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MENSAGEM DO PRESIDENTE PRESIDENT’S MESSAGE
DA COMISSÃO EXECUTIVA

DR. José Pinto
Presidente da Comissão Executiva
Chief Executive Officer (CEO)

OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

Em 2021 a economia angolana mostrou sinais de 
estabilização após os impactos da pandemia da 
Covid-19 terem agravado a recessão no país em 
2020. Esta melhoria da conjuntura económica 
do país deveu-se sobretudo a recuperação do 
sector não-petrolífero. Estima-se que o sector 
petrolífero sofra uma contracção em relação ao 
ano anterior, resultado do impacto da redução da 
produção. Espera-se que esse impacto supere o 
efeito favorável dos preços do petróleo mais altos 
do que o esperado inicialmente no período.

O Banco Valor não ficou imune a esta envolvente 
desafiante mas fruto da estratégia implementada 
e do acompanhamento da actividade por parte da 
gestão, o exercício de 2021 obteve um resultado 
satisfatório. 

O Banco apresentou um resultado líquido de 
2.644 milhões de kwanzas, 40% abaixo do 
período homólogo, influenciado, essencialmente 
pela queda do produto bancário em cerca 
de 40%. Entretanto, o rácio de solvabilidade 
regulamentar aumentou de 44,4% para 79,1%, 
fruto, essencialmente, do aumento dos fundos 
próprios regulamentares em 18% e da redução do 
risco de crédito em 33%.

A COVID-19 acelerou a transformação digital 
como nunca antes. Esta disrupção trouxe várias 
mudanças financeiras, sociais e económicas no 
mundo dos negócios. Tivemos que nos adaptar 
acelerando a digitalização de processos e a 
modernização dos nossos sistemas.

A nossa meta para os próximos anos é aproveitar 
o poder da tecnologia em processos tradicionais. 
Olhar para aquilo que fizemos até agora e procurar 
melhorar o nosso desempenho e performance 
para crescer ainda mais, cumprindo a nossa 
missão da melhor forma possível, sempre dentro 
do rigor, da disciplina, da eficiência, da ética e da 
transparência que nos guiaram até aqui. Satisfazer 
as necessidades dos nossos clientes no presente 
mas sempre focados no futuro. 

In 2021, the Angolan economy showed signs of 
stabilization after the impacts of the Covid-19 
pandemic worsened the country’s recession in 
2020. This improvement in the country’s economic 
situation was mainly due to the recovery of the 
non-oil sector. It is estimated that the oil sector 
will suffer a contraction in relation to the previous 
year, as a result of the impact of the reduction in 
production. This impact is expected to offset the 
favorable effect of higher than initially expected 
oil prices in the period.

Banco Valor was not immune to this challenge, 
but as a result of the strategy implemented and 
the monitoring of the activity by the management, 
the year of 2021 obtained a satisfactory result.

The Bank presented a net result of 2,644 million 
kwanzas, 40% below the same period of the 
previous year, mainly influenced by the drop in 
banking income of around 40%. Meanwhile, the 
regulatory solvency ratio increased from 44.4% to 
79.1%, essentially as a result of the 18% increase 
in regulatory own funds and the 33% reduction in 
credit risk.

COVID-19 has accelerated digital transformation 
like never before. This disruption brought several 
financial changes, social and economic changes 
in the business world. We had to adapt by 
accelerating the digitization of processes and the 
modernization of our systems.

Our goal for the coming years is to harness the 
power of technology in traditional processes. 
Looking at what we have done so far and seeking 
to improve our performance and performance to 
grow even more, fulfilling our mission in the best 
possible way, always within the rigor, discipline, 
efficiency, ethics and transparency that have 
guided us so far. . Satisfying the needs of our 
customers in the present but always focused on 
the future.
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ALTERAÇÕES REGULAMENTARES REGULATORY CHANGES
Registaram-se a aprovação de novos regulamentos 
legais com incidência de impacto na actividade do 
banco. Fazemos particular destaque aos seguintes:

New legal regulations were approved with an impact 
on the bank’s activity . We particularly highlight the 
following:

Instrumento Número Estado Publicação Assunto Data Vigor Destinatários
Instrument Number State Publication Subject Effective Date Recipients

Avisos

Directivas

Instrutivos

Instrutivos

Instrutivos

Instrutivos

Avisos

Directivas

Carta Circular

Instrutivos

Notices

Directives

Instructional

Instructional

Instructional

Instructional

Notices

Directives

Circular Letter

Instructional

Aviso n.º 12-2021 (23 
de Dezembro)

Directiva n.º 13-2021
(22 de Novembro)

Instrutivo n.º 17-2021
(27 de Outubro)

Instrutivo n.º 24-2021
(07 de Dezembro)

Instrutivo n.º 23-2021
(29 de Outubro)

Instrutivo n.º 16-2021
(27 de Outubro)

Aviso n.º 11-2021,
de 23 de Dezembro

Directiva n.º 14-DSB-DRO-
2021 (22 de Novembro)

Carta-Circular n.º 07-
DCF-2021

Instrutivo n.º 18-2021
(27 de Outubro)

Notice No. 12-2021 
(December 23)

Directive No. 13-2021
(22 November)

Instruction No. 17-2021
(October 27)

Instruction No. 24-
2021 (Dec. 7th)

Instruction No. 23-2021
(October 29)

Instruction No. 16-2021
(October 27)

Notice No. 11-2021
(December 23)

Directive No. 14-DSB-
DRO-2021, of 22 November

Circular Letter No. 07-
DCF-2021

Instruction No. 18-2021
(October 27)

27 de dez. de 2021

22 de nov. de 2021

28 de out. de 2021

8 de dez. de 2021

3 de nov. de 2021

28 de out. de 2021

23 de dez. de 2021

22 de nov. de 2021

26 de nov. de 2021

28 de out. de 2021

27 of Dec. from 
2021

22 nov. from 2021

Oct. 28 from 2021

8 of Dec. from 2021

3 November from 
2021

Oct. 28 from 2021

23 of Dec. from 2021

22 nov. from 2021

26 nov. from 2021

Oct. 28 from 2021

27 de dez. de 2021

22 de nov. de 2021

29 de out. de 2021

8 de jan. de 2022

3 de nov. de 2021

29 de out. de 2021

23 de dez. de 2021

22 de nov. de 2021

30 de nov. de 2021

29 de out. de 2021

27 of Dec. from 2021

22 nov. from 2021

Oct. 29 from 2021

8 of Jan. from 2022

3 November from 
2021

Oct. 29 from 2021

23 of Dec. from 2021

22 nov. from 2021

Nov. 30 from 2021

Oct. 29 from 2021

Política Cambial- 
Limite de Posição Cambial

Sistema Financeiro - Agências de 
Notação Externa Elegíveis

Sistema Financeiro- Cálculo e Requisito 
de Fundos Próprios Regulamentares 

para Risco de Liquidação e Transacções 
Incompletas

Sistema de Pagamentos- Limites de 
Valor em Operações Realizadas nos 

Sistemas de Pagamentos

Política Cambial - Compra e Venda 
de Moeda Estrangeira na Plataforma 

Bloomberg FXGO pelas Companhias dos 
Sectores de Aviação e Seguros

Sistema Financeiro - Cálculo e Requisito 
de Fundos Próprios Regulamentares para 

Risco de Mercado e Respectiva Prestação de 
Informação Periódica 

Política Cambial - Procedimentos para 
Operações de Investimento Externo a 

Realizar por não Residentes Cambiais no País

Sistema Financeiro - Índices de Acções 
Relevantes Largamente

Atendimento de Clientes

Sistema Financeiro- Cálculo e Requisito de 
Fundos Próprios Regulamentares para Risco 

