar
		
Cash flow from insurance, capitalization and additional health plan results
VIII		
Fluxo de caixa operacional da intermediação financeira (i+iv+v+vi+vii)
		
Financial intermediation operating cash flow (i + iv + v + vi + vii)
IX
6.10.75
Fluxo de caixa dos resultados com mercadorias, produtos e outros serviços
		
Cash flow of results with goods, products and other services
10
6.10.80.10
(-) Pagamentos de Custos Administrativos e de Comercialização /(-) Administrative and marketing payment payments
11
6.10.80.30
(-) Pagamentos de Outros Encargos sobre o Resultado /(-) payments of other income charges
12
6.10.80.50
Fluxo de Caixa da Liquidação de Operações no Sistema de Pagamentos /Cash settlement cash flow in payment system
13
6.10.80.80
Fluxo de Caixa dos Outros Valores e Outras Obrigações /Cash flow of other values and other obligations
14
6.10.80.90
Recebimentos de Proveitos de Imobilizações Financeiras /Revenue from financial property income
15
6.10.80.99
Fluxo de Caixa de Outros Custos e Proveitos Operacionais /Cash flow of other operating costs and income
X		
Recebimentos e pagamentos de outros proveitos e custos operacionais (10+11+12+13+14+15)
		
Receipts and payments from other operating income and costs (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)
XI		
Fluxo de caixa das operações (VIII+IX+X) /Cash flow from operations (VIII + IX + X)
16
6.20.10.20
Fluxo de Caixa dos Investimentos em Aplicações de Liquidez /Cash flow of investments in liquidity applications
17
6.20.10.30
Fluxo de Caixa dos Investimentos em Títulos e Valores Mobiliários Activos /Cash flow of investments in securities and securities
18
6.20.10.40
Fluxo de Caixa dos Investimentos em Instrumentos Financeiros Derivados /Cash flow of investments in derived financial instruments
19
6.20.10.60
Fluxo de Caixa dos Investimentos em Operações Cambiais /Cash flow of investments in currency operations
20
6.20.10.70
Fluxo de Caixa dos Investimentos em Créditos /Cash flow of credit investments
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)
XIII
6.20.80
Fluxo de caixa dos investimentos em outros valores /Cash flow of investments in other values
21
6.20.90.10
Fluxo de Caixa dos Investimentos em Imobilizações /Cash flow of investments in real estate
22
6.20.90.20
Fluxo de Caixa dos Resultados na Alienação de Imobilizações /Cash flow of results in real estate disposal
23
6.20.90.80
Fluxo de Caixa dos Outros Ganhos e Perdas Não-Operacionais /Cash flow of other non-operating gains and losses
XIV		
Fluxo de caixa das imobilizações (21+22+23) /Property cash flow (21 + 22 + 23)
XV		
Fluxo de caixa dos investimentos (XII+XIII+XIV) /Investment cash flow (XII + XIII + XIV)
24
6.30.20.10
Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Depósitos /Cash flow of deposit financing
25
6.30.20.20
Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Captações para Liquidez /Cash flow of liquidity funding funds
26
6.30.20.30
Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Captações com Títulos e Valores Mobiliários
		
Cash flow of financing compatibilities securities and securities
27
6.30.20.40
Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Instrumentos Financeiros Derivados /Cash flow of financing with derived financial instruments
28
6.30.20.60
Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Operações Cambiais /Cash flow from foreign financing
29
6.30.20.70
Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Outras Captações /Cash flow from other funding
XVI		
Fluxo de caixa dos financiamentos de intermediação financeira (24+25+26+27+28+29)
		
Cash flow of financial intermediation financing (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)
XVII
6.30.30
Fluxo de caixa dos financiamentos com minoritários /Cash flow of minority financing
30
6.30.40.10
Recebimentos por Aumentos de Capital /Revenue for capital increase
31
6.30.40.20
(-)Pagamentos por Reduções de Capital /(-) payments for capital reductions
32
6.30.40.30
(-)Pagamentos de Dividendos /(-) dividend payments
33
6.30.40.40
Recebimentos por Alienação de Acções ou Quotas Próprias em Tesouraria /Revenue for sale of shares or own shares in treasury
34
6.30.40.50
(-)Pagamentos por Aquisição de Acções ou Quotas de Próprias em Tesouraria /(-) payments for acquisition of own shares or shares in treasury
XVIII		
Fluxo de caixa dos financiamentos com fundos próprios (30+31+32+33+34)
		
Cash flow of finishes with own funds (30 + 31 + 32 + 33 + 34)
XIX
6.30.80
Fluxo de caixa dos financiamentos com outras obrigações /Cash flow of finishes with other obligations
XX		
Fluxo de caixa dos financiamentos (XVI+XVII+XVIII+XIX) /Cash flow of financing (XVI + XVII + XVIII + XIX)
		
Saldo em disponibilidades no início do período /Balance available at the early period
6.90.10
Saldo em disponibilidades ao final do período /Balance available from the end of period
6.90.10
Variações em disponibilidades (XI+XV+XX) /Availability changes (X I + X V + X X)
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0

0

-2.341.543
-579.495
-259.545
0
0
-315.117
-3.495.701

-2.228.947
0
132.260
0
0
-866
-2.097.553

1.010.644
0
-2.880.366
0
0
-161.368
-3.041.733

1.498.250
715.976
-4.617.277
0
0
-369.444
-4.270.745

-277.227
-303.390
674
-117
-302.833
-3.621.794
3.073.623
0
0

-31.716
-200.716
0
71.695
-129.021
-4.431.482
2.276.329
0
0

0
0
0
3.073.623

0
0
0
2.276.329

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

580.963
3.654.586
11.529.521
12.572.958
1.043.437

54.213
2.330.542
12.132.211
11.529.521
-602.690

Demonstração das mutações nos fundos próprios 31.dez.2018
Own funds´ changes Statements (2018/2017)

31 de dezembro de 2018 /December 31, 2018

Milhares de Kwanzas /Thousand of AOA

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
OUTRAS
PRÉMIO
		
LEGAIS
RESERVAS
EMISSÃO
Capital Stock
Reserves
Other
Issue
				premium

Saldos em 31 de Dezembro de 2017
Balances at December 31, 2017

9.262.000

142.303

0

0

Aumento de Capital /Capital increase
Constituições de Reservas
Reserves Constitutions

0

0

0

0

0

166.601

0

0

Fair-values carteira Titulos
Fair-values Portfolio Securities

0

0

180.630

0

Efeitos nas Políticas Contabilísticas
Effects on Accounting Policies

0

0

-29.819

Resultado líquido do exercício 31-12-2018
Net income for the year

0

0

9.262.000

308.904

Saldos em 31 de Dezembro de 2018
Balances as of December 31, 2018

RESULTADOS
TRANSITADOS
Retained earnings

6.006.177

0

0

0

1.499.407

-1.666.008

0

0

0

180.630

0

0

0

-29.819

0

0

0

4.015.421

4.015.421

150.811

0

-3.564.727

4.015.421

10.172.409

Milhares de Kwanzas /Thousand of AOA

Saldos em 31 de Dezembro de 2016
Balances at December 31, 2016

9.262.000

36.761

0

0

Aumento de Capital /Capital increase
Constituições de Reservas
Reserves Constitutions

0

0

0

0

0

105.542

0

0

Fair-values carteira Titulos
Fair-values Portfolio Securities

0

0

613.840

0

Efeitos nas Políticas Contabilísticas
Effects on Accounting Policies

0

0

-29.819

Resultado líquido do exercício 31-12-2018
Net income for the year

0

0

9.262.000

142.303

Saldos em 31 de Dezembro de 2017
Balances as of December 31, 2017

TOTAL DE FUNDOS
PRÓPRIOS
Total equity

1.666.008

31 de dezembro de 2017 /December 31, 2017

-5.064.134

RESULTADO
DO EXERCÍCIO
Income for the year

-6.014.010

1.055.418

4.340.169

0

0

0

949.876

-1.055.418

0

0

0

613.840

0

0

0

-29.819

0

0

0

1.666.008

1.666.008

584.021

0

-5.064.134

1.666.008

6.590.198

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
(Montantes em milhares de Kwanzas Angolanos – mAKZ, excepto quando
expressamente indicado, conforme disposto no Aviso nº15/2007, de 12 de
Setembro).

ON DECEMBER 31, 2018 and 2017
(Amounts in thousands of Angolan Kwanzas - AKZ, except as otherwise
expressly provided in Notice 15/2007 of 12 September).

1. NOTA INTRODUTÓRIA

2. INTRODUCTORY NOTE

O Banco Valor, S.A. (adiante igualmente designado 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 actividade 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 estrangeira, concessão de crédito e captação de depósitos de
Clientes particulares, institucionais e empresas. No cumprimento dos seus
objectivos, o Banco dispõe de uma rede comercial, que em 31 de Dezembro
de 2018, ascende a 8 balcões.

Banco Valor, S.A. (hereinafter also referred to as “Bank” or “BVB” and “BV”),
was constituted by Public Deed of February 17, 2011, and started its activity
on July 1 of the same year. The BVB operates in the area of commercial
banking, materializing in the execution of financial operations and the
rendering of services allowed to commercial banks in accordance with the
legislation in force, namely foreign currency transactions, credit granting and
funding. deposits from private, institutional and corporate clients. In fulfilling
its objectives, the Bank has a commercial network, which as at 31 December
2018 has 8 branches.
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2. POLITICAS CONTABILISTICAS

2. ACCOUNTING POLICIES

Bases de Apresentação
No âmbito do disposto no Aviso nº 6/2016 de 22 Junho, do Banco Nacional de
Angola, as demonstrações financeiras do Banco Valor, SA são preparadas de
acordo com os International Financial Reporting Standards (IFRS).

Bases of Presentation
Under the terms of Banco Nacional de Angola Notice 6/2016 of 22 June,
the financial statements of Banco Valor, SA are prepared in accordance with
International Financial Reporting Standards (IFRS).

Os IFRS incluem as normas contabilísticas emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB) e as interpretações emitidas pelo
International Financial Reporting Interpretation Commitee (IFRIC), e pelos
respectivos órgãos antecessores.

IFRSs include accounting standards issued by the International Accounting
Standards Board (IASB) and interpretations issued by the International Financial
Reporting Interpretation Committee (IFRIC), and their predecessor bodies.

As demonstrações financeiras individuais do Banco Valor, SA, agora
apresentadas reportam-se ao exercício findo em 31 Dezembro de 2018.
As demonstrações Financeiras estão expressas em milhares de Kwanzas.
Foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, com
excepção dos activos e passivos registados ao justo valor, nomeadamente
instrumentos financeiros derivados, activos e passivos financeiros ao justo
valor através de resultados e activos financeiros disponíveis para venda.
Em 31 de Dezembro de 2018 e 31 de Dezembro de 2017, os câmbios face ao
AOA das divisas a que o Banco se encontra mais exposto são os seguintes:

Moeda /Currency

The individual financial statements of Banco Valor, SA, now presented refer to
the year ended 31 December 2018.
The financial statements are expressed in thousands of Kwanzas. They were
prepared in accordance with the historical cost principle, except for assets and
liabilities at fair value, namely derivative financial instruments, financial assets
and liabilities at fair value through profit or loss and available-for-sale financial
assets.
At December 31, 2018 and December 31, 2017, the exchange rates against
the AOA of the currencies to which the Bank is most exposed are as follows:

31-12-2018

31-12-2017

USD

308,607

165,924

EUR

353,015

185,400

GBP

390,079

223,084

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com os IFRS requer
que o Banco efectue julgamentos e estimativas e utilize pressupostos que
afectam a aplicação das políticas contabilísticas e os montantes de proveitos,
custos, activos e passivos. Alterações em tais pressupostos ou diferenças
destes face à realidade poderão ter impactos sobre as actuais estimativas
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 de Dezembro de 2018 foram
aprovadas pela Comissão Executiva a 15 de Março de 2019.
2.1 Transacções em moeda estrangeira
As transacções em moeda estrangeira são convertidas 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 resultantes da conversão são reconhecidas
em resultados. Os activos e passivos não monetários denominados em
moeda estrangeira e registados ao custo histórico são convertidos para a
moeda funcional à taxa de câmbio em vigor na data em que o Justo Valor é
determinado e reconhecido por contrapartida de resultados, com excepção
daqueles reconhecidos em activos financeiros disponíveis para venda.
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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 accounting policies and the amounts of income, costs, assets
and liabilities. Changes in such assumptions or differences may have an impact
on current estimates and judgments. The areas that involve a higher level of
judgment or complexity, or where significant assumptions and estimates are
used in the preparation of the financial statements, are analyzed in Note 3.
The Bank’s financial statements as at 31 December 2018 were approved by
the Executive Committee on 15 March 2019.
2.1 Foreign Currency Transactions
Foreign currency transactions are translated into the functional currency
(Kwanza) at the exchange rate prevailing on the transaction date. Monetary
assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into
the functional currency at the exchange rate ruling at the balance sheet
date. Exchange differences arising on translation are recognized in profit or
loss. Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currency
and stated at historical cost are translated into the functional currency at the
exchange rate in force on the date the Fair Value is determined and recognized
in the income statement, except for those recognized in financial assets.
available for sale.

2.2 Crédito a Clientes
O crédito a Clientes inclui os empréstimos originados pelo Banco, cuja
intenção não é a venda no curto prazo, os quais são registados na data em
que o montante do crédito é disponibilizado ao Cliente. O crédito a Clientes
é inicialmente registado ao seu justo valor e subsequentemente ao custo
amortizado líquido de imparidade. Os custos / proveitos de transacção
associados fazem parte da taxa de juro efectiva destes instrumentos
financeiros reconhecidos na margem financeira. A componente de juros
é objecto de relevação contabilística autónoma nas respectivas contas de
balanço, sendo os respectivos proveitos periodificados em resultados ao
longo da vida das operações de crédito, independentemente 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 à sua regularização. 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 balanço quando (i) os direitos
contratuais do Banco relativos aos respectivos fluxos de caixa expiraram, (ii)
o Banco transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios associados
à sua detenção, ou (iii) não obstante o Banco ter retido parte, mas não
substancialmente todos, os riscos e benefícios associados à sua detenção, o
controlo sobre os activos foi transferido.
2.2.1 Imparidade
A política do Banco consiste na avaliação regular da existência de evidência
objectiva de imparidade na sua carteira de crédito. As perdas por imparidade
identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo
subsequentemente revertidas por resultados caso se verifique uma 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 características de risco
semelhante, poderá ser classificada como carteira com imparidade quando
existe evidência objectiva de imparidade resultante de um ou mais eventos,
e quando estes tenham impacto no valor estimado dos fluxos de caixa
futuros do crédito ou carteira de créditos sobre Clientes, 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 imparidade em termos individuais é
determinada através de uma análise da exposição total de crédito, operação
a operação. Para cada crédito considerado individualmente significativo, o
Banco avalia, em cada data de balanço, a existência de evidência objectiva
de imparidade.
2.2.1.1 Análise individual
A avaliação da existência de perdas por imparidade em termos individuais é
determinada através de uma análise da exposição total de crédito, operação
a operação. Para cada crédito considerado individualmente significativo, o
Banco avalia, em cada data de balanço, a existência de evidência 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 negócio 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;
• O montante e os prazos de recuperação estimados;
• Outros factores;
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2.2 Credit to Customers
Customer loans include loans originated by the Bank, which are not intended
for sale in the short term, which are recorded on the date the credit amount is
made available to the Customer. Loans and advances to customers are initially
recorded at fair value and subsequently at amortized cost net of impairment.
The associated transaction costs / income is part of the effective interest rate
of these financial instruments recognized in net interest income. The interest
component is recorded separately in the respective balance sheet accounts,
and the related income is accrued in profit or loss over the life of credit
operations, regardless of when they are charged or paid, except in situations
where defaults occur. over 90 days, and interest recognition is suspended
until its regularization. Additionally, the commissions charged related to credit
operations are accrued over the life of the operations.
Customer credit is derecognized from the balance sheet when (i) the
Bank’s contractual rights to its cash flows have expired, (ii) the Bank has
substantially transferred all risks and rewards associated with its holding, or
(iii) notwithstanding the Bank’s Having retained part, but not substantially all,
of the risks and rewards associated with its holding, control over the assets
has been transferred.
2.2.1 Impairment
The Bank’s policy is to regularly assess the existence of objective evidence
of impairment in its loan portfolio. Identified impairment losses are recorded
against profit or loss and subsequently reversed through profit or loss if the
estimated loss is reduced in a subsequent year.
Upon initial recognition, a customer loan or credit portfolio, defined as a pool
of loans with similar risk characteristics, may be classified as impaired when
there is objective evidence of impairment resulting from one or more events,
and when have an impact on the estimated value of future cash flows of
customers’ credit or loan portfolio that can be reliably estimated. In accordance
with IAS 39 the impairment loss calculation divides the loan portfolio into two
blocks: Individual Analysis and Collective Analysis.
2.2.1.1 Individual Analysis
The assessment of individual impairment losses is determined by analyzing
the total credit exposure, transaction by transaction. For each credit considered
individually significant, the Bank assesses, at each balance sheet date, the
existence of objective evidence of impairment.
2.2.1.1 Individual Analysis
The assessment of individual impairment losses is determined by analyzing
the total credit exposure, transaction by transaction. For each credit considered
individually significant, the Bank assesses, at each balance sheet date, the
existence of objective evidence of impairment.
In determining the impairment losses, individually, the following factors are
considered:
• The total exposure of each Customer to the Bank and the existence
of overdue loans;
• The economic and financial viability of the Customer’s business and
its ability to generate enough means to service its debt service in the
future;
• The existence, nature and estimated value of collateral associated
with each credit;
• Significant deterioration in Customer rating;
• Customer’s assets in liquidation or bankruptcy situations;
• The existence of privileged creditors;
• The estimated amount and recovery periods;
• Other factors;

As perdas por imparidade são calculadas através da comparação do valor
actual dos fluxos de caixa futuros esperados descontados à taxa de juro
contratual de cada operação e o valor contabilístico de cada crédito, sendo as
perdas 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 á 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 evidência objectiva de imparidade,
são agrupados tendo por base características de risco semelhantes, com o
objectivo de determinar as perdas 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 análise colectiva são calculadas
através de duas perspectivas:
• 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 colectivos são determinadas
considerando os seguintes aspectos:
• Experiência histórica de perdas em carteiras de risco semelhante;
• Conhecimento das actuais envolventes económicas e creditícia e da sua
influência sobre o nível de perdas históricas;
• 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 revistos regularmente pelo Banco de forma a monitorizar as
diferenças entre as estimativas de perdas e as perdas reais.
O Banco Valor, SA, atendendo às características de antiguidade, número de
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, 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 activo 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 financeiro ou do grupo de activos financeiros, que possa
ser fiavelmente estimado.
As instituições devem assegurar a identificação tempestiva das perdas
incorridas e o respectivo reconhecimento contabilístico da imparidade
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 forma 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 informação
residente no seu sistema CORE e que, por isso, podem ser detectados através
de processos automáticos. O Banco considerou, de acordo com a qualidade
da informação extraída, como indícios de imparidade primários:
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Impairment losses are calculated by comparing the present value of expected
future cash flows discounted at the contractual interest rate of each operation
and the carrying amount of each credit, and the losses are recorded against
profit or loss. The carrying amount of impaired credits is presented in the
balance sheet, net of impairment. For loans with a variable interest rate, the
discount rate used corresponds to the annual effective 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 for the purpose of determining
impairment losses collectively. This analysis allows the Bank to recognize
losses whose identification, individually, will only occur in future periods.
Impairment losses based on the collective analysis are calculated from two
perspectives:
• For homogeneous groups of credits not considered individually significant;
• In respect of losses incurred but not identified in credits for which there
is no objective evidence of impairment;
• Collective impairment losses are determined considering the following
aspects:
• Historical experience of losses in similar risk portfolios;
• Knowledge of the current economic and credit environment and their
influence on the level of historical losses;
• Estimated period between the occurrence of the loss and its identification;
The methodology and assumptions used to estimate future cash flows are
reviewed regularly by the Bank in order to monitor the differences between
loss estimates and actual losses.
Banco Valor, SA, considering the characteristics of seniority, number of
operations and total amount of credit, adopted a credit impairment model
based entirely on individual analysis. In the future, with the growth of the
institution and its loan portfolio and a longer history of operations, the Bank
will evolve to an individual and collective analysis model, with the abovementioned assumptions.
2.2.1.3 Signs of impairment
Under IFRS, for a financial asset or group of financial assets, impairment
losses are incurred if and only if there is evidence of impairment as a result
of one or more events that occurred after the initial recognition of the
asset and if such loss event has an impact on the estimated future cash
flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably
estimated.
Institutions shall ensure the timely identification of losses incurred and
the respective accounting recognition of associated impairment, adopting
conservative and appropriate impairment indications for each credit
segment. Accordingly, the Bank carried out an analysis of the profile
of its loan portfolio in order to identify the most relevant factors for the
identification of situations of credit deterioration of its Clients.
2.2.1.3.1 Primary impairment signs
In identifying the evidence of impairment that is relevant to its portfolio, the
Bank has defined several factors based on information residing in its CORE
system that can therefore be detected through automated processes.
According to the quality of the information extracted, the Bank considered
as primary signs of impairment:

1. Incumprimento – Cliente com pelo menos uma operação de crédito com
atraso nos pagamentos superior a 30 dias;

1. Default - Customer with at least one late payment credit transaction
exceeding 30 days;

2. Descobertos não autorizados – Existência de descobertos não
autorizados, descobertos 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;

2. Unauthorized Overdrafts - Existence of unauthorized overdrafts, authorized
overdrafts used above the limit formally contracted with Customers or
renewable credit operations permanently used at least 95% of the limit
originally contracted in the last 12 months;

3. Redução da classificação interna de risco – Cliente com redução significativa
da classificação interna de risco;
4. Reestruturações por dificuldades financeiras – Cliente com pelo menos
uma operação de crédito reestruturada por dificuldades financeiras nos
últimos 12 meses ou com perspectiva / pedido de reestruturação de crédito;
2.2.1.3.1 Indícios de imparidade complementares
De forma a poder identificar um conjunto mais alargado de indícios de
imparidade, o Banco definiu um processo através do qual são identificados,
de forma regular, um conjunto de factores para os Clientes significativos e
que não apresentam indícios de imparidade primários. Esses indícios são os
seguintes:
1. CIRC – Cliente com pelo menos uma operação de crédito no sistema
financeiro com atraso 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 cheques devolvidos no sistema
financeiro, disponível na CIRC;
4. Dívidas Fiscais e/ou Seg. Social - Conhecimento por parte da instituição da
existência de dívidas fiscais e/ou à Segurança Social;
5. Desemprego e/ou doença prolongada – Conhecimento por parte da
instituição de situações de desemprego ou doença prolongada;
6. Penhora de contas bancárias – Cliente com penhora de contas bancárias;
7. Insolvência – Cliente com expectativa de insolvência ou objecto de processo
de recuperação / reorganização financeira e/ou operacional;
8. Decréscimo do valor da garantia – Crédito com decréscimo material do
valor da garantia real (superior a 20%), quando tal resulte num rácio de
financiamento – garantia superior 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 objectiva de imparidade existe individualmente para os
activos financeiros que sejam individualmente significativos, devendo ser
analisadas individualmente 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 antiguidade, número de operações e montante total de
crédito, adoptou um modelo de imparidade de crédito totalmente baseado
na análise individual.
2.2.1.5 Processo de avaliação de colaterais
A avaliação das garantias é assegurada de forma regular para que o Banco
disponha de informação actualizada sobre o valor destes instrumentos e,
consequentemente da sua capacidade de mitigação de risco das operações
de crédito.
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3. Internal risk rating reduction - Customer with significant internal risk rating
reduction;
4. Restructuring due to financial difficulties - Customer with at least one credit
operation restructured due to financial difficulties in the last 12 months or with
prospects / request for credit restructuring;
2.2.1.3.1 Additional impairment signs
In order to be able to identify a broader set of signs of impairment, the Bank
has defined a process whereby a set of factors are identified on a regular basis
for significant Customers that do not have primary signs of impairment. These
signs are as follows:
1. CIRC - Customer with at least one credit operation in the financial system
with more than 90 days arrears, principal and interest written off / canceled or
in litigation situation;
2. Litigation - Customer with at least one litigation credit operation in the last
5 years;
3. Checks returned - Customer with checks returned in the financial system,
available from CIRC;
4. Tax Debts and / or Social Security - Knowledge by the institution of the
existence of tax debts and / or Social Security;
5. Unemployment and / or prolonged illness - Knowledge of the institution of
unemployment or prolonged illness;
6. Attachment of bank accounts - Customer with attachment of bank accounts;
7. Insolvency - Customer with expectation of insolvency or subject to financial
and / or operational recovery / reorganization process;
8. Decrease in collateral value - Credit with a material decrease in the value of
the collateral (over 20%), when this results in a collateral-to-collateral ratio of
over 80%;
9. Disappearance or significant breakdown in a market - Disappearance or
breakdown in a significant market for the borrower;
10. Decrease in estimated future cash flows - Objective data point 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 out in IAS 39 an entity shall first assess
whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets
that are individually significant and exposures that are significant in relation to
the profile and size of the loan portfolio.
As mentioned in section 2.2.1.2 Banco Valor, SA, considering the characteristics
of seniority, number of operations and total amount of credit, adopted a credit
impairment model based entirely on individual analysis.
2.2.1.5 Collateral Assessment Process
Guarantees are assessed on a regular basis so that the Bank has up-to-date
information on the value of these instruments and, consequently, their risk
mitigation capacity.

Os sistemas de informação do Banco geram relatórios que permitem
monitorar as datas nas quais deverão ser feitas as reavaliações de colaterais.

The Bank’s information systems generate reports that allow you to monitor
the dates on which collateral revaluations should be made.

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;

2.2.1.5.1 Credit granting phase
Under the terms of the loan approval conditions, whenever the need to
obtain a guarantee from the Customer is defined, if the identified collateral or
collateral typology entails a valuation request for the definition and validation
of its value, the Bank requests warranty assessment from properly certified
external assessment companies;

2.2.1.5.2 Fase de acompanhamento de crédito
Relativamente ao processo de reavaliação periódica de colaterais, tendo
por base os requisitos do Aviso 10/2014 emitido pelo BNA, nomeadamente
no que respeita aos critérios que foram definidos para a realização de uma
nova avaliação dos colaterais hipotecários, foi definido que o Banco será
responsável pela identificação das garantias que são sujeitas a reavaliação e
desencadeia o respectivo processo junto de avaliadores externos;

2.2.1.5.2 Credit Monitoring Phase
Regarding the periodic process of collateral revaluation, based on the
requirements of Notice 10/2014 issued by the BNA, namely as regards the
criteria that have been set for a new mortgage collateral assessment, it has
been defined that the Bank will be responsible identifying the guarantees that
are subject to revaluation and triggering the respective process with external
evaluators;

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 suportar 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.

2.2.1.5.3 Credit Recovery Phase
When is relevant in the context of the credit recovery process and in order to
determine the recoverable amount of credit through the execution of existing
collateral or to support a credit restructuring operation, the Bank may request
a revaluation of collateral associated with the loan whenever has a default of
more than 90 days.

O valor de avaliação de cada tipo de garantia é determinado tendo por base
as especificidades de cada um dos instrumentos, considerando os seguintes
critérios:

The valuation´s value of each type of guarantee is determined based on the
specificities of each instrument, considering the following criteria:

1. Imóveis
O valor considerado é o mínimo entre o valor da avaliação 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;

1. Real estate
The minimum value considered is between the valuation value and the
maximum amount of the mortgage, which is previously subtracted from the
number of other mortgages not belonging to the bank, and with priority over it,
whenever such information is available;

De acordo com ao Aviso 10/2014, emitido em Dezembro de 2014 pelo BNA,
sobre as garantias aceites para fins prudenciais, os direitos sobre propriedade
imobiliária devem ser objecto de reavaliação, no mínimo de 2 em 2 anos,
sempre que a posição em risco represente:

According to the notice 10/2014, issued in December 2014 by the BNA, on
guarantees accepted for prudential purposes, property rights should be
reassessed at least every 2 years, whenever the position at risk represents:

• Um montante igual ou superior a 1% do total 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 imparidade, desde que a última data de avaliação seja
superior a 6 meses;
• Situações em que sejam identificadas alterações de outra natureza nas
condições de mercado com um potencial impacto relevante no valor dos
activos imobiliários e/ou num grupo ou mais de activos imobiliários com
características 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 depósito, 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
inferior a 1 ano, a ser realizada por entidade idónea e competência específica,
tendo em conta a natureza particular de cada garantia recebida. É condição
necessária para a avaliação 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 aplicados descontos ajustados à natureza específica dos activos.

59 Relatório & Contas 2018

• An amount equal to or greater than 1% of the total credit portfolio of the
institution or greater than or equal to AOA 100 million;
• Credit situations expired for more than 90 days and/or other evidence
of impairment, provided that the last evaluation date is more than 6
months;
• Situations in which changes of another nature are identified in market
conditions with a potential significant impact on the value of real
estate assets and/or in a group or more of property assets with similar
characteristics;
The values and valuation dates of the warranties are recorded in the
collateral management system.
2. Pledge of time deposits
The amount of the guarantee will be the nominal value of the deposit, as
well as the respective interest (if they are also pawned).
3. Other warranties received
In respect of other guarantees received, namely the pawns of equipment,
trademarks and works of art, the market value determined on the basis of
an updated assessment, with an age of less than 1 year, to be carried out
by an entity Specific competence, taking into account the particular nature
of each guarantee received. It is a necessary condition for the assessment
of this type of collateral, the validation of the property, safeguard and
underlying operating conditions.
Any exceptions to this rule are subject to professional judgment, and
discounts adjusted to the specific nature of the assets are applied.

No caso de não existir uma avaliação da garantia ou não se conseguir garantir
a propriedade e salvaguarda dos bens, o valor da garantia recebida não é
considerado para efeitos de apuramento de perdas por imparidade.

If there is no guarantee assessment or the ownership and safeguarding of
the property is not guaranteed, the value of the guarantee received is not
considered for the purpose of the clearance of impairment losses.

2.2.1.6 Reversão de imparidade
Se num período subsequente, a quantia de perda por imparidade diminuir e
a diminuição puder ser objectivamente relacionada com um acontecimento
que ocorra após o reconhecimento da imparidade, a perda por imparidade
anteriormente reconhecida é revertida. A quantia da reversão é reconhecida
nos resultados do exercício.

2.2.1.6 Impairment reversal
If in a subsequent period, the amount of impairment loss decreases and the
decrease can be objectively related to an event occurring after recognition
of impairment, the previously recognized impairment loss is reversed. The
amount of the reversal is recognized in the results of the exercise.

2.2.2 Créditos abatidos ao Activo
A anulação contabilística dos créditos é efectuada quando não existem
perspectivas realistas de recuperação, numa perspectiva económica, e para
créditos colaterizados, quando os fundos provenientes da realização dos
colaterais já foram recebidos. Essa anulação é efectuada pela utilização
de perdas de imparidade, correspondendo a 100% do valor dos créditos
considerados não recuperáveis.
2.2.3 Comissões nas operações de crédito
De acordo com as normas, todas as comissões cobradas na montagem
e concessão de crédito, são registadas em balanço, na rubrica de crédito.
Estes valores são reconhecidos na rubrica da demonstração de resultados ao
longo da vida da operação. Nas situações em que a operação seja liquidada
antecipadamente, o montante de comissão ainda contabilizado em balanço é
imediatamente 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 reconhecidos 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 custos de transacção directamente atribuíveis
à aquisição ou emissão, excepto se forem itens registados ao justo valor
através de resultados em que os custos de transacção são imediatamente
reconhecidos como gastos do exercício.
De acordo com a IFRS 13, entende-se por justo 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 justo 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 principal 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 efectuada diariamente com base no justo valor, tendo em consideração
o risco de crédito próprio e das contrapartes das operações. No caso das
obrigações e outros títulos de rendimento fixo, o valor de balanço inclui o
montante dos juros corridos e não cobrados.
Os ganhos e perdas resultantes de alterações de justo valor são reconhecidos
em resultados.
As operações de derivados são sujeitas a análise de risco de crédito, sendo
o respectivo valor ajustado por contrapartida de prejuízos em operações
financeiras.
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2.2.2 Credits slaughtered on the asset
The accounting annulment of claims is made when there are no realistic
prospects for recovery, from an economic perspective, and for collaterized
credits, when funds from the realization of collateral have already been
received. This annulment is affected using impairment losses, corresponding
to 100% of the amount of credits considered non-recoverable.
2.2.3 Commissions on credit operations
According to the rules, all commissions charged in the assembly and granting
of credit, are recorded in balance sheet, in the credit item. These values are
recognized in the statement of results throughout the life of the operation.
In situations where the transaction is liquidated in advance, the amount of
commission still accounted for in the balance sheet is immediately recognized
in the income statement.
2.3 Financial Instruments
2.3.1 Classification
The bank acknowledges accounts receivable and payable, deposits, debt
securities issued and subordinated liabilities on the date they originate. All
other financial instruments are recognized on the date of the transaction,
which is the moment from which the bank becomes an integral part of the
contract and is classified considering the intent underlying them in accordance
with the categories described Then.
An asset or financial liability is initially measured by Banco Valor, SA at the
fair value plus the transaction costs directly attributable to the acquisition or
issuance, unless they are items registered at fair value through results where
the costs Transactions are immediately recognized as the expense of the
financial year.
According to 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 made between market
participants at the date of measurement. On the date of hiring or initiating an
operation, the fair value is usually the value of the transaction.
2.3.1.1 Financial assets at fair value through results
2.3.1.1.1 Held for negotiation
The financial assets held for negotiation are those acquired with the main
objective of being traded in the short term or which are held as part of a
portfolio of assets, usually of securities or derivatives, in respect of which There
is evidence of activities leading to the realization of short-term gains. The
valuation of these assets is carried out daily based on fair value, considering
the risk of own credit and counterparties of operations. In the case of bonds
and other fixed income securities, the balance sheet value includes the amount
of the interest incurred and not charged.
Gains and losses resulting from fair value changes are recognized in results.
Derivative operations are subject to credit risk analysis, and their value is
adjusted by counterpart of losses in financial transactions.