de Ajustamento de Avaliação de Crédito

Exchange Policy - Exchange Position Limit

Financial System - Eligible External 
Rating Agencies

Financial System- Calculation and 
Requirement of Regulatory Own Funds 

for Settlement Risk and Incomplete 
Transactions

Payment System - Value Limits on 
Transactions Performed in Payment 

Systems

Exchange Policy - Purchase and Sale 
of Foreign Currency on the Bloomberg 

FXGO Platform by Companies in the 
Aviation and Insurance Sectors

Financial System - Calculation and 
Requirement of Regulatory Own Funds for 

Market Risk and Respective Provision of 
Periodic Information

Exchange Policy - Procedures for Foreign 
Investment Operations to be Performed 
by Non-Residents of Foreign Exchange 

in the Country

Financial System - Relevant Stock Indices 
Widely

Customer Service

Financial System- Calculation and 
Requirement of Regulatory Own Funds for 

Credit Rating Adjustment Risk

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force
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Instrumento Número Estado Publicação Assunto Data Vigor Destinatários
Instrument	 Number	 State	 Publication	 Subject	 Effective	Date	 Recipients

Instrutivos

Instrutivos

Instrutivos

Instrutivos

Instrutivos

Directivas

Instrutivos

Directivas

Directivas

Carta Circular

Instrutivos

Instrutivos

Instructional

Instructional

Instructional

Instructional

Instructional

Directives

Instructional

Directives

Directives

Circular Letter

Instructional

Instructional

Instrutivo n.º 19-2021
(27 de Outubro)

Instrutivo n.º 22-2021
 (27 de Outubro)

Instrutivo n.º 12-2021
(14 de Setembro)

Instrutivo n.º 20-2021
(27 de Outubro)

Instrutivo n.º 14-2021
(27 de Setembro)

Directiva n.º 09-DSP-DCF-2021 
(14 de Set.)

Instrutivo n.º 15- 2021
(27 de Outubro)

Directiva n.º 11DSB-DRO - 2021 
(05 de Outubro)

Directiva n.º 10-DIF-DRO-2021 
(14 de Set.)

Carta-Circular 
n.º 01-DRO-2021

Instrutivo n.º 21-2021
(27 de Outubro)

Instrutivo n.º 13-2021
(27 de Setembro)

Instruction No. 19-2021
(October 27)

Instruction No. 22-2021
(October 27)

Instruction No. 12-2021
(September 14)

Instruction No. 20-2021
(October 27)

Instruction No. 14-2021
(27 September)

Directive No. 09-DSP-DCF-2021 
(4 September)

Instruction No. 15- 2021
(October 27)

Directive No. 11DSB-DRO - 
2021 (October 5th)

Directive No. 10-DIF-DRO-2021 
(4 September)

Circular Letter No. 
01-DRO-2021

Instruction No. 21-2021
(October 27)

Instruction No. 13-2021
(27 September)

27 de out. de 2021

27 de out. de 2021

15 de set. de 2021

27 de out. de 2021

27 de set. de 2021

3 de set. de 2021

27 de out. de 2021

5 de out. de 2021

14 de set. de 2021

12 de ago. de 2021

27 de out. de 2021

27 de set. de 2021

Oct. 27 from 2021

Oct. 27 from 2021

15th	of	sep.	from	
2021

Oct. 27 from 2021

27th	of	sep.	from	2021

3 of Sept. from 2021

Oct. 27 from 2021

Oct. 5 from 2021

14th of Sept. from 
2021

12 Aug. from 2021

Oct. 27 from 2021

27th	of	sep.	from	
2021

27 de out. de 2021

31 de dez. de 2021

15 de set. de 2021

27 de out. de 2021

27 de set. de 2021

3 de set. de 2021

31 de dez. de 2021

5 de mar. de 2022

14 de set. de 2021

12 de ago. de 2021

27 de out. de 2021

27 de set. de 2021

Oct. 27 from 2021

31 of Dec. from 2021

15th of sep. from 2021

Oct. 27 from 2021

27th of sep. from 2021

3 of Sept. from 2021

31 of Dec. from 2021

5th of mar. from 2022

14th of Sept. from 
2021

12 Aug. from 2021

Oct. 27 from 2021

27th of sep. from 2021

Sistema Financeiro - Prestação de 
Informação sobre a Composição dos 
Fundos Próprios e Rácios de Fundos 