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 verifique pelo
menos um dos seguintes requisitos:

2.3.1.1.2 Assigned to fair value through results
The designation of financial assets or liabilities at fair value through results (Fair
value Option) may be provided at least of one of the following requirements is
fulfilled:

• Os activos ou passivos financeiros são geridos, avaliados e reportados
internamente ao seu justo valor;

• Financial assets or liabilities are managed, evaluated and reported
internally to their fair value;

• A designação elimina ou reduz significativamente o mismatch
contabilístico das transacções;

• The designation eliminates or significantly reduces the accounting
mismatch of transactions;

• Os activos ou passivos financeiros contém derivados embutidos que
alteram significativamente os fluxos de caixa dos contractos originais
(host contracts);

• Financial assets or liabilities contain inbuilt derivatives that significantly
alter the cash flows of the original contracts (hosts);

Os activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados são
reconhecidos inicialmente ao seu justo valor, com os custos ou proveitos
associados às transacções reconhecidas em resultados no momento inicial,
com as variações subsequentes de justo valor reconhecidas 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 classificados nesta categoria.
2.3.1.2 Investimentos detidos até á maturidade
Nesta categoria são reconhecidos activos financeiros não derivados,
nomeadamente títulos de rendimento fixo, com pagamentos fixos ou
determináveis e maturidade fixa, para os quais o Banco tem a intenção e
capacidade de os manter no seu balanço até á maturidade e que não foram
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 calculado 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 indeterminado, (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, incluindo os custos e proveitos associados às transacções 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
imparidade, caso em que passam a ser reconhecidos a resultados.
Na alienação dos activos financeiros disponíveis para venda, os ganhos
ou perdas acumulados reconhecidos em reservas de justo valor, são
reconhecidos na rubrica “Resultados de activos financeiros disponíveis para
venda” da demonstração de resultados. Para os instrumentos de capital, por
se tratarem de activos não monetários, a flutuação cambial é reconhecida na
reserva de justo valor (Capitais próprios), como uma componente integrante
do respectivo justo valor.
Os juros de instrumentos de dívida são reconhecidos com base na taxa de
juro efectiva na margem financeira, incluindo o prémio ou desconto, quando
aplicável.
O Banco não deve reconhecer nesta categoria instrumentos de Capital.
2.3.1.4 Contas a receber
Os activos financeiros não derivados com pagamentos fixos ou determináveis,
não cotados em mercado e que o banco não tenha a intenção de venda
imediata, nem num futuro próximo, podem ser classificados nesta categoria.
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Financial assets and liabilities at fair value through results are initially recognised
at their fair value, with the costs or income associated with transactions
recognised in results at the initial moment, with subsequent variations of fair
Value recognized in results. The interest and premium/discount periodization
(where applicable) are recognised in the financial margin based on the actual
interest rate of each transaction, as well as the periodization of interest on
derivatives associated with financial instruments classified in this category.
2.3.1.2 Investments held until maturity
In this category are recognized non-derivative financial assets, namely fixed
income securities, with fixed or determinable payments and fixed maturity,
for which the bank has the intention and ability to keep them in its balance
sheet until maturity and that Have not been assigned to any other category of
financial assets. These financial assets are recognised at amortized cost using
the effective interest rate method. The interest is calculated using the effective
and recognised interest rate method in the financial margin. Impairment losses
are recognized in results when identified.
2.3.1.3 Financial assets available for sale
These are non-derivative financial assets that: (i) the bank intends to maintain
indefinitely, (ii) are designated as available for sale at the time of its initial
recognition or (iii) do not fall within the categories.
The financial assets available for sale are initially recognised at fair value,
including the costs and income associated with transactions and subsequently
measured at fair value. Fair value changes are recorded by consideration of fair
value reserves until the time the assets are disposed of, or even the recognition
of impairment losses, in which case they are recognized for results.
In the sale of the available financial assets, the accumulated gains or losses
recognised in fair value reserves are recognized under the heading “Results
of financial assets available for sale” of the income statement. For capital
instruments, because they are non-monetary assets, the currency fluctuation
is recognised in the reserve of fair value (equity), as an integral component of
its fair value.
Interest on debt instruments is recognised because of the effective interest rate
on the financial margin, including the premium or discount, where applicable.
The bank must not recognize in this category Capital instruments.
2.3.1.4 Accounts receivable
Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments, not
quoted on the market and that the bank is not intended for immediate sale, or
soon, may be classified in this category.

Os activos financeiros aqui reconhecidos são inicialmente registados ao seu
justo valor e subsequentemente 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.

The financial assets recognised herein are initially recorded at their fair value
and subsequently at the amortized net impairment cost. The periodized
interest by the period of operations is recognised in the financial margin.
Impairment losses are recognized in results when identified.
2.3.1.5 Financial Liabilities
A financial instrument is classified as a financial liability where there is a
contractual obligation for a liquidation to be affected by the delivery of money
or other financial assets, irrespective of its legal form.
Non-derivative financial liabilities include funds from credit and customer
institutions, loans, liabilities represented by securities, other subordinated
liabilities, and uncovered sales.

Os passivos financeiros não derivados incluem recursos de instituições de
crédito e de Clientes, empréstimos, responsabilidades representadas por
títulos, outros passivos subordinados e vendas a descoberto.

Financial liabilities are initially recognised at fair value and subsequently
at amortized cost. Interest is periodized by the period of operations and
recognised in the financial margin.

Os passivos financeiros são inicialmente reconhecidos ao justo valor e
subsequentemente ao custo amortizado. Os juros são periodificados pelo
prazo das operações e reconhecidos em margem financeira.

The more and less value calculated at the time of repurchase of other financial
liabilities, are recognized in the results of assets and liabilities valued at fair
values through results at the time they occur.

As mais e menos valias apuradas no momento de recompra de outros
passivos financeiros, são reconhecidas em resultados de activos e
passivos avaliados ao justo valor através de resultados no momento em
que ocorrem.

2.3.2 Initial recognition and subsequent measurement

2.3.2 Reconhecimento inicial e mensuração subsequente
2.3.2.1 Custo amortizado
O custo amortizado de um activo ou passivo financeiro é o montante pelo
qual um activo ou passivo financeiro é reconhecido inicialmente, deduzido de
recebimentos de capital, acrescido ou deduzido de amortizações acumuladas,
decorrentes da diferença entre o valor inicialmente reconhecido 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 vender um activo ou pago
para transferir um passivo, numa transacção corrente entre participantes
de mercado à data da mensuração ou, na sua ausência, o mercado mais
vantajoso a que o Banco tem acesso para efectuar a transacção aquela
data. O justo valor de um passivo também reflecte o risco de crédito do
próprio Banco.
Quando disponível, o justo valor de um investimento é mensurado
utilizando a sua cotação de mercado, num mercado activo para aquele
instrumento. Um mercado é considerado activo se houver frequência e
volume de transacções suficientes 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 maximizem a utilização de dados de mercado observáveis
e minimizem a utilização de dados não observáveis 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 trimestre 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 avalia regularmente se existe
evidência objectiva de que um activo financeiro, ou grupo de activos
financeiros, apresenta sinais de imparidade.
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2.3.2.1 Amortized Cost
The amortized cost of an asset or financial liability is the amount by which an
asset or financial liability is initially recognised, deduced from capital receipts,
increased or deducted from accumulated amortization, resulting from the
difference between the value Initially recognised and the amount at maturity,
minus the reductions resulting from impairment losses.
2.3.2.2 Measurement at fair value
Fair value is the price that would be received when selling an asset or paid
to transfer a liability, in a current transaction between market participants at
the date of measurement or, in its absence, the most advantageous market to
which the bank has access to carry out the transaction that date. The fair value
of a liability also reflects the bank’s own credit risk.
Where available, the fair value of an investment is measured using its market
quotation, in an active market for that instrument. A market is considered
active if there is enough frequency and volume of transactions so that there is
a price quotation on a constant basis.
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
non-observable market data. The chosen valuation technique incorporates all
the factors that a market participant would consider calculating a price for the
transaction
2.3.2.3 Identification and measurement of impairment
In addition to the identification of impairment on claims to customers, in
each quarter closing, an assessment of the existence of objective evidence of
impairment for all other financial assets not registered in the fair Value through
results.
In accordance with IFRS 9, the bank regularly assesses whether there is
objective evidence that a financial asset or group of financial assets presents
signs of impairment.

Um activo financeiro, ou grupo de activos financeiros, encontra-se em
imparidade sempre que exista evidência objectiva de imparidade resultante
de um ou mais eventos que ocorreram após o seu reconhecimento
inicial, tais como: (i) para as acções e outros instrumentos de capital,
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 á maturidade, as perdas
por imparidade correspondem à diferença entre o valor contabilístico do
activo e o valor actual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados
à taxa de juro efectiva original do activo financeiro e são registados por
contrapartida de resultados. Estes activos 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,
determinada com base nas regras de cada contrato.
Em relação aos investimentos detidos até á maturidade, se num
período subsequente o montante da perda por imparidade diminui, e
essa diminuição pode ser objectivamente relacionada com um evento
que ocorreu após o reconhecimento da imparidade, esta é revertida por
contrapartida de resultados do exercício.
Quando existe evidência de imparidade nos activos financeiros disponíveis
para venda, a perda potencial acumulada em reservas, corresponde
à diferença entre o custo de aquisição e o justo 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 reconhecida 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 refere a acções ou outros instrumentos de capital, em que as
mais-valias subsequentes são reconhecidas em reservas.
2.3.3 Transferências entre categorias
O Banco apenas procederá à transferência de activos financeiros não
derivados com pagamentos fixados ou determináveis e maturidades
definidas, da categoria de activos financeiros disponíveis 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, determinado na data da transferência. A diferença entre
este justo valor e o respectivo valor nominal é reconhecida 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 transferência 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 financeiros quando expiram todos
os direitos aos fluxos de caixa futuros. Numa transferência de activos, o
desreconhecimento apenas pode ocorrer quando substancialmente todos
os riscos e benefícios dos activos financeiros foram transferidos ou na
qual o Banco nem transfere nem retém substancialmente todos os riscos
e benefícios e não mantém controlo dos activos financeiros.
O Banco procede ao desreconhecimento de passivos financeiros quando
estes são cancelados, extintos ou expirados.
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A financial asset, or group of financial assets, is in impairment whenever
there is objective evidence of impairment resulting from one or more events
occurring after its initial recognition, such as: (i) for actions and other Capital
instruments, a continued devaluation or significant value in their market value
below the cost of acquisition, and (ii) for debt securities, when that event has
an impact on the estimated value of future cash flows of the asset Financial
assets, which can be estimated with reasonableness.
For investments held until maturity, impairment losses correspond to the
difference between the accounting value of the asset and the current value
of the estimated future cash flows discounted at the original effective interest
rate of the asset Financial and are recorded by consideration of results. These
assets are presented in the balance sheet, net of imparities. If we are facing an
asset with a variable interest rate, the discount rate to be used for determining
the respective impairment loss is the actual interest rate, determined based on
the rules of each contract.
In relation to investments held until maturity, if in a subsequent period the
amount of impairment loss decreases, and this decrease can be objectively
related to an event that occurred after recognition of impairment, it is reversed
by Results of the year.
When there is evidence of impairment in the financial assets available for
sale, the potential loss accumulated in reserves, corresponds to the difference
between the acquisition cost and the fair current value, deducted from any
impairment loss on the asset Previously recognized in results. If in a subsequent
period the amount of the impairment loss decreases, the previously recognised
impairment loss is reversed by consideration of the results of the financial
year until the cost of acquisition is replenishment if the increase is objectively
related to An event that occurred after the recognition of the impairment loss,
except for shares or other capital instruments, in which the subsequent gains
are recognised in reserves.
2.3.3 Transfers between categories
The Bank shall only transfer non-derivative financial assets with fixed or
determinable and maturities-defined payments of the category of financial
assets available for sale to the category of financial assets held until the
maturity, provided that it has the intention and ability to keep these financial
assets up to maturity.
These transfers are made based on the fair value of the transferred assets,
determined on the date of transfer. The difference between this fair value and
its nominal value is recognised in results up to the maturity of the asset, based
on the effective interest rate method. The reserve of fair value existing on the
date of transfer is also recognised in results based on the effective interest
rate method.
2.3.4 Derecognition
The bank derecognizes its financial assets when all rights to future cash flows
expire. In a transfer of assets, Derecognition can only occur when substantially
all the risks and benefits of financial assets have been transferred or in which
the bank neither transfers nor retains substantially all risks and benefits and
does not Maintains control of financial assets.
The bank proceeds to discredit financial liabilities when they are cancelled,
extinguished or expired.

2.3.5 Compensação de instrumentos financeiros
O Banco procede á 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 activo e liquidar o
passivo simultaneamente.

2.3.5 Compensation of financial instruments
The bank proceeds to compensate for financial assets and liabilities, showing
a net value in the balance sheet, when and only when, the bank has the
irrevocable right of compensating them on a net basis and intends to liquidate
them on a liquid basis or to receive the value of the asset and liquidate the
liabilities simultaneously.

Ganhos e perdas apenas são compensados quando tal é permitido pelas
IFRS, ou para ganhos e perdas decorrentes de um grupo de transacções de
natureza similar.

Gains and losses are only compensated when this is permitted by IFRS, or for
gains and losses arising from a group of transactions of a similar nature.

2.4 Outros activos tangíveis
2.4.1 Reconhecimento e mensuração
Os outros activos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição,
deduzido das respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade.
O custo inclui despesas que são directamente 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 futuros para o
Banco. As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas a custo
à medida que são incorridas de acordo com o principio da especialização dos
exercícios.
2.4.3 Amortizações
As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, de
acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada:

2.4 Other tangible assets
2.4.1 Recognition and measurement
The other tangible assets are recorded at the cost of acquisition, deduced
from their accumulated depreciation and impairment losses. The cost includes
expenses that are directly attributable to the acquisition of goods.
2.4.2 Subsequent costs
Subsequent costs are recognised as a separate asset only if they are likely
to result in future economic benefits for the bank. Maintenance and repair
expenses are recognised at cost as they are incurred in accordance with the
principle of the specialization of the exercises.
2.4.3 Amortizations
Depreciation is calculated by the constant quota method, according to the
following periods of expected useful life:

Descrição
Description

Anos de vida útil
Years of service life

Own services properties (buildings) /Own services properties (buildings)

25 - 50

Equipamento /Equipment
Mobiliário e material /Furniture and material

3 - 12

Equipamento informático /Computer equipment

3-8

Instalações interiores /Indoor facilities

4-8

Material de transporte /Transport material

2-8

Máquinas e ferramentas /Machines and tools

2 - 10

Quando existe indicação que um activo possa 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 demonstração de resultados.

Where there is an indication that an asset may be in impairment, IAS 36 –
impairment of assets, requires that its recoverable value be estimated, and
an impairment loss should be recognised whenever the net value of an asset
exceeds its recoverable value. Impairment losses are recognized in the income
statement.

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 estimados futuros que se esperam vir a obter do
uso continuado do activo e da sua alienação no fim da sua vida útil.

The recoverable value is determined as the highest between its net sales price
and its use value, which is calculated on the basis of the current value of future
estimated cash flows expected to be obtained from the continued use of the
asset and its disposal at the end of its useful life.

2.5 Activos intangíveis

2.5 Intangible assets

2.5.1 Software
Os custos incorridos com a aquisição e software a terceiras entidades são
capitalizados, assim como as despesas adicionais suportadas pelo Banco
necessárias à sua implementação. Estes custos são amortizados linearmente
pelo período de vida útil estimada de 3 anos.

2.5.1 Software
The costs incurred with the acquisition and software to third parties are
capitalized, as well as the additional expenses incurred by the bank necessary
for its implementation. These costs are amortized linearly for the estimated
life span of 3 years.
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2.5.2 Encargos com projectos de investigação e desenvolvimento
Os custos directamente relacionados com o desenvolvimento de aplicações
informáticas, sobre as quais seja expectável que estes venham a gerar
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 á presente data o Banco não reconheceu qualquer activo intangível
gerado internamente.
2.6 Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos
Os investimentos em filiais e associadas são contabilizados nas
demonstrações financeiras individuais do Banco ao seu custo histórico,
deduzido de quaisquer perdas por imparidade.
Subsidiárias são entidades (incluindo fundos de investimento e veículos
de securitização) controlados pelo Banco. O Banco controla uma entidade
quando está exposta, ou tenha direitos, à variabilidade nos retornos
provenientes do seu envolvimento com essa entidade e, possa apoderar-se
dos mesmos através do poder que detém sobre as actividades relevantes
dessa entidade (controlo de facto).
As empresas associadas, são entidades nas quais o Banco tem influência
significativa mas não exerce controlo sobre a sua política financeira e
operacional. Presume-se que o Banco exerce influência significativa quando
detém o poder de exercer mais de 20% dos direitos de voto da associada.
Caso o Banco detenha, directa ou indirectamente, menos de 20% dos direitos
de voto, presume-se que o Banco não possui influência significativa, excepto
quando essa influência possa ser claramente demonstrada.
A existência de influência significativa por parte do Banco é normalmente
demonstrada por uma ou mais das seguintes formas:
1. Representação no Conselho de Administração ou órgão de direcção
equivalente;
2. Participação em processos de definição de políticas, incluindo a participação
em decisões sobre dividendos ou outras distribuições;
3. Transacções materiais entre Banco e a participada;
4. Intercâmbio de pessoal de gestão;
5. Fornecimento de informação técnica essencial;
2.6.1 Imparidade
O valor recuperável dos investimentos em subsidiárias e associadas é
avaliado sempre que existam sinais de evidência de imparidade. As perdas de
imparidade são apuradas tendo por base a diferença entre o valor recuperável
dos investimentos em subsidiárias ou associadas e o seu valor contabilístico.
As perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida
de resultados, sendo subsequentemente revertidas por resultados caso se
verifique uma redução do montante da perda estimada no período posterior.
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 avaliação, suportadas em técnicas de fluxos
de caixa 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 intenção de alienar
os referidos activos e passivos.
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2.5.2 Expenditure on research and development project
Directly related costs to the development of computer applications, which
are expected to generate future economic benefits beyond an exercise, are
recognised and recorded with intangible assets.
All other related charges to computer services are recognised as costs when
incurred.
To date, the bank has not recognised any intangible assets generated internally.
2.6 Investments in subsidiaries, associates and joint ventures
Investments in subsidiaries and associates are recorded in the bank’s individual
financial statements at their historical cost, minus any impairment losses.
Subsidiaries are entities (including investment funds and securitization vehicles)
controlled by the bank. The bank controls an entity when it is exposed, or has
rights, to the variability in returns from its involvement with that entity and, can
take possession of them through the power it holds on the relevant activities
of that entity (fact control).
The associated companies are entities in which the bank has significant
influence but does not exercise control over its financial and operational policy.
It is presumed that the bank exerts significant influence when it holds the power
to exercise more than 20% of the voting rights of the associate. If the bank
holds, directly or indirectly, less than 20% of the voting rights, it is presumed
that the bank has no significant influence, except where that influence can be
clearly demonstrated.
The existence of significant influence on the part of the bank is usually
demonstrated by one or more of the following forms:
1. Representation in the Board of directors or equivalent governing body;
2. Participation in policies definition processes, including participation in
decisions on dividends or other distributions;
3. Material transactions between the bank and the participant;
4. Exchange of management personnel;
5. Providing essential technical information;
2.6.1 Impairment
The investments´ recoverable value in subsidiaries and associates is assessed
whenever there are signs of evidence of impairment. Impairment losses
are calculated based on the difference between the recoverable value of
investments in subsidiaries or associates and their accounting value. The
impairment losses identified are recorded by consideration of results and
subsequently reversed by results if a reduction in the amount of the estimated
loss in the later period is found. The recoverable value is determined based on
the highest between the value in use of the assets and the fair value deducted
from the sales costs, being calculated using valuation methodologies,
supported in discounted cash flow techniques, considering the conditions Time
value and business risks.
2.7 Non-current assets held for sale (IFRS 5)
Non-current assets, non-current asset groups held for sale (groups of assets in
conjunction with their liabilities, which include at least one non-current asset)
and discontinued operations, are classified as detainees for sale, when the
intention to dispose of such assets and liabilities.

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 grupo de activos para venda é efectuada
de acordo com as IFRS aplicáveis. Após a sua reclassificação, estes activos ou
grupos de activos são mensurados ao menor valor, entre o seu custo e o justo
valor deduzido dos custos de venda.

Immediately before its classification as non-current assets held for sale, the
measurement of all non-current assets and all assets and liabilities included in
a group of assets for sale is carried out in accordance with the applicable IFRS.
After their reclassification, these assets or groups of assets are measured at
the lowest value, between their cost and the fair value deducted from the sales
costs.

As operações descontinuadas e as subsidiárias adquiridas exclusivamente
com o objectivo de venda no curto prazo são consolidadas até ao momento
da sua venda.

Discontinued operations and subsidiaries purchased solely with the shortterm sales objective are consolidated until the time of their sale.
The fair value is based on the market value, which is determined since the
expected price of sale, obtained through periodic assessments made by the
bank. The subsequent measurement of these assets is carried out at the
lowest value, between their accounting value and the corresponding fair
value, net of the sales costs, not being subjected to amortization. If there are
unrealized losses, they are recorded as impairment losses by counterpart of
the results of the fiscal year.

O justo valor é baseado no valor de mercado, sendo este determinado com
base no preço expectável de venda, obtido através de avaliações periódicas
efectuadas pelo Banco. A mensuração 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 registadas como perdas por
imparidade por contrapartida de resultados do exercício.
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 benefícios inerentes à propriedade de um
activo são transferidos para o locatário. Todas as restantes operações de
locação são classificadas como locações operacionais.
Na óptica do locatário, os contractos de locação 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
rendas são constituídas pelo encargo financeiro e pela amortização financeira
do capital. Os encargos financeiros são imputados aos períodos durante 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 reconhecimento do
resultado financeiro reflecte uma taxa de retorno periódica constante sobre o
investimento líquido remanescente do locador.
2.9 Imposto sobre lucros (IAS 12)
Os impostos sobre lucros registados em resultados 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
reconhecimento em capitais próprios. Os impostos diferidos reconhecidos
nos capitais próprios decorrentes da reavaliação de activos financeiros
disponíveis para venda e de derivados de cobertura de fluxos de caixa, são
posteriormente reconhecidos em resultados, no momento em que são
reconhecidos os ganhos ou perdas que lhes deram origem.
2.9.1 Imposto Corrente
Os impostos correntes correspondem ao valor que se apura relativamente ao
rendimento tributável do período, utilizando a taxa de imposto em vigor ou
substancialmente aprovada pelas autoridades à data de balanço e quaisquer
ajustamentos 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 objecto de liquidação provisória numa única prestação a
ser efectuada no mês de Agosto, apurada através da aplicação de uma taxa
de 2% sobre o resultado derivado das operações de intermediação 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 valores
contabilísticos dos activos e passivos e a sua base fiscal, utilizando as taxas
de imposto aprovadas ou substancialmente aprovadas à data do balanço e
que se espera que venham a ser aplicadas quando as diferenças temporárias
se reverterem.
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2.8 Locations
The financial or operational lease is classified according to the substance
of the operation and not its legal form. Transactions in which the risks and
benefits inherent in ownership of an asset that are transferred to the tenant
are classified as financial leasing. All other lease operations are classified as
operational leases.
In the tenant’s perspective, financial leasing contracts are recorded on the date
of their initiation as an asset and liability for the fair value of the leased property,
which is equivalent to the current value of the rental rents entered. The income
is constituted by the financial burden and the financial amortization of the
capital. The financial charges are imputed to periods during the rental period
in order to produce a constant periodic interest rate on the remaining liabilities
balance of each period.
In the point of view of the lessor, the assets held under financial leasing are
recorded in the balance sheet as leased capital by the equivalent value to the
financial leasing net investment. Rents are constituted by financial profit and
financial amortization of capital. The recognition of the financial result reflects
a constant periodic return rate on the remaining net investment of the lessor.
2.9 Profits Tax (IAS 12)
Income taxes recorded in results include the effect of current taxes and deferred
taxes. The tax is recognised in the statement of results, except when related
to items that are moved in equity, which implies their recognition in equity.
Deferred taxes recognised in equity arising from the revaluation of financial
assets available for sale and cash flow cover derivatives are subsequently
recognised in results at the time they are recognised the gains or losses that
gave rise to them.
2.9.1 Current tax
Current taxes correspond to the amount which is 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 adjustments to the exercise
taxes Previous.
With the publication of Law 19/14, which entered into force on 1 January 2015,
the industrial tax is the subject of provisional liquidation in a single instalment to
be made in August, calculated by applying a 2% rate on the result derived from
the operations of Financial intermediation, calculated in the first six months of
the previous fiscal year, excluding income subject to tax on capital application.
2.9.2 Deferred tax
Deferred taxes are calculated in accordance with the balance sheet-based
liabilities method, on the temporary differences between the accounting
values of assets and liabilities and their tax base, using the tax rates approved
or substantially Approved at the balance sheet date and expected to be applied
when the temporary differences are reversed.

Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças
temporárias tributáveis, 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 investimentos em subsidiárias na medida em
que não seja provável que se revertam no futuro.
Os activos por impostos diferidos são reconhecidos quando é provável
a existência de lucros tributáveis futuros que absorvam as diferenças
temporárias dedutíveis para efeitos fiscais (incluindo prejuízos fiscais
reportáveis).
O Banco procede, conforme estabelecido nas IAS 12 – imposto sobre
Rendimento, parágrafo 74, à compensação dos activos e passivos por
impostos diferidos sempre que: (i) tenha o direito legalmente executável
de compensar activos por impostos correntes e passivos por impostos
correntes, e (ii) os activos e passivos por impostos diferidos se relacionam
com impostos sobre o rendimento, lançados pela mesma autoridade fiscal
sobre a mesma entidade tributável ou diferentes entidades tributáveis, que
pretendam liquidar passivos e activos por impostos correntes numa base
líquida, ou realizar os activos e liquidar os passivos simultaneamente, 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 incluem salários, ordenados,
retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios de produtividade
e assiduidade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de natal, abonos
para falhas e quaisquer outras retribuições adicionais decididas 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, eventuais
participações nos lucros e gratificações, desde que o seu pagamento venha
a decorrer dentro dos 12 meses subsequentes ao encerramento 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 reconhecimento 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 somente pago durante o período seguinte, pelo
que os gastos correspondentes se encontram reconhecidos como benefícios
de curto prazo e são tratados 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.
O Banco, no âmbito das políticas sociais da empresa, concede aos funcionários
condições de crédito (habitação e consumo), a taxas de juro bonificadas.
Não existem benefícios pós-emprego atribuído aos funcionários do Banco.
2.11 Provisões (IAS 37)
São reconhecidas provisões quando (i) o Banco tem uma obrigação presente
(legal ou decorrente de práticas passadas ou politicas publicadas que
impliquem o reconhecimento de certas responsabilidades), (ii) seja provável
que o seu pagamento 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 respeita 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.
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Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences, with
the exception of goodwill, not deductible for tax purposes, of the differences
resulting from the initial recognition of assets and liabilities which do not affect
either the Accounting profit or tax, and of differences related to investments in
subsidiaries to the extent that it is not likely to revert in the future.
Deferred tax assets are recognised when future taxable profits are likely to
absorb deductible temporary differences for tax purposes (including repayable
tax losses).
The bank proceeds, as set out in IAS 12 – Income tax, paragraph 74, to the
compensation of deferred tax assets and liabilities where: (i) has the legally
enforceable right to compensate for assets by current and passive taxes by
Current taxes, and (ii) deferred tax assets and liabilities relate to income taxes,
posted by the same tax authority on the same taxable entity or different
taxable entities, who wish to settle liabilities and Assets by current taxes on
a liquidated basis, or to carry out the assets and to liquidate the liabilities
simultaneously, in each future period in which deferred tax liabilities or assets
are to be presumed to be liquidated or recovered.
2.10 Employee Benefits
The short-term benefits of employees include salaries, wages, eventual
retributions for overtime work, productivity and attendance premiums,
alimentation allowance, holiday and Christmas allowance, fault allowances and
any other Additional remuneration determined punctually by the administration.
In addition, social security contributions are also included in accordance with
the contributive impact resulting from the applicable legislation, the authorized
and remunerated absences, and any profit and bonus holdings, provided that
Your payment will take place within the 12 months following the end of the
period.
The obligations arising from the short-term benefits are recognised as
expenses in the period in which the services are rendered, on a non-discounted
basis, by consideration of the recognition of a liability which is extinguishes with
the respective payment.
In accordance with applicable labor law, the right to vacation and holiday
allowance for the period, coinciding with the year, expires on 31 December
each year, being paid only during the following period, so the corresponding
expenses are recognised as short-term benefits and are treated in accordance
with the foregoing.
The benefits arising from the termination of employment, either by unilateral
decision of the company or by mutual agreement, are recognised as expenses
in the period in which they occur.
The bank, in the context of the company’s social policies, grants employees
credit conditions (housing and consumption) to subsidized interest rates.
There are no post-employment benefits attributed to the bank’s employees.
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 recognition of
certain liabilities), (ii) it is likely that its payment will be required and ( (iii) When a
reliable estimate of that obligation can be made.
The measurement of the provisions considers the principles defined in IAS 37
regarding the best estimate of the expected cost, the most probable result of
the actions underway and considering the risks and uncertainties inherent in
the process.

Nos casos em que o efeito do desconto é material, provisões correspondentes
ao valor actual dos pagamentos futuros esperados, descontados 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.

In cases where the effect of the discount is material, provisions corresponding
to the current value of the expected future payments, discounted at a rate that
considers the risk associated with the obligation.

2.12 Reconhecimento de juros
Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros activos e
passivos mensurados ao custo amortizado são reconhecidos nas rubricas
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 investimentos detidos até á maturidade,
que são reconhecidos de acordo com o método da taxa de juro efectiva.

2.12 Interest recognition
The results referring to interest on active and taxable financial instruments
measured at amortized cost are recognized in the interest and similar income
headings or interest and similar charges, in accordance with the deadlines of
the underlying transactions, to the exception of the interest of financial assets
available for sale and investments held until maturity, which are recognised in
accordance with the effective interest rate method.

Os juros reconhecidos pelo método da taxa de juro efectiva de activos
financeiros disponíveis para venda, são reconhecidos em margem financeira,
assim como dos activos e passivos financeiros ao justo valor através de
resultados.

Interest recognised by the effective interest rate method of available-for-sale
financial assets is recognised on a financial margin, as well as financial assets
and liabilities at fair value through results.

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 contratuais do
instrumento financeiro, não considerando eventuais perdas por imparidade.
O cálculo inclui as comissões pagas ou recebidas consideradas como parte
integrante da taxa de juro efectiva, custos de transacção e todos os prémios
ou descontos directamente relacionados com a transacção, excepto para
activos e passivos financeiros 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 operações com mais de 90 dias de
atraso, até que o Cliente regularize a situação, por se considerar no âmbito da
IAS 18, que a sua recuperação é remota.
2.13 Reconhecimento de rendimentos de serviços e comissões
Os rendimentos resultantes de serviços e comissões são reconhecidos de
acordo com os seguintes critérios:
(I) Quando são obtidos à medida dos serviços 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 obrigam o Banco a efectuar
pagamentos específicos de forma a reembolsar o detentor por uma perda
incorrida em virtude de um devedor falhar o cumprimento de um pagamento.
São compromissos firmes com o objectivo de fornecer crédito ao abrigo de
condições pré-determinadas.
2.15 Resultados por acção
Os resultados por acção básica são calculados dividindo o resultado líquido
atribuível a accionistas do Banco pelo número médio ponderado de acções
ordinárias em circulação, excluindo o número médio de acções próprias
detidas pelo Banco.
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The provisions are revised at the end of each reporting date and adjusted to
reflect the best estimate, being reversed by counterpart of results in proportion
to non-probable payments.
The provisions are derecognized by their use for the obligations for which they
were initially constituted or in cases where they cease to be observed.

The actual interest rate corresponds to the rate that disregards the estimated
future payments or receipts during the expected life of the financial instrument,
to the current net value of the asset balance or financial liabilities.
For the determination of the actual interest 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 considered as an integral
part of the actual interest rate, transaction costs and all premiums or discounts
directly related to the transaction, except for financial assets and liabilities to
the fair Value through results.
Specifically with regard to the registration policy of the expired credit interest,
the bank cancels all interest already recognised and suspends the recognition
of income in all operations with more than 90 days of delay, until the customer
regularizes the situation , because it is considered under IAS 18, which its
recovery is remote.
2.13 Recognition of income from services and commissions
Income from services and commissions are recognised according to the
following criteria:
(I) When they are obtained to the extent of the services rendered, their
recognition of results is carried out in the period to which they relate;
(II) When they result from a provision of services, their recognition is made
when the said service is completed;
When they are an integral part of the actual interest rate of a financial
instrument, the income resulting from services and commissions are recorded
on the financial margin.
2.14 Financial guarantees and commitments
Financial guarantees are contracts that oblige the bank to make specific
payments in order to reimburse the holder for a loss incurred by virtue of a
debtor failing to fulfil a payment. They are firm commitments in order to
provide credit under predetermined conditions.
2.15 Results per share
The results by basic action are calculated by dividing the net result attributable
to shareholders of the bank by the weighted average number of ordinary
shares in circulation, excluding the average number of shares held by the bank.

Para o resultado por acção diluído, o número médio de acções ordinárias
em circulação é ajustado de forma a reflectir o efeito de todas as potenciais
acções ordinárias tratadas como diluidoras. 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 resultado de uma emissão a prémio ou
desconto ou outro evento que altere o número potencial de acções ordinárias
ou alterações nas políticas contabilísticas, o cálculo do resultado por acção
para todos os períodos apresentados é ajustado retrospectivamente.
3 PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da
continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da
Empresa, mantidos de acordo com princípios contabilísticos definidos nas
Normas Internacionais de Relato Financeiro.
Na preparação das demonstrações financeiras de acordo com as IFRS, a
Administração da Empresa utiliza estimativas e pressupostos que afectam a
aplicação de políticas e montantes reportados. As estimativas e julgamentos
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência de eventos
passados e outros factores, incluindo expectativas relativas a eventos
futuros considerados prováveis face às circunstâncias em que as estimativas
são baseadas ou resultado de uma informação ou experiência adquirida.
As estimativas contabilísticas mais significativas reflectidas nas
demonstrações financeiras dos períodos findos em 31 de Dezembro de 2018
e 2017 estão na Nota 3, e incluem nomeadamente o registo de perdas de
imparidade.
As estimativas foram determinadas com base na melhor informação
disponível à data de preparação das demonstrações financeiras. No entanto,
poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo
previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. Alterações
significativas a estas estimativas que ocorram posteriormente à data
das demonstrações financeiras serão corrigidas em resultados, de forma
prospectiva.
Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou
informações adicionais sobre condições que existiam à data do balanço
(“acontecimentos que dão lugar a ajustamentos”) 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 ajustamentos”), quando
relevantes, são divulgados no anexo.
3.1 Imparidade dos activos financeiros 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 requer julgamento, no
qual o Banco recolhe e avalia 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 existência 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
estabelecimento de estimativas de justo valor.
A utilização de metodologias alternativas e de diferentes pressupostos e
estimativas poderá resultar num nível diferente de perdas por imparidade
reconhecidas, com o consequente impacto nos resultados do Banco.

69 Relatório & Contas 2018

For the result per diluted action, the average number of ordinary shares in
circulation is adjusted to reflect the effect of all potential common shares
treated as diluters. Contingent or potential emissions are treated as diluters
when their conversion to shares decreases the result per share.
If the result per share is changed as a result of a premium or discount issue or
other event that changes the potential number of ordinary shares or change
in accounting policies, the calculation of the earnings per share for all periods
presented is adjusted retrospectively.
3 MAIN ESTIMATES AND JUDGMENTS USED IN THE PREPARATION OF THE
FINANCIAL STATEMENTS
The accompanying financial statements were prepared on the assumption of
the continuity of the operations, from the books and accounting records of the
company, maintained in accordance with accounting principles defined in the
International reporting standards Financial.
In the preparation of financial statements in accordance with IFRS, the
company’s management uses estimates and assumptions that affect the
application of policies and amounts reported. Estimates and judgments are
continually evaluated and are based on the experience of past events and
other factors, including expectations regarding future events deemed probable
in the circumstances where estimates are based or Result of information or
experience gained.
The most significant accounting estimates reflected in the financial statements
of the periods ended on 31 December 2018 and 2017 are in note 3 and include
the registration of impairment losses.
The estimates were determined since the best information available at the
time of preparation of the financial statements. However, situations may
occur in subsequent periods that, not being predictable at the date, were not
considered in these estimates. Significant changes to these estimates that
occur later than the date of the financial statements will be corrected in results
prospectively.
Events occurring after the balance sheet date providing evidence or additional
information on conditions that existed at the balance sheet data (“Events
giving rise to adjustments”) are reflected in the company’s financial statements
at that date. The events after the balance sheet date that are indicative of
conditions that arose after the balance sheet data (“Events that do not give
rise to adjustments”), when relevant, are disclosed in the annex.
3.1 Impairment of financial assets available for sale
The bank determines that there is impairment in its available financial assets
for sale when there is a continued devaluation or significant value at its fair
value or when there is an impact on the future cash flows of the assets. This
determination requires judgment, in which the bank collects and evaluates
all relevant information for the decision making, the normal price volatility
of financial instruments. To this end, it is considered as an indicator of the
existence of impairment in debt securities, whenever there is objective evidence
of events impacting the recoverable value of future cash flows of these assets.
Additionally, assessments are obtained through market prices (Mark to
market) or evaluation models (mark to model), which require the use of certain
assumptions or judgments in Establishment of fair value estimates.
The use of alternative methodologies and different assumptions and
estimates may result in a different level of impairment losses recognized, with
the consequent impact on the bank’s results.

3.2 Justo valor dos instrumentos financeiros e outros activos e passivos
financeiros valorizados ao justo valor
O justo valor é baseado em cotações de mercado, quando disponíveis, e na
ausência de cotação é determinado com base na utilização de preços de
transacções recentes semelhantes e realizadas em condições de mercado,
ou com base em metodologias de avaliação baseadas em técnicas de fluxos
de caixa futuros descontados, considerando as condições de mercado, o
valor temporal, a curva de rentabilidade e 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 julgamentos na aplicação de determinado modelo, poderia
originar resultados financeiros diferentes daqueles reportados.
O Banco utiliza a seguinte hierarquia de justo valor, com três níveis na
valorização de instrumentos financeiros (activos ou passivos), a qual reflecte
o nível de julgamento, a observabilidade dos dados utilizados e a importância
dos parâmetros 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 envolvendo
instrumentos financeiros idênticos aos instrumentos a avaliar. Existindo
mais que um mercado activo para o mesmo instrumento financeiro, 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 técnicas de avaliação suportadas
em dados observáveis 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 estimativa do
justo valor do mesmo instrumento financeiro. Inclui ainda instrumentos
cuja valorização é obtida através de cotações divulgadas por entidades
independentes mas cujos mercados têm liquidez mais reduzida;
Nível 3 – O justo valor é determinado com base em dados não observáveis
em mercados activos, com recurso a técnicas e pressupostos que os
participantes do mercado utilizariam para avaliar os mesmos instrumentos,
incluindo hipóteses acerca dos riscos inerentes, à técnica de avaliação
utilizada e aos inputs utilizados e contemplados processos de revisão da
acuidade dos valores 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 como segue:
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 contabilizados 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 utilização de modelo interno para cálculo, ajustado
pelos factores associados, predominantemente o risco de crédito e o
risco de liquidez, determinados de acordo com as condições de mercado e
prazos respectivos, bem como os dados observáveis e do conhecimento
do mercado, nomeadamente 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 maturidade, com base na projecção dos seus fluxos de
liquidez de balanço, considera-se que o custo amortizado é uma estimativa
razoável do valor.
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3.2 Fair value of financial instruments and other financial assets and
liabilities valued at fair value
Fair value is based on market quotations, when available, and in the absence
of quotation is determined based on the use of similar recent transaction
prices and carried out under market conditions, or based on valuation
methodologies based on Discounted future cash flow techniques, considering
market conditions, temporal value, profitability curve and volatility factors.
These methodologies may require the use of assumptions or judgments in
the estimation of fair value.
Consequently, the use of different methodologies or different assumptions or
judgments in the application of a given model could result in different financial
results from those reported.
The bank uses the following hierarchy of fair value, with three levels in the
valuation of financial instruments (assets or liabilities), which reflects the level
of judgment, the observability of the data used and the importance of the
parameters applied in Determination of the assessment of the fair value of
the instrument, in accordance with the provisions of IFRS 13.
Level 1 – Fair value is determined based on unadjusted quoted prices captured
in transactions in active markets involving financial instruments identical to
the instruments to be assessed. There is more than one active market for
the same financial instrument, the relevant price is what prevails in the main
market of the instrument, or the most advantageous market for which access
exists;
Level 2 – The fair value is determined from evaluation techniques supported in
observable data in active markets, whether direct data (prices, rates, spreads)
or indirect (derivatives), and valuation assumptions similar to those that an
unrelated party would use in estimating the fair value of the same financial
instrument. It also includes instruments whose valuation is obtained through
quotations disclosed by independent entities, but whose markets have
reduced liquidity;
Level 3 – Fair value is determined on the basis of non-observable data
in active markets, with recourse to techniques and assumptions that
market participants would use to evaluate the same instruments, including
hypotheses about the inherent risks, the technique of Evaluation used and
the inputs used and contemned processes to review the acuity of the values
thus obtained;
The main methodologies and assumptions used in estimating the fair value
of the financial assets and liabilities recorded in the bank’s balance sheet at
amortized cost are analyzed as follows:
Cash and cash equivalents in central banks, availabilities in other credit
institutions and applications in central banks and other credit institutions
These assets are very short-term, so the balance sheet value is a reasonable
estimate of their fair value.
Financial assets available for sale
These financial instruments are accounted for fair value. The fair value is
based on the market quotations (bid-price), whenever they are available. If
they do not exist, the calculation of fair value is based on the use of an internal
model for calculation, adjusted by the associated factors, predominantly credit
risk and liquidity risk, determined in accordance with market conditions and
deadlines As well as observable data and market knowledge, in particular the
elements made available by the National Bank of Angola.
Investments held until maturity
In relation to these assets, since the bank intends to maintain its balance sheet
until maturity, based on the projection of its balance sheet liquidity flows, the
amortized cost is a reasonable estimate of the value.

Crédito a Clientes
A carteira do Banco, com excepção de operações de Colaboradores, é na
sua quase totalidade de curto prazo, pelo que estamos perante operações
com maturidade reduzida, ou que em caso de renovação das linhas, é feita
uma actualização do pricing da operação. Assim, consideramos que o custo
amortizado é uma estimativa razoável do valor deste activo.
Recursos de bancos centrais e 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.
Recursos de Clientes e outros empréstimos
Estes activos são de curto prazo, com maturidade máxima de um ano. Assim
as taxas de juro aplicáveis são renovadas por períodos inferiores a um ano,
não existindo diferença material relevante para o seu justo valor, sendo o
custo amortizado 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 imparidade
deve ser reconhecida é sujeito a diversas estimativas e julgamentos.
Este processo inclui factores como a probabilidade de incumprimento, as
notações de risco, o valor dos colaterais associados a cada operação, as taxas
de recuperação 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 resultar em níveis diferentes
das perdas por imparidade reconhecidas, com o consequente impacto nos
resultados do Banco.
3.4 Impostos sobre lucros e impostos diferidos
Para determinar o montante global de impostos sobre lucros foi necessário
efectuar determinadas interpretações e estimativas. Existem diversas
transacções e cálculos para os quais a determinação 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 diferentes interpretações da legislação fiscal, que pela sua probabilidade,
o Conselho de Administração considera que não terão efeito materialmente
relevante ao nível das demonstrações financeiras.

Customer Credit
The bank’s portfolio, apart from employee operations, is almost entirely shortterm, so we are facing operations with reduced maturity, or that in case of
renewal of the lines, an update of the Operation pricing. Thus, we consider that
the amortized cost is a reasonable estimate of the value of this asset.
Resources from central banks and other credit institutions
These assets are very short-term, so the balance sheet value is a reasonable
estimate of their fair value.
Customer resources and other loans
These assets are short-term, with a maximum maturity of one year. Thus, the
applicable interest rates are renewed for periods of less than one year, with no
material difference relevant to their fair value, and the amortized cost is a very
reliable estimate of the true value of these assets.
3.3 Impairment losses on credit to customers
The bank carries out a periodic review of its credit portfolio in order to assess the
existence of impairment losses. The process of evaluating the credit portfolio
in order to determine whether an impairment loss should be recognised is
subject to several estimates and judgments. This process includes factors such
as the probability of non-compliance, risk ratings, the value of the collateral
associated with each transaction, recovery rates and estimates of future
cash flows or the time of receipt. Alternative methodologies and the use of
other assumptions and estimates could result in different levels of recognized
impairment losses, with the consequent impact on the bank’s results.
3.4 Deferred tax and profits taxes
To determine the overall amount of income tax it was necessary to make certain
interpretations and estimates. There are several transactions and calculations
for which the determination of the taxes payable is uncertain during the normal
business cycle. Other interpretations and estimates could result in a different
level of income tax, current and deferred, recognised in the fiscal year.
The tax authorities have the possibility of reviewing the calculation of the
taxable amount made by the bank over a period of 5 years. In this way, it is
possible that there are corrections to the taxable income, resulting mainly from
different interpretations of tax legislation, which by its probability, the board of
Directors considers that it will have no materially relevant effect on Level of
financial statements.

4. Caixa e disponibilidades em bancos centrais

4. Cash and cash equivalents in central banks

Em 31 de Dezembro de 2018 e 31 de Dezembro de 2017, esta rubrica tem a
seguinte composição:

On 31 December 2018 and 31 December 2017, this item has the following
composition:
Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18

31/12/17

Valores em tesouraria /Treasury Values

822 329

764 111

Valores em tesouraria moeda nacional /Treasury values national currency

467 861

361 013

Valores em tesouraria moeda estrageira /Treasury Values Foreign Currency

354 468

403 098

Valores em transito /Amounts in transit

-

-

Valores em tesouraria moeda nacional /Treasury values national currency

-

-

-

-

Disponibilidades no Banco Central /Cash at the Central Bank

Valores em tesouraria moeda estrageira /Treasury Values Foreign Currency

4 630 114

7 286 027

Valores em tesouraria moeda nacional /Treasury values national currency

4 077 148

6 910 334

Valores em tesouraria moeda estrageira /Treasury Values Foreign Currency
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552 966

375 693

5 452 443

8 050 138

A rubrica Disponibilidades no Banco central inclui depósitos de
caracter obrigatório, no montante de AOA 3.657.539 e AOA 5.333.599,
respectivamente no final 31 de Dezembro de 2018 e 31 de Dezembro de
2017. Estes valores têm por objectivo satisfazer os requisitos legais quanto
à constituição de reservas mínimas obrigatórias, 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 a 31 de Dezembro de 2017 era o seguinte:
* 80% deste saldo pode ser através de obrigações do tesouro em USD
A legislação aplicável no final de 2016 permitia que o Banco cumprisse com as
reservas obrigatórias em MN, através de títulos do tesouro, com maturidade
mínima de 2 anos. A legislação foi alterada no final de 2017, sendo agora
obrigatório o cumprimento integral da reserva obrigatória em numerário.
De acordo com o Instrutivo nº 10/2018 de 19 de Julho, o coeficiente das
reservas obrigatórias passou a ser o seguinte:

The entry in the central bank includes deposits of mandatory character,
amounting to AOA 3,657,539 and AOA 5,333,599, respectively at the end of
31 December 2018 and 31 December 2017. These values are intended to
satisfy the legal requirements for the establishment of minimum mandatory
reserves, both at national and foreign currency levels.
According to the instructive No. 06/2017 of 1 December 2017, the coefficient
of mandatory reserves on 31 December 2017 was as follows:
* 80% of this balance can be through Treasury bonds in USD
The legislation applicable at the end of 2016 allowed the bank to comply with
the mandatory reserves in MN, through Treasury bonds, with a minimum
maturity of 2 years. The legislation was amended at the end of 2017, and the
full compliance of the mandatory cash reserve is now mandatory.
According to the instructive No. 10/2018 of 19 July, the coefficient of mandatory
reserves became the following:

5 Disponibilidades em outras instituições de crédito

5. Availabilities in other credit institutions

O saldo da rubrica disponibilidades em outras instituições de crédito é
composta, quanto á sua natureza, como se segue:

The balance of the availabilities in other credit institutions is composed, as
to their nature, as follows:
Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18

31/12/17

Em instituições de crédito no país /In credit institutions in the country

-

-

Em instituições de crédito no estrangeiro /In foreign credit institutions

7.120.515

3.479.383

		Recursos próprios em trânsito /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
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-

-

60.800

2.360

7.181.315

3.481.743

7. Activos financeiros disponíveis para venda

7. Financial assets available for sale

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017 as operações com partes
relacionadas eram as seguintes:

On 31 December 2018 and 2017, this item had the following composition:

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

31/12/18

31/12/17

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo /Bonds and other fixed income securities
De emissores públicos /From public issuers

-

-

Bilhetes do tesouro /Treasure Tickets

-

1.997.479

Moeda nacional /National coin

-

1.997.479

Moeda nacional indexado /Indexed national currency

-

-

Obrigações do tesouro /Teasure obligations

4.597.965

5.070.382

Moeda nacional /National coin

4.597.965

5.070.382

Moeda nacional indexado /Indexed national currency

-

-

Moeda estrangeira / Foreign currency

-

-

De outros emissores /From other emitters

-

-

4.597.965

7.067.861

Títulos vencidos /Overdue Titles

-

-

Imparidade para títulos vencidos /Impairment for overdue securities

-

-

5.336

40.230

Acções e outros títulos de rendimento variável /Equities and other equity securities
Derivados de negociação /Trading derivatives

4.603.301

7.108.091

De acordo com a política contabilística definida pelo Banco, é feita uma
avaliação regular para determinar se existe evidência objectiva de imparidade
na sua carteira de activos disponíveis para venda.

According to the accounting policy defined by the Bank, a regular assessment
is made to determine whether there is objective evidence of impairment in its
portfolio of assets available for sale.

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 informação é pública e acessível pelos meios
disponibilizados pelo Banco Central.

The valuation model of the fair value of the portfolio of financial assets
available for sale, considers the values accepted by the BNA in operations with
each of the securities. This information is public and accessible by the means
provided by the Central bank.

Os activos financeiros disponíveis para venda encontram-se mensurados ao
justo valor de acordo com o nível 2, em conformidade com o disposto pela
IFRS 13.

The financial assets available for sale are measured at fair value in accordance
with level 2, in accordance with the provisions of 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 supervisor. Em relação aos BT, assume-se o mesmo princípio,
com excepção naqueles cuja maturidade é inferior a 3 meses, situação em
que se considera como Justo Valor o valor nominal dos títulos.
Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o escalonamento dos activos financeiros
disponíveis para venda por prazos de vencimento é como se segue:

The model assumed by the Bank for valuation of fair value, considers for the
Treasury bonds in MM, the valuation BNA with the respective haircut indicated
by the supervisor. In relation to BT, the same principle is assumed, except for
those whose maturity is less than 3 months, a situation in which the nominal
value of the securities is regarded as fair value.

As of December 31, 2018, and 2017, the escalation of the financial assets
available for sale by maturity periods is as follows:

Análise dos activos financeiros disponíveis para venda, líquida de imparidade por níveis de valorização
Financial Asset Analysis available for sale, net of impairment by valuation levels
Nível 1
Level 1

Nível 2
Level 2

-

-

Milhares de Kwanzas
Thousand of AOA

Nível 3
Level 3

Instrumentos financeiros ao custo
Financial instruments at cost

Total
Total

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo /Bonds and other fixed income securities
Moeda nacional /National coin

4.603.301

4.603.301

De emissores públicos /From public issuers		 -		

4.603.301

4.603.301

De outros emissores /From other emitters		-		

-

Indexadas à taxa de câmbio ao USD /Indexed to USD exchange rate

-

-

-

-

-

-

De emissores públicos /From public issuers		De outros emissores /From other emitters		-			
Moeda estrangeira /Foreign currency

-

-

-

-

-

De emissores públicos /From public issuers		-			

-

De outros emissores /From other emitters		-			

-

-

-

-

4.603.301

4.603.301

-

4.603.301

4.603.301

Títulos vencidos /Overdue Titles		Imparidade para títulos vencidos /Impairment for overdue securities		-
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-

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

On 31 December 2018 and 2017, this item has the following composition:

Títulos de rendimento fixo
Fixed income securities

Milhares de Kwanzas
Thousand of AOA
Inferior a 3 meses
Entre três meses e um ano
Entre um e 5 anos
Less than 3 months Between three months and one year Between one and 5 years

Superior a 5 anos
Over 5 years

Indeterminado
Undetermined

Total
Total

Obrigações de emissores públicos
Obligations of public issuers

-

-

1.185.982

3.807.820

-

4.993.802

Nacionais /Nationals

-

-

1.185.982

3.807.820

-

4.993.802

Estrangeiros /Foreigners

-

-

-

-

-

-

Obrigações de outros emissores
Obligations of public issuers

-

-

-

-

-

-

Nacionais /Nationals

-

-

-

-

-

-

Estrangeiros /Foreigners

-

-

-

-

-

-

1.082.120

991.939

-

-

-

2.074.059

Bilhetes de tesouro e outros títulos da dívida publica
Treasure Tickets and other government debt securities
Papel comercial /Commercial paper

-

-

-

-

-

-

1.082.120

991.939

1.185.982

3.807.820

-

7.067.861

1.082.120

991.939

1.185.982

3.807.820

-

7.067.861

8. Investimentos detidos até á maturidade

8. Investments held until maturity

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

On 31 December 2018 and 2017, this item has the following composition:

Investimentos detidos até à maturidade
Investments held to maturity

31/12/18

31/12/17

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo /Bonds and other fixed income securities
De emissores públicos /From public issuers

20.097.514

Valores em moeda nacional /Amounts in national currency

18.986.580

-

1.110.934

8.561.925

Valores em moeda estrangeira /Amounts in foreign currency
De outros emissores /From other emitters

8.561.925

-

-

20.097.514

8.561.925

20.097.514

8.561.925

Imparidade /Impairment

O Banco avaliou a 31 Dezembro de 2018 a existência de evidência objectiva
de imparidade na sua carteira de investimentos detidos até á maturidade,
não tendo verificado eventos com impacto no montante recuperável dos
fluxos de caixa futuros desses investimentos.

The bank evaluated on 31 December 2018 the existence of objective evidence
of impairment in its portfolio of investments held until maturity, having not
verified events with impact on the recoverable amount of future cash flows of
these investments.

Denominação /Name

31-12-2018
País
Country

Taxa de juro
Interest rate

Valor nominal
Par value

Valor balanço
Balance sheet value

Reavaliação
Revaluation

De emissores públicos /From public issuers
Obrigações do tesouro indexadas ao USD / Teasure obligations indexed to USD

Angola

7,33%

7.322.055

10.676.148

Obrigações do tesouro em ME /Treasury Bonds in ME

Angola

5,00%

595.667

1.110.934

				

11.787.082

Denominação /Name

8.310.432
8.310.432

31-12-2017

De emissores públicos /From public issuers
Obrigações do tesouro indexadas ao USD / Teasure obligations indexed to USD

Angola

7,32%

7.512.055

7.600.313

Obrigações do tesouro em ME /Treasury Bonds in ME

Angola

5,00%

595.667

597.381

-

				 8.197.694

364.231
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364.231

O escalonamento dos investimentos detidos até á maturidade, por prazos
de vencimento é o seguinte:

The escalation of investments held up to maturity by maturity is as follows:

Nacionais (prazo remanescente) /Nationals (remaining term)

31-12-2018
Inferior a três meses
Less than three months

Entre três meses e um ano
Between three months and one year

Superior a um ano
Greater than one year

Total
Total

Títulos de rendimento fixo /Fixed income securities

-

-

20.097.514

Obrigações de emissores públicos /Obligations of public issuers

-

-

20.097.514

20.097.514

Nacionais /Nationals

-

-

20.097.514

20.097.514

Estrangeiros /Foreigners

-

-

-

-

Obrigações de outros emissores /Obligations of other issuers

-

-

-

-

Nacionais /Nationals

-

-

-

-

Estrangeiros /Foreigners

-

-

-

-

-

-

20.097.514

20.097.514

Títulos de rendimento fixo /Fixed income securities

-

1.048.259

7.513.666

Obrigações de emissores públicos /Obligations of public issuers

-

1.048.259

7.513.666

8.561.925

Nacionais /Nationals

-

1.048.259

7.513.666

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

Nacionais (prazo remanescente) /Nationals (remaining term)

20.097.514

31-12-2018
8.561.925

9. Crédito a Clientes

9. Investments held until maturity

Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 tinha a seguinte desagregação:

This item on 31 December 2018 and 2017 had the following breakdown:
Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18
Crédito interno /Internal Credit
Crédito ao exterior ME /Foreign Credit ME
Juros balanço /Balance interest
Crédito e juros vencidos /Overdue loans and interest
Imparidade da carteira de crédito /Loan Portfolio Impairment
Receitas com proveito diferido /Deferred income
Crédito bruto /Gross credit
Imparidade /Impairment
Crédito Líquido /Net Credit
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31/12/17

6 399 290

7 301 583

-

-

38 536

53 372

1 990 077

911 580

(1 960 800)

(1 474 575)

-

(15 112)

8 427 903

8 251 423

(1 960 800)

(1 474 575)

6 467 103

6 776 848

O crédito a clientes a 31 de Dezembro de 2018 e 2017, por prazo
de maturidade e sector de actividade é o seguinte:

The credit to customers on 31 December 2018 and 2017, by maturity
and sector of activity is as follows:

31-12-2018
Sector de Actividade
Sector of activity

Milhares de AOA /Thousand of AOA
Até 6 meses
Up to 6 months

De 6 a 12 meses
6 to 12 months

De 1 a 5 anos
1 to 5 years

Mais de 5 anos
Over 5 years

Total
Total

00001

Particulares /Private

43.757

3.061

439.816

659.892

1.146.526

13202

Extracção e preparação de minérios de metais preciosos
Extraction and preparation of precious metal ores

40.000

0

0

0

40.000

27100

Siderurgia e actividades de primeira transformação do ferro e do aço
Iron and steel industry and primary processing activities

590.472

0

0

0

590.472

33110

Fabricação de material médico-cirúrgico e ortopédico
Manufacture of medical, surgical and orthopedic equipment

12

0

0

0

12

36910

Fabricação de joalharia, ourivesaria e artigos similares
Manufacture of gold jewelery and similar articles

0

0

28.291

0

28.291

50100

Comércio de veículos automóveis /Trade in motor vehicles

165.651

608.839

0

0

774.490

51106

Agentes do comércio por grosso misto sem predominância
Non-predominant mixed wholesale agents

0

0

22.596

345.687

368.283

51900

Comércio por grosso, n.e. /Wholesale trade, n.

52111

Comércio a retalho em supermercados e hipermercados
Retail sale in supermarkets and hypermarkets

2.170.026

0

0

104.768

2.274.794

35.518

0

0

0

35.518

52120

Comércio a retalho em estabelecimentos não especializados,
sem predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco
Retail sale in non-specialized stores with no predominance of food,
beverages or tobacco

94.719

0

41.404

0

136.124

52310

Comércio a retalho de produtos farmacêuticos,
médicos, cosméticos e de higiene
Retail sale of pharmaceutical, medical, cosmetic and hygiene products

403.203

0

0

0

403.203

55211

Restaurantes de tipo tradicional /Traditional Restaurants

50.123

0

0

0

50.123

60230

Transportes rodoviários de mercadorias
Road transport of goods

0

0

0

182.722

182.722

64200

Telecomunicações /Telecommunications

24.107

0

0

0

24.107

72200

Consultoria e programação informática
Computer consulting and programming

69.426

0

0

0

69.426

93040

Outras actividades de serviços, n.e. /Other service activities, n.

1.458.265

0

19.585

825.962

2.303.811

5.145.280

611.900

551.691

2.119.032

8.427.903
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31-12-2018

Sector de Actividade
Sector of activity
00001

Particulares /Private

13202

Extracção e preparação de minérios de metais preciosos
Extraction and preparation of precious metal ores

27100

Milhares de AOA /Thousand of AOA
Até 6 meses
Up to 6 months

De 6 a 12 meses
6 to 12 months

De 1 a 5 anos
1 to 5 years

Mais de 5 anos
Over 5 years

Total
Total

344.245

164.536

511.459

882.612

1.902.852

40.000

0

0

0

40.000

Siderurgia e actividades de primeira transformação do ferro e do aço
Iron and steel industry and primary processing activities

857.864

0

0

0

857.864

50100

Comercio de veiculos automóveis
Iron and steel industry and primary processing activities

164.229

293.669

0

0

457.898

50200

Manutenção e Reparação de Veiculos automóveis
Maintenance and Repair of Motor vehicles

0

0

0

0

0

51106

Agentes de comércio por grosso misto sem oredominância
Mixed wholesale agents without or dominance

2

0

37.675

345.687

383.364

51226

Comércio por grosso de café, aúcar, chá, cacau e especiarias
Wholesale of coffee, sugar, tea, cocoa and spices

398.407

0

0

0

398.407

51900

Comércio por grosso n.e
Wholesale Trade n.e

1.803.203

0

0

107.044

1.910.247

52120

Comercio a retalho em estab. não especializados, sem predominância
de prod. alimentares, bebidas ou tabaco
Retail sale in non-specialized stores with no predominance
of food, beverages or tobacco

120.772

65.366

0

0

186.138

52310

Comércio a retalho de produtos farmaceuticos, médicos,
cosméticos e de higiéne
Retail sale of pharmaceutical, medical, cosmetic
and hygiene products

21.636

0

0

0

21.636

52321

Comercio a retalho de texteis e vestuário
Retail sale of textiles and clothing

0

0

0

0

0

52355

Outro comércio a retalho de produtos novos
em estabelecimentos especializados, n.e
Other retail sale of new products in specialized stores

80.352

0

0

0

80.352

55211

Restaurantes do tipo tradicional
Traditional Restaurants

44.108

0

0

0

44.108

60230

Transportes rodoviários mercadorias
Road transport goods

0

0

233.582

0

233.582

67130

Actividades auxiliares de intermediação financeira
Auxiliary activities of financial intermediation

0

0

0

0

0

72200

Consultoria e programação informática
Computer consulting and programming

71.097

0

0

0

71.097

93020

Actividades de Salões de Cabeleireiro e institutos de beleza
Hairdressing salons and beauty salons activities

0

0

0

0

0

93040

Outras actividades de Serviços
Other service activities

732.230

0

70.018

876.742

1.678.990

Comissões /Commissions					-15.112
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4.678.145

523.571

852.734

2.212.085

8.251.423

Os movimentos ocorridos nas perdas por imparidade evidenciadas no activo
como correcção aos valores do crédito foram as seguintes:

The movements that occurred in the impairment losses evidenced in the asset
as correction to the credit values were as follows:

Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18

31/12/17

Aplicações em instituições de crédito /Applications in credit institutions
Crédito concedido /Credit granted
Dotação do exercício /Appropriation for the financial year

-

-

Reversão do exercício /Exercise Reversal

-

-

-

-

-

(186 909)

(516 773)

62 811

Crédito concedido a clientes /Credit granted to customers
Crédito concedido /Credit granted
Dotação do exercício /Appropriation for the financial year
Reversão do exercício /Exercise Reversal
Recuperação de crédito e juros /Credit and interest recovery

Em termos de taxa, a carteira apresentava as seguintes rentabilidades:

-

-

(516 773)

(124 098)

(516 773)

(124 098)

In terms of rate, the portfolio presented the following profitability:
31/12/18

31/12/17

Conta corrente/Current account

17,17%

17,08%

Saldo /Credit

16,13%

15,71%

O modelo de imparidade definido pelo Banco e aprovado pelo BNA prevê
apenas a análise individual das operações de Crédito. Este modelo foi
considerado o mais adequado dado a dimensão da carteira do Banco, em
montante e número de operações e a história ainda recente da Instituição.

The impairment model defined by the bank and approved by the BNA only
provides for the individual analysis of credit operations. This model was
considered the most appropriate given the size of the bank’s portfolio, in the
amount and number of operations and the still recent history of the institution.

A 31 de Dezembro de 2018 o Banco não tinha em Balanço qualquer imóvel
recebido em doação ou execução por antiguidade.

On December 31, 2018, the bank had no balance sheet any property received
in donation or execution by seniority.
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10. Activos não correntes detidos para venda

10. Non-current assets held for sale

Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 apresentava os seguintes
valores:

This item on 31 December 2018 and 2017 presented the following values:

Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18

31/12/17

Subsidiárias adquiridas com o objectivo de serem alienadas no curto prazo /Subsidiaries acquired for the purpose of disposal in the short term

-

Imóveis e outros activos resultantes da resolução de contractos de crédito sobre clientes
Property and other assets resulting from the settlement of customer credit agreements

-

3 347 877

-

3 347 877

Imparidade

-

3 347 877

O montante registado na rubrica a 31 de Dezembro de 2017 era referente ao
Imóvel Torres Oceano, adquirido pelo Banco em 2013. Fruto da evolução do
mercado e do negócio, 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.

The amount recorded in the heading on 31 December 2017 was related to
the Torres Oceano property, acquired by the bank in 2013. The result of the
evolution of the market and the business, the bank opted to place the property
as available for sale. The market value for this property, obtained through
independent external entities, allows the conclusion that it is higher than the
accounting value recorded by the bank.

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 negócio, tendo celebrado respectivo contrato de resolução e
tendo nesta mesma data o vendedor procedido à devolução integral do valor
que originalmente tinha sido pago pelo Banco.

On 22 February 2018, the bank and the company with whom it had been made
in 2013 the business relating to this property, taking into account the time
already elapsed on the same, the fact that it was not possible to carry out the
deed and there is no reasonable prospect for the resolution Of this situation,
agreed the resolution of the business, having concluded its resolution contract
and having on that same date the seller made the full return of the amount
that originally had been paid by the bank.

11. Outros Activos tangíveis

11. Other tangible assets

Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 apresentava os seguintes
valores:

This item on 31 December 2018 and 2017 presented the following values:

Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18
Imóveis /Properties

31/12/17

477 982

315 833

Mobiliário /Furniture

126 663

115 321

Máquinas /Machines

89 296

50 612

149 164

131 740

Equipamento /Equipment

Equipamento Informático /Computer Equipment
Instalações interiores /Indoor facilities

55 804

13 440

146 848

177 591

Equipamentos de segurança /Safety equipment

92 505

58 537

Outros equipamentos /Other equipments

21 030

20 642

Obras em curso /Works in progress

114 597

257 799

Benfeitorias em imóveis de terceiras /Third party real estate improvements

213 256

62 324

Material de Transporte /Transport Material

Outros activos tangíveis /Other tangible assets

-

-

1 487 145

1 203 839

Amortizações Acumuladas /Accumulated Depreciation
Relativas ao exercício corrente /Relative to current year
Relativas ao exercícios anteriores /Relative to previous years
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135 792

91 172

(763 119)

(500 778)

(627 327)

(409 606)

859 818

794 233

A rubrica apresentou os seguintes movimentos:

Imobilizado Corpóreo
Tangible Fixed Assets

Activo Bruto

The heading presented the following movements:

Amort. Acumuladas

Gross Assets

Valor Líquido

Aquisições

Abates

Transferência

Activo Bruto

Amort. Exercício

Amort. Acumuladas

Accumulated
Net Value
Acquisitions Slaughter
Transfer
Gross Asset Year Depreciation
Accumulated
Depreciation							Depreciation

Valor Líquido
Net Value

Edifícios
Buildings

315.832

-39.580

276.252

0

1

162.150

477.983

0

-58.896

419.087

Mobiliário e Material
Furniture and Material

115.320

-61.081

54.239

-623

11.343

623

126.663

0

-71.565

55.098

Máquinas e Ferramentas
Machines and tools

50.612

-20.830

29.782

38.684

0

0

89.296

0

-32.063

57.233

Equipamento Informático
Computer Equipment

131.740

-96.923

34.817

17.424

0

0

149.164

0

-115.089

34.075

Instalações Interiores
Interior Installations

13.440

-8.365

5.075

0

0

42.364

55.804

0

-11.516

44.288

Material de Transporte
Transport Material

177.593

-140.818

36.775

-2

-30.744		

146.847

0

-130.384

16.463

58.537

-31.956

26.581

-20.749

33.968

20.749

92.505

0

-43.898

48.607

171.777

-109.452

62.325

0

3.487

37.992

213.256

0

-150.593

62.663

20.640

-10.054

10.586

390

0

0

21.030

0

-13.322

7.706

257.798

0

257.798

78.623		

-221.823

114.598

0

0

114.598

1.313.289

-519.059

794.230

42.055

1.487.146

0

-627.326

859.818

Amort. Acumulada

Valor Líquido

Equipamento de Segurança
Safety equipment
Benfeitorias em Imóveis Terceiros
Improvements
Outro Equipamento
Other Equipment
Imobilizado em Curso
Property, plant and equipment in progress
Total Corpóreo
Total

113.747

18.055

31/12/18

Imobilizado Corpóreo
Tangible Fixed Assets
Edificios
Buildings

Activo Bruto

31/12/17
Aquisições

Abates /reg

Transferências

Activo Bruto

Amort. Exercício

Gross Assets
Purchases
Discounts
Transfer
Gross Assets
Year Depreciation
Accumulated
						
Depreciation

Net Value

315.832

0

0

0

315.832

-14.244

-39.580

276.253

Mobiliário e material
Furniture and Material

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
Computer Equipment

114.990

15.954

0

796

131.740

-17.761

-96.923

34.819

Instalações Interiores
Interior Installations

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

54.171

4.366

0

0

58.537

-8.915

-31.956

26.581

108.359

200

0

63.218

171.777

-19.657

-109.452

62.325

Equipamento de Segurança
Safety equipment
Benfeitorias em Imóveis Terceiros
Improvements
Outro Equipamento
Imobilizado Corpóreo Curso
Property, plant and equipment in progress
Total Corpóreo
Total

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

231.769

146.360

0

-120.331

257.798

0

0

257.798

1.187.869

200.915

-27.707

-47.788

1.313.289

-110.830

-519.059

794.233

12. Outros Activos intangíveis

12. Other intangible assets

Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2018 e 2017, apresentava os seguintes
valores:

This item on 31 December 2018 and 2017, presented the following values:
Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18
Software /Software
Outros activos intangíveis /Other Intangible assets

1 777 498

31/12/17
1 743 373

739 733

739 422

2 517 231

2 482 795

Amortizações Acumuladas /Accumulated Depreciation
Relativas ao exercício corrente /Relative to current year
Relativas aos exercícios anteriores /Relative to previous years
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127 713

282 953

(2 574 495)

(2 602 017)

(2 446 782)

(2 319 064)

70 449

163 731

A rubrica apresentou os seguintes movimentos:

Imobilizado Incorpóreo
Intangible assets
Software
Software

Activo Bruto

The heading presented the following movements:

Amort. Acumuladas

Gross Assets

Valor Líquido

Aquisições

1.743.372

-1.591.888

151.484

725.932

-725.559

373

0

Gastos com Desenvolvimento
Accumulated Depreciation

18.909

-11.456

7.453

-309

Out.Imobilizações Incorpóreas
Relative to current year

69.134

-64.710

4.424

2.557.347

-2.393.613

163.734

Gastos Organização e Expansão
Other intangible assets

Total Incorpóreo
Relative to previous years

Abates

Transferência

0		

Intangible assets

Sist. Automático dados - Software
Automatic Data System - Software

Amort. Exercício

Amort. Acumuladas

Valor Líquido
Net Value

34.126

1.777.498

0

-1.711.785

65.713

0

-74.547

651.385

0

-651.385

0

304

309

19.213

0

-14.478

4.736

0			

69.134

0

-69.134

0

2.517.230

0

-2.446.782

70.449

Amort. Acumulada

Valor Líquido

-309

304

-40.112

31/12/18

Imobilizado Incorpóreo

Activo Bruto

Accumulated
Net Value
Acquisitions Slaughter
Transfer
Gross Asset Year Depreciation
Accumulated
Depreciation							Depreciation

31/12/17

Activo Bruto

Aquisições

Abates /reg

Transferências

Activo Bruto

Amort. Exercício

Gross Assets
Purchases
Discounts
Transfer
Gross Assets
Year Depreciation
Accumulated
						
Depreciation

Net Value

1.676.818

22.001

0

44.553

1.743.372

-240.250

-1.591.888

151.484

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

0

0

0

0

0

0

0

0

2.456.486

27.514

25.559

47.788

2.557.347

-290.984

-2.393.613

163.731

Gastos Organização e Expansão
Organization and Expansion Expenses

Imobilizado Incorpóreo Curso
Intangible Assets Course
Total Incorpóreo
Total

13. Impostos

13. Taxes

O Banco encontra-se sujeito a tributação em sede de imposto industrial,
sendo considerado fiscalmente um contribuinte do Grupo A. Os impostos
sobre o rendimento (correntes ou diferidos) são reflectidos nos resultados
do exercício, excepto nos casos em que as transacções que os originaram
tenham sido reflectidas noutras rubricas de capital próprio. Nestas situações,
o correspondente imposto é igualmente reflectido por contrapartida de
capital próprio, não afectando o resultado do exercício.

The bank is subject to taxation in the head of industrial tax, being considered
fiscally a contributor to group A. Income taxes (current or deferred) are reflected
in the results of the financial year, except in cases where the Transactions that
originated them were reflected in other equity headings. In these situations,
the corresponding tax is also reflected by equity counterpart, not affecting the
result of the financial year.

O cálculo do imposto corrente dos exercícios findos em 31 de Dezembro de
2018 e 2017 foi apurado 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, durante um período de 5 anos, podendo resultar, devido
a diferentes interpretações da legislação fiscal, em eventuais correcções ao
lucro tributável dos exercícios de 2014 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 Demonstrações
Financeiras.
Os prejuízos fiscais apurados em determinado exercício, conforme disposto
no artigo 46º do Código do Imposto Industrial, podem ser deduzidos aos
lucros tributáveis dos três anos posteriores.
A reconciliação da taxa de imposto, na parte respeitante ao montante reconhecido
em resultados, pode ser analisada como segue:
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The calculation of the current tax of the years ended on December 31, 2018
and 2017 was determined in accordance with article 4 (1) and (2) of Law No.
19/14 of 22 October, with the applicable tax rate of 30%.
The tax declarations are subject to review and correction by the tax authorities
for a period of 5 years and may result, due to different interpretations of the
tax legislation, in possible corrections to the taxable profit of the exercises of
2014 to 2017. However, it is not foreseeable that any correction concerning
these exercises will occur and, if it does, no significant impacts are expected in
the financial statements.
The tax losses determined in a given fiscal year, as provided in article 46
of the Industrial tax code, may be deducted from the taxable profits of the
three subsequent years. The tax rate´s reconciliation relating to the amount
recognised in results, can be analyzed as follows:

Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18
%
Resultado antes do imposto /Profit before tax

31/12/17

VALOR

%

VALOR

4.594.916

Imposto apurado com base na taxa de Imposto /Relativas ao exercício corrente

1.666.008

30,00%

1.378.475

30,00%

499.802

-56,58%

-2.599.869

-77,37%

-1.288.940

Custos não dedutíveis /Relativas ao exercício corrente

3,72%

170.944

5,47%

91.199

Prejuizos fiscais a reportar /Relativas ao exercício corrente

0,00%

0

-16,89%

-281.358

Benefícios Fiscais em rendimentos de títulos de dívida pública /Relativas ao exercício corrente

Liquidações Provisórias /Relativas ao exercício corrente

-1,53%

-70.302

-1,86%

-31.058

Imposto do Exercício /Relativas ao exercício corrente

12,61%

579.495

0%

0

Os proveitos dos títulos da dívida pública resultantes 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 consideram como proveitos os rendimentos que provierem de
quaisquer títulos de dívida pública angolana, para efeitos do apuramento do
imposto industrial a pagar.

The income from the securities of the public debt resulting from Treasury bonds
and Treasury bills issued by the Angolan state until 31 December 2012, the
issue of which is regulated by the Framework law of direct public indebtedness
(Law No. 16/02, of 5 December ), as well as by the regulatory decrees numbers
51/03 and 52/03, of 8 July, enjoy total tax exemption.

Os proveitos dos títulos da dívida pública resultantes de Obrigações do
Tesouro e de Bilhetes do Tesouro emitidos pelo Estado Angolano, após 31
Dezembro de 2012 estão sujeitos a tributação 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).

Income from public debt securities resulting from Treasury bonds and Treasury
bills issued by the Angolan state after 31 December 2012 are subject to
taxation in capital enforcement tax, as per point (k) of article 9 (1). Presidential
Legislative Decree No. 2/2014 of 20 October. The income taxed in the seat of
capital application tax are not subject to industrial tax, as provided in article 47
of the Code of Industrial Tax (Law No. 19/14 of 12 October).

Desta forma, na determinação do lucro tributável para 30 de Junho de 2018 e
31 de Dezembro de 2017, tais proveitos foram deduzidos ao lucro tributável.
De igual modo, o custo apurado 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 regulamentado no número 1 do artigo 48º do Código de Imposto
Industrial.
A rubrica apresentou os seguintes movimentos:

This is complemented by the provisions of point (c) of article 23 (1) of the
Code of Industrial Tax (Law No. 18/92, of 3 July), in force until 31 December
2014, where it is expressly stated that the income which they provide is not
considered as income of any Angolan public debt securities, for the purposes of
the discharge of the industrial tax payable.

Thus, in determining the taxable profit for 30 June 2018 and 31 December
2017, such income was deducted from the taxable profit. Similarly, the cost
calculated with the liquidation of capital duty is excluded from the tax costs
accepted for the assessment of the taxable income, as provided in paragraph
1(a) of article 18 of the Industrial tax code.
In 2017, the bank proceeded to annul the total active deferred taxes resulting
from the tax losses it had registered in 2014, given that the period for deduction
of the taxable amount was reached, as regulated in article 48, paragraph 1. Of
the Industrial tax code.

The heading presented the following movements:
Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18
Liquidações Provisórias /Provisional Settlements

31/12/17

VALOR

VALOR

-70.302

-31.058

Retenções na fonte /Withholding taxes

0

0

Imposto do Exercício /Fiscal Year

0

0
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Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, 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 financeira, apurados
nos primeiros seis meses do exercício fiscal anterior.
14. Outros Activos
A rubrica Outros Activos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 é analisada
como se segue:

On 31 December 2018 and 2017, the balance of the provisional liquidation line
corresponds to the mandatory provisional settlement made in August of each
year, calculated by applying a 2% fee on the result derived from the operations
of Financial intermediation, calculated in the first six months of the previous
fiscal year.
14. Other assets
The other assets heading on 31 December 2018 and 2017 is analyzed as
follows:
Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18

31/12/17

Devedores /Debtors

67

77

Falhas de caixa /Cash Failures

64

74

Dividendos a receber /Dividends Receivable

-

-

Fraudes /Cheats

-

-

Levantamentos ATM /ATM withdrawals

3

3

Outros /Others

-

-

704 558

466 051

Despesas antecipadas /Prepaid expenses
Seguros /Insurance

68 420

40 358

Rendas e alugueres /Incomes and rents

67 451

43 421

Licenças e manutenção de software /Software Licenses and Maintenance

-

-

Fornecedores /Providers

-

-

568 687

382 272

Associadas /Associated

Diversos /Several

-

-

Património artístico /Artistic heritage

-

-

Posições cambiais /Currency positions

-

-

Moeda nacional /National coin

-

-

Moeda estrangeira /Foreign currency

-

-

(45 325)

(44 814)

659 300

421 314

Contas diversas /Miscellaneous Accounts
Imparidade para outros activos /Impairment to other assets

659 300

421 314

15. Recursos de Bancos Centrais e de outras instituições de crédito

15. Resources of central banks and other credit institutions

A rubrica de recursos de Bancos Centrais e de outras instituições de crédito é
apresentada como se segue:

The resource heading for central banks and other credit institutions is
presented as follows:
Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18

31/12/17

Depósitos e outros financiamentos de Bancos Centrais /Deposits and other Central Bank financing

-

-

Depósitos de outras instituições de crédito no país / Deposits from other credit institutions in the country

-

-

Depósitos de outras instituições de crédito no estrangeiro / Deposits with other credit institutions abroad

-

-

Outros recursos moeda nacional /Other resources national currency
Outros recursos moeda estrangeira /Other foreign currency resources
Contas internas de regularização /Internal settlement accounts
Total /Total

Os valores desta rubrica, são referentes a operações de compensação EMIS,
com liquidação no dia seguinte e valores referentes a facturas a liquidar a
fornecedores.
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14 305

82 290

(44 968)

88 152

-

-

(30 663)

170 442

The values of this heading are related to EMIS clearing operations, with
settlement on the following day and amounts referring to invoices to be
liquidated to suppliers.

16. Recursos de Clientes e outros empréstimos

16. Customer resources and other loans

O saldo da rubrica recursos de Clientes e outros empréstimos é composto,
quanto á sua natureza:

The customer´s balance resources and other loans section is composed, as to
their nature:
Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18

31/12/17

Depósitos de clientes /Customer Deposits
Depósitos à ordem /Demand deposits

19 360 830

16 184 259

Depósitos a prazo /Term Deposits

15 124 016

15 226 964

Depósitos de poupança /Savings Deposits

-

-

Depósitos ao justo valor através de resultados /Fair value deposits through profit or loss

-

-

Outros /Others

Relativamente ao sector institucional, a decomposição da rubrica é como se
segue:

Sector público /Public sector
Empresas /Companies
Particulares /Private

31/12/17

Moeda Nacional

Moeda estrangeira

Total

Moeda Nacional

Moeda estrangeira

Total

National currency

Foreign currency

Total

National currency

Foreign currency

Total

137 741

123 829

261 570

72 185

66 590

138 775

11 734 269

1 560 945

13 295 214

9 727 840

1 968 800

11 696 640

4 594 789

1 208 976

5 803 765

3 682 610

666 234

4 348 844

-

282

16 466 799

2 894 032

Juros /Interest
Total /Total

282			
19 360 830

13 482 635

31/12/18
Depósitos a prazo
Time Deposits

31 411 223

In relation to the institutional sector, the decomposition of the heading is as
follows:

31/12/18
Depósitos à ordem
Demand deposits

34 484 846

2 701 624

16 184 259

31/12/17

Moeda Nacional

Moeda estrangeira

Total

Moeda Nacional

Moeda estrangeira

Total

National currency

Foreign currency

Total

National currency

Foreign currency

Total

Sector público /Public sector

-

-

-

434 499

-

434 499

Empresas /Companies

6 591 932

5 251 246

11 843 178

9 919 709

2 773 724

12 693 433

Particulares /Private

2 727 350

375 920

3 103 270

1 544 662

297 671

1 842 333

96 387

81 181

177 568

207 232

49 466

256 698

9 415 669

5 708 347

15 124 016

12 106 102

3 120 861

15 226 964

Juros /Interest
Total /Total

O escalonamento do recurso dos Clientes e de outros empréstimos por prazo
de vencimento, em 31 de Dezembro de 2018 e 31 de Dezembro de 2017, era
o seguinte:

The escalation of customers´ appeal and other loans by maturity, on 31
December 2018 and 31 December 2017, was as follows:

Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18

31/12/17

Prazo de vencimento /Due date
Até 3 meses /Up to 3 months

21 643 000

De 3 a 6 meses /3 to 6 months

2 015 437

3 484 951

10 960 822

9 434 626

De 6 meses a 1 ano /From 6 months to 1 year
Mais de 1 ano /Over 1 year
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18 460 911

-

30 735

34 619 259

31 411 223

17. Provisões

17. Provisions

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubricas têm a seguinte
composição:

On 31 December 2018 and 2017, these headings have the following
composition:
Milhares de AOA /Thousand of AOA

Provisões para garantias e outros compromissos /Provisions for warranties and other commitments
Provisões para pensões de reforma, complemento de pensões de reforma e sobrevivência
Provisions for retirement pensions, pension supplement of reform and survival
Provisões para subsídios de férias e natal /Provisions for Holiday and Christmas Allowances
Provisões para responsabilidades prováveis de natureza cível /Provisions for probable civil liabilities
Outras provisões para riscos e encargos /Other provisions for risks and charges

31/12/18

31/12/17

43 851

13 816

-

-

63 293

116 658

9 386

9 386

-

-

116 530

139 860

As provisões para garantias e outros compromissos destinam-se a fazer face
a eventuais perdas em cartas de crédito que o Banco abriu aos seus Clientes.

The provisions for guarantees and other commitments are intended to address
eventual losses in letters of credit that the bank has opened to its customers.

A provisão para responsabilidades prováveis de natureza cível, destinam-se a
fazer face a eventuais perdas relacionadas com falhas operacionais.

The provision for probable civil liabilities is intended to address eventual losses
related to operational failures.

18. Outros Passivos

18. Other liabilities

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tem a seguinte composição:

On 31 December 2018 and 2017, this item has the following composition:
Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18
Sector Público (natureza fiscal) /Public Sector (tax nature)

31/12/17

673.651

46.478

Imposto de selo /Stamp tax

5.830

6.948

Imposto predial urbano /Urban property tax

8.524

6.293

Retenção Imposto Industrial /Industrial Tax Withholding

2.317

6.423

Imposto consumo /Consumption tax
Impostos s/ rendimentos dependentes /Taxes on dependent income
Imposto aplicações de capitais /Capital investments tax
Outros /Others
Fornecedores /Providers

-

3.852

14.598

20.994

9.595

1.968

632.787

-

-

-

63.857

76.713

Rendas a pagar /Rent to pay

-

-

Contractos de assistência /Assistance contracts

-

-

Outros serviços prestados /Other services provided

-

-

63.857

76.713

Pessoal, salários e remunerações /Staff, salaries and remuneration

-

-

Posições cambiais /Currency positions

-

-

Moeda nacional /National coin

-

-

Credores diversos /Various creditors

Outros /Others

Moeda estrangeira /Foreign currency
Outros /Others

-

-

21.145

38.970

758.653

162.161

A rubrica Sector Público Outros, inclui o montante de AKZ 585.059 milhares
referentes a provisão imposto industrial e AKZ 5.586 milhares referentes ao
imposto diferido de Justo Valor de títulos disponíveis para venda.

The other public Sector section includes the amount of AKZ 585,059
thousand referring to the industrial tax provision and AKZ 5,586 Thousand
referring to the deferred tax of fair value of securities available for sale.

A rubrica Fornecedores Outros, inclui um montante de AOA 63.857 milhares
referentes a acréscimos de custos que o Banco efectuou, em relação a
um conjunto de serviços contratualizados, mas em relação aos quais os
prestadores ainda não apresentaram as respectivas facturas. Os AOA 21.145
milhares são referentes a comissões de Cartas de Crédito abertas pelo
Banco, cujo reconhecimento a proveitos é reconhecido ao longo do período
da operação.

The other suppliers include an AOA amount of 63,857 thousand referring to
the costs accrued by the bank, in relation to a set of countercurrent services,
but in respect of which the providers have not yet submitted their respective
Invoices. AOA 21,145 Thousand are referring to credit card commissions
opened by the bank, whose recognition to income is recognized throughout
the period of the operation.
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19. Reservas, Resultados Transitados e Outro rendimento integral

19. Bookings, transited results and other integral income

A posição desta rubrica a 31 de Dezembro de 2018 e 2017, apresentava
a seguinte posição:

The position of this heading on 31 December 2018 and 2017, presented the
following position:
Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18
Perdas actuariais (efeito líquido de imposto) /Actuarial losses (net of tax effect)

31/12/17
-

-

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

186.217

876.914

Ganhos e perdas potencialmente reconhecidas nas reservas de justo valor /Gains and losses potentially recognized in fair value reserves

186.217

876.914

Ajustamentos de cobertura de justo valor /Fair value hedge adjustments

-

-

Crédito titulado /Secured Credit

-

-

Activos financeiros detidos até à maturidade /Financial assets held to maturity

-

-

186.217

876.914

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

5.587

263.074

Ganhos e perdas potencialmente reconhecidas nas reservas de justo valor /Gains and losses potentially recognized in fair value reserves

5.587

263.074

Ajustamentos de cobertura de justo valor /Fair value hedge adjustments

-

-

Crédito titulado /Secured Credit

-

-

Activos financeiros detidos até à maturidade /Financial assets held to maturity

-

-

5.587

263.074

180.630

613.840

308.903

142.303

Reservas de justo valor /Fair value reserves

Impostos diferidos /Deferred Taxes

Reservas de justo valor líquidas de impostos /Fair value reserves net of taxes
Outras reservas e resultados acumulados /Other reserves and retained earnings
Reserva legal /Legal reserve
Reserva estatutária /Statutory reserve
Outras reservas e resultados acumulados /Other reserves and retained earnings

A reconciliação entre o custo amortizado e o justo valor dos activos financeiros
disponíveis para venda, é a seguinte:

-

-

(3.592.413)

(5.064.134)

(3.283.510)

(4.921.831)

The reconciliation between the amortized cost and the fair value of the financial
assets available for sale is as follows:
Milhares de AOA /Thousand of AOA

Custo amortizado dos activos financeiros disponíveis para venda /Amortized cost of available-for-sale financial assets
Imparidade acumulada reconhecida /Accrued impairment recognized
Custo amortizado líquido de imparidade /Amortized cost net of impairment
Ganhos e perdas potenciais reconhecidos na reserva de justo valor /Potential gains and losses recognized in fair value reserve

31/12/18

31/12/17

4.597.965

6.190.947

-

-

4.597.965

6.190.947

186.217

876.914

Ganhos e perdas de derivados embutidos em activos financeiros /Gains and losses on derivatives embedded in financial assets
Disponíveis para venda /available for sale
Valor de mercado dos activos financeiros disponíveis para venda /Market value of available-for-sale financial assets

Os movimentos ocorridos nestas rubricas foram os seguintes:

-

-

4.784.182

7.067.861

The movements that occurred in these headings were as follows:
Milhares de AOA /Thousand of AOA

Saldo a 1 de Janeiro
Balance on 1st January

Títulos da dívida pública /Government bonds

Imparidade em resultados

Alienação

Fair value variation

Impairment in results

Disposal

Balance at December 31

-

-

-

-

-

Bilhetes Tesouro /Treasure Tickets

132.611

-

-

186.217

-

-

-

-

-

53.606

132.611

-

-

186.217
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53.606

132.611

Saldo em 31 de Dezembro

Obrigações Tesouro /Treasury Bonds			
Outros /Others

53.606

Variação de justo valor

186.217

A 31 de Dezembro 2018, a Reserva legal no montante de AOA 308.903
milhares, só pode ser utilizada 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 líquido anual, até à
concorrência do seu capital social.
20. Capital Subscrito
O Banco foi constituído por escritura Publica de 17 de Fevereiro de 2011,
com um capital social de AOA 2.200.000.000, representado por um milhão
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 accionistas 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, através de acções da mesma
categoria e com o mesmo valor nominal das já existentes. Este aumento de
capital social foi integralmente subscrito e realizado, e está consubstanciado
em escritura pública de 28 Junho de 2013, lavrado no 1º cartório Notarial de
Luanda.
Em Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas, 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
novas 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, representado por 4.210.000 acções de AOA 2.200 valor
nominal.

On 31 December 2018, the legal reserve amounting to AOA 308,903 thousand,
can only be used to cover accumulated losses or to increase Capital.
The applicable Angolan law requires that the Legal reserve be credited annually
for a minimum value of 10% of the annual net income, to the competition of
its capital stock.
20. Bookings, transited results and other integral income
The bank was constituted by public deed of 17 February 2011, with a social
capital of AOA 2.2 billion, represented by 1 million of shares in the unitary
value of AOA 2,200, wholly carried out by the shareholders.
In 2013, in a general meeting held on April 27th, it was proposed by the Board
of Directors of the Bank and accepted by shareholders the realization of an
increase in the share capital, in cash, passing the same from AOA 2.2 billion
to AOA 4.84 billion, Shares of the same category and with the same nominal
value as the existing ones. This increase in social capital was fully subscribed
and realized, and is embodied in the public deed of 28 June 2013, which was
held at the 1st notary Notarial of Luanda.
In the extraordinary shareholders ‘ meeting held on October 5, 2013, it was
decided to approve a new capital increase, in cash, from AOA 4.84 billion to
AOA 9.262 billion, with issuance and subscription of new shares of the same
category of the already The nominal value of AOA 2,200.
This capital increase was carried out in 2013 and 2014, by the amounts of
AOA 2,042,334,000 and AOA 2,379,666,000, respectively.
After completing this increase, the bank began to have a social capital of AOA
9.262 billion, represented by 4,210,000 shares of AOA 2,200 nominal value.
As of 31 December 2018, the composition of Banco Valor SA´s shareholder
is as follows:

À data de 31 de Dezembro de 2018, a composição accionista do Banco Valor
SA, é a seguinte:
Accionista /Shareholder

%

Álvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho

56,58

Carlos de Oliveira Madaleno

15,98

Hélder da Silva Milagre

6,16

Sílvio Alves Madaleno

5,23

Jorge Henriques Flora Leitão

4,66

Rui Óscar Ferreira Santos Van-Dúnem

4,32

Outros /Others

7,07
100,00
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21. Margem Financeira

21. Financial margins

O valor da rubrica a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 é composto da seguinte
forma:

The item´s value on 31 December 2018 and 2017 is composed as follows:

Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18

31/12/17

1.243.013

1.210.334

Juros e proveitos equiparados /Interest and similar income
Juros de crédito /Credit interest
Juros de títulos de negociação /Interest on trading securities

-

-

Juros de activos financeiros disponíveis para venda /Interest on available-for-sale financial assets

1.357.729

146.980

Juros de activos financeiros detidos até à maturidade /Interest on held-to-maturity financial assets

8.012.457

1.141.960

Juros de derivados de cobertura /Interest on hedging derivatives

-

-

Juros de derivados associados a instrumentos financeiros valorizados aos justo valor através de resultados
Derivative interest associated with financial instruments valued at fair value through profit or loss

-

-

Juros de depósitos e outras aplicações /Deposit interest and other investments

56.268

7.649

De operações de MMI /From MMI Operations

56.268

7.649

Depósitos a prazo em instituições de crédito no estrangeiro /Term deposits with foreign credit institutions

-

-

Depósitos a prazo em instituições de crédito no País /Term deposits with credit institutions in Brazil

-

-

18.373

20.095

(4.819.018)

(635.694)

Proveitos de operações de compra de títulos com acordo de revenda /Income from securities purchase operations with resale agreement
Juros e custos equiparados /Interest and similar costs
Juros de depósitos e outros recursos /Deposit interest and other resources
Depósitos à Ordem /Demand Deposits

-

-

(4.819.018)

(635.694)

Juros de captações de liquidez /Interest on liquidity funding

(16.374)

(6.096)

De operações de MMI /From MMI Operations

(16.374)

(6.096)

Depósitos a prazo em instituições de crédito no estrangeiro /Term deposits with foreign credit institutions

-

-

Depósitos a prazo em instituições de crédito no País /Term deposits with credit institutions in Brazil

-

-

Juros de títulos com acordo de recompra /Securities with repurchase agreement

-

-

Juros de títulos emitidos /Interest on securities issued

-

-

Juros de passivos subordinados /Interest on subordinated liabilities

-

-

Juros de derivados de cobertura /Interest on hedging derivatives

-

-

Juros de derivados associados a instrumentos financeiros valorizados aos justo valor através de resultados
Derivative interest associated with financial instruments valued at fair value through profit or loss

-

-

(4.835.392)

(641.790)

Depósitos a Prazo /Term Deposits

Comissões incluídas nos juros de crédito /Commission included in credit interest

A rubrica juros de crédito inclui a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 o montante
de AOA 20.560 milhares e AOA 15.112 milhares, respectivamente, referentes
a comissões contabilizadas de acordo com o método da taxa de juro efectiva.
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20.560

26.110

5.873.008

1.911.338

The credit interest item includes on 31 December 2018 and 2017 the amount
of AOA 20,560 thousand and AOA 15,112 thousand, respectively, referring
to commissions accounted for in accordance with the effective interest rate
method.

22. Rendimentos de serviços e comissões

22. Income from services and commissions

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 esta rubrica apresenta a seguinte
composição:

On 31 December 2018 and 2017, this item contains the following composition:

Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18

31/12/17

Serviços e comissões recebidas /Services and commissions received
Por garantias prestadas /For guarantees provided

226

Por compromissos perante terceiros /By commitments to third parties
Por serviços bancários prestados /For banking services provided
Outras comissões - proveitos /Other commissions - income

5.967

-

-

1.282.506

1.201.666

370.582

194.700

1.653.314

1.402.333

Serviços e comissões pagas /Services and commissions paid
Por garantias recebidas /For guarantees received
Por serviços bancários prestados por terceiros /For third party banking services
Comissões da actividade seguradora /Insurance business commissions
Outras comissões - custos /Other commissions - costs

-

-

(257.334)

(213.018)

-

-

3.356

-

(253.978)

(213.018)

1.399.336

1.189.315

23. Resultados Cambiais

23. Exchange results

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica apresenta a seguinte
composição:

On 31 December 2018 and 2017, this item contains the following composition:
Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18

31/12/17

Lucros /Profits
Notas e moedas /Banknotes and Coins
Divisas /Currencies
Títulos /Titles

4.961.363

1.663.565

129.668.155

2.231.934

-

-

134.629.518

3.895.499

Prejuízos /Losses
Notas e moedas /Banknotes and Coins
Divisas /Currencies
Líquido /Liquid
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(3.228.370)

(1.093.365)

(130.620.172)

(1.443.098)

(133.848.542)

(2.536.463)

780.976

1.359.036

24. Outros resultados de exploração

24. Other Exploration Results

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica apresenta a seguinte
composição:

On 31 December 2018 and 2017, this item contains the following composition:

Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18
Impostos e taxas não incidentes sobre os resultados /Non-income taxes and charges

31/12/17

(315.115)

(104.919)

Impostos aduaneiros /Customs Taxes

-

-

Taxas /Fees

-

(91.200)

(315.115)

(13.719)

-

(1.528)
7.140

Outros impostos /Other taxes
Penalidades aplicadas por autoridades regulamentares /Penalties imposed by regulatory authorities
Custos e prejuízos diversos /Miscellaneous costs and losses

-

Custos com quotizações /Contributions costs

-

-

Custos com angariação de seguros /Insurance Raising Costs

-

-

Outros custos /Other costs

-

7.140

Proveitos diversos /Miscellaneous income

-

(739)

Proveitos com prestação de serviços diversos /Income from miscellaneous services

-

-

Reembolso de despesas de comunicação e expedição /Reimbursement of communication and shipping expenses

-

-

Proveitos sobre angariação de seguros /Insurance Earnings

-

-

Outros proveitos /Other income

-

(739)

(315.115)

(97.779)

25. Custos com Pessoal

25. Personnel costs

O valor do item é decomposto conforme é apresentado:

The value of the item is decomposed as it is presented:
Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18

31/12/17

Membros dos órgãos de gestão e fiscalização /Members of the management and supervisory bodies

-244.559

-330.005

Retribuição base /Base consideration

(182.109)

(241.588)

Subsidio de representação /Representation allowance
Subsídios de natal e de férias /Christmas and Holiday Grants
Outros subsídios /Other allowances
Despesas com segurança social /Social Security Expenses
Empregados /Employees

-

0

(46.342)

(69.061)

(2.066)

(2.206)

(14.042)

(17.150)

-1.001.477

-1.013.665

Retribuição base /Base consideration

(523.544)

(442.107)

Subsídios de natal e de férias /Christmas and Holiday Grants

(134.949)

(119.397)

Outras remunerações adicionais /Other additional remuneration

-

-

Outros Subsídios /Other allowances

(71.664)

(63.834)

Segurança social /Social Security

(45.018)

(38.528)

Isenção de horário /Exemption schedule
Encargos com seguro de saúde /Health Insurance Charges
Outras despesas /Other expenses
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(2.759)

(699)

(59.546)

(51.356)

(163.997)

(297.744)

-1.246.036

-1.343.670

26. Fornecimentos e serviços de terceiros

26. Third-party Supplies and services

A 31 de Dezembro de 2018 e 31 de Dezembro de 2017, a rubrica apresenta
a seguinte composição:

On 31 December 2018 and 31 December 2017, the heading presents the
following composition:
Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18

31/12/17

Água energia e combustíveis /Water energy and fuels

(7.515)

Material de consumo corrente /Current Consumables

-

-

(208.380)

(148.223)

Rendas e alugueres /Incomes and rents

(4.081)

Comunicações /Communications

(104.160)

(94.591)

Deslocações, estadas e representações /Displacements, stays and representations

(100.462)

(106.887)

Publicações, publicidade e propaganda /Publications, publicity and advertising

(19.216)

(13.448)

Conservação e reparação /Conservation and repair

(49.942)

(35.162)

Cartões e crédito imobiliário /Cards and mortgage
Auditorias, estudos e consultas /Audits, studies and consultations
Informática /Computing
Outsourcing e trabalho dependente /Outsourcing and dependent work
Outros serviços especializados /Outsourcing and dependent work
Formação do pessoal /Staff Training
Seguros /Insurance

-

-

(78.221)

(52.179)

(284.748)

(210.953)

2.453

(27.842)

(182.087)

(79.448)

(13.562)

(9.782)

(6.223)

(6.569)

Contencioso /Exemption schedule

-

-

Donativos /Donations

-

(95.555)

Outros fornecimentos e serviços externos /Other external supplies and services

(43.444)

(27.205)

(1.095.507)

(911.925)

27. Provisões líquidas de anulações e imparidade para outros activos
líquidos de reversões e recuperações

27. NET cancellations and impairment´s provisions for other net assets of
reversions and recovering’s

Esta rubrica apresenta as seguintes posições a 31 de Dezembro de 2018 e
31 de Dezembro de 2017:

This item presents the following positions on 31 December 2018 and 31
December 2017:
Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18

31/12/17

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 tax liabilities

-

-

Provisões para responsabilidades prováveis com pessoal /Provisions for probable personnel liabilities

-

-

Provisões para garantias prestadas /Provisions for probable personnel liabilities

-

(251)
-

Imparidade para outros activos de natureza cível /Impairment to other civil assets
Imparidade para outros activos de natureza administrativa e de comercialização
Impairment to other administrative assets and marketing
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(251)

(513)

-

-

(100.309)

(513)

(100.309)

(513)

(100.560)

28. Resultados por acção

28. Results per share

Resultados por acção básicos
Os resultados por acção básicos são calculados efectuando a divisão do
resultado atribuível aos accionistas do Banco pelo número médio ponderado
de acções ordinárias em circulação durante o ano.

Results by basic action
The basic action results are calculated by dividing the result attributable to the
shareholders of the bank by the weighted average number of ordinary shares
in circulation during the year.

Resultados por acção diluídos
Os resultados por acção diluídos são calculados ajustando o efeito de todas
as potenciais acções ordinárias diluidoras ao número médio ponderado de
acções ordinárias em circulação e ao resultado líquido do Banco.

Diluted earnings per share
Diluted earnings per share are calculated by adjusting the effect of all potential
common shares diluting the weighted average number of ordinary shares in
circulation and the net result of the bank.

No Banco Valor, SA, os resultados por acção diluídos não diferem dos
resultados por acção básicos.

In Banco Valor, SA, results per diluted action do not differ from the results per
basic action.

Milhares de AOA /Thousand of AOA

31/12/18

31/12/17

Resultado líquido do exercício (milhares AOA) /Net profit for the year (AOA thousands)

4.015.421

1.666.008

Resultado líquido ajustadoN.º médio de acções /Adjusted net incomeAverage shares

4.210.000

4.210.000

Resultado por acção básico (AOA) /Earnings per share basic (AOA)

954

396

Resultado por acção diluído (AOA) /Diluted earnings per share (AOA)

954

396

29. Transacções com Partes Relacionadas

29. Transactions with related parties

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017 as operações com partes relacionadas
eram as seguintes:

On 31 December 2018 and 2017 the operations with related parties were as
follows:

Partes Relacionadas 2018 /Related Parties 2018		

Balanço
Balance

Milhares de AOA /Thousand of AOA

Accionistas
Shareholders

Orgãos Sociais
Social entities

Participantes

Outros

Participated

Others

Total
Total

Activo /Active
Crédito Concedido /Credit granted
377.937

0

0

3.868.430

4.246.367

60.470

0

0

710.775

771.245

Depósitos a Ordem /Demand deposits

2.575.674

281.192

0

2.188.042

5.044.908

Depósitos a Prazo /Term Deposits

1.403.388

671.433

0

6.805.558

8.880.379

8.487

9.196

0

224.363

242.046

0

0

0

0

0

786.895

Capital /Capital
Juros e Prov. Equiparados /Interest equivalent
Passivo /Passive
Recursos captados /Capitalized Resources

Juros e custos Equiparados /Interest and similar costs
Outros Credores Comissões /Other commercial lenders
Resultados /Results
Proveitos /Income
Margem Financeira- Crédito /Net interest income - credit

60.470

30.108

0

696.317

Resultados Operações Cambiais /Foreign Exchange Operations Results

1.996

10.862

0

-94.264

-81.406

Comissões /Commissions

4.094

311

0

359.638

364.043

9.824

30.483

0

136.111

176.418

0

0

0

84.652

84.652

			01.279.843

1.279.843

Custos /Costs
Margem Financeira-recursos /Net interest income - resources
Prestação de Serviços /Services provision
Extrapatrimoniais /Off-balance sheet
Crédito documentário e garantias /Documented Credit and Guarantees
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29. Rubricas Extrapatriomoniais

29. Transactions with related parties

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica apresenta a seguinte
composição:

As at 31 December 2018 and 2017, this caption is made up as follows:

Partes Relacionadas 2017 /Related Parties 2017		

Balanço
Balance

Milhares de AOA /Thousand of AOA

Accionistas
Shareholders

Orgãos Sociais
Social entities

Participantes
Participated

Outros
Others

Total
Total

Activo /Active					
5.772.069
Crédito Concedido /Credit granted
Capital /Capital
Juros e Prov. Equiparados /Interest equivalent

380.141

456.998

0

4.885.462

5.722.601

1.359

2.313

0

45.796

49.468

Passivo /Passive					
11.991.553
Recursos captados /Capitalized Resources
Depósitos a Ordem /Demand deposits
Depósitos a Prazo /Term Deposits
Juros e custos Equiparados /Interest and similar costs
Outros Credores Comissões /Other commercial lenders

422.354

142.757

0

2.650.489

3.215.600

98.147

173.450

0

8.329.215

8.600.812

1.040

2.765

0

128.342

132.147

0

0

0

42.994

42.994

Resultados /Results
Proveitos /Income					
1.579.542
Margem Financeira- Crédito /Net interest income - credit
Resultados Operações Cambiais /Foreign Exchange Operations Results
Comissões /Commissions

31.935

45.911

0

707.844

785.690

8.800

15.106

0

375.597

399.503

17.469

2.464

0

374.416

394.349

Custos /Costs					
376.526
Margem Financeira-recursos /Net interest income - resources
Prestação de Serviços /Services provision

1.040

5.593

0

278.257

284.890

0

0

0

91.636

91.636

0

0

0

1.117.141

1.117.141

Extrapatrimoniais /Off-balance sheet
Crédito documentário e garantias /Documented Credit and Guarantees

As operações com partes relacionadas, são essencialmente operações
com empresas onde os Accionistas têm interesses e têm como natureza
crédito hipotecário, ao investimento e de apoio a tesouraria. Todas as
operações de crédito com partes relacionadas estão sujeitas aos mesmos
princípios e critérios de análise de risco que as operações de outros Clientes,
nomeadamente a nível de exigência de colaterais (Penhores financeiros,
hipotecas, avales e garantias do Estado - Angola Investe).
A nível de operações passivas, nomeadamente aplicações em DP, as
condições correspondem às definidas para os produtos e oferecidas a todos
os Clientes do Banco, nomeadamente a nível de prazo e taxas.
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Operations with related parties are essentially operations with companies
where shareholders have interests and have as a mortgage credit, investment
and Treasury support. All credit operations with related parties are subject to
the same principles and criteria of risk analysis as other customers ‘ operations,
namely at the level of collateral requirement (financial pawnshops, mortgages,
guarantees and guarantees of State-Angola invests).
In the level of passive operations, namely DP applications, the conditions
correspond to those defined for the products and offered to all customers of
the bank, namely in terms of time and fees.
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