Próprios

Sistema Financeiro - Risco de Taxa de 
Juro na Carteira Bancária

Sistema de Pagamentos - 
Levantamento de Numerário em 

Terminal de Pagamento Automático

Sistema Financeiro - Rácio de 
Alavancagem

 Sistema Financeiro - Risco de Liquidez

Sistema Financeiro - - Serviços de 
Atendimento

Sistema Financeiro - Cálculo e Requisito de 
Fundos Próprios Regulamentares para Risco 
de Crédito e Risco de Crédito de Contraparte e 
Respectiva Prestação de Informação Periódica

Sistema Financeiro - Guia de Implementação 
sobre a Gestão da Continuidade de Negócio 

nas Instituições Financeiras 

Sistema Financeiro - Alteração da Taxa 
de Juro de Remuneração do Produto  

Poupança Bankita a Crescer

Sistema Financeiro - Abertura de Contas 
Bancárias Tituladas por Entidades 

Supervisionadas

Instrutivo n.º 03/17, de 30 de Janeiro, 
sobre a Prestação de Informação sobre 
Limites Prudenciais aos Grandes Riscos.

Sistema Financeiro - Cálculo e Requisito 
de Fundos Próprios Regulamentares para 

Risco Operacional e respectiva Prestação de 
Informação Periódica

Financial	System	-	Provision	of	
Information	on	the	Composition	of	Equity	

and	Equity	Ratios

Financial System - Calculation and 
Requirement	of	Regulatory	Own	Funds	for	
Credit	Risk	and	Counterparty	Credit	Risk	and	
Respective	Provision	of	Periodic	Information

Financial	System	-	Leverage	Ratio

Instruction No. 03/17, of 30 January, on 
the	Provision	of	Information	on	Prudential	

Limits	to	Major	Risks.

Financial	System	-	Interest	Rate	Risk	in	
the	Banking	Portfolio

Financial	System	-	Implementation	Guide	
on	Business	Continuity	Management	in	

Financial Institutions

Financial	System	-	Liquidity	Risk

Financial System - Calculation and 
Requirement	of	Regulatory	Own	Funds	for	
Operational	Risk	and	respective	Provision	of	

Periodic Information

Payment	System	-	Withdrawal	of	Cash	
at an Automatic Payment Terminal

Financial	System	-	Change	in	the	Interest	
Rate	of	Remuneration	of	the	Product	

Savings	Bankita	to	Crescer

Financial	System	-	-	Customer	Service

Financial	System	-	Opening	of	Bank	
Accounts	Held	by	Supervised	Entities

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force
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Instrumento Número Estado Publicação Assunto Data Vigor Destinatários
Instrument	 Number	 State	 Publication	 Subject	 Effective	Date	 Recipients

Carta Circular

Instrutivos

Avisos

Carta Circular

Directivas

Avisos

Avisos

Instrutivos

Avisos

Directivas

Instrutivos

Directivas

Circular Letter

Instructional

Notices

Circular Letter

Directives

Notices

Notices

Instructional

Notices

Directives

Instructional

Directives

Carta-Circular
n.º 05-DCF-2021

Instrutivo n.º 10-2021
(07 de Julho)

Aviso n.º 09-2021,
(05 de Julho)

Carta-Circular
n.º 04-DCF-2021

Directiva n.º 08- DMA-
2021, (06 de Julho)

Aviso n.º 07-2021
(31 de Maio)

Aviso n.º 10-2021
(14 de Julho)

Instrutivo n.º 09-2021
(07 de Julho)

Aviso n.º 08-2021
(05 de Julho)

Directiva n.º 04-DSB-
DRO-2021 (21 de Maio)

Instrutivo n.º 11-2021
(07 de Julho)

Directiva n.º 07- DMA-
2021, (06 de Julho)

Circular Letter No. 
05-DCF-2021

Instruction No. 10-2021
(July 7th)

Notice No. 09-2021
(July 5th)

Circular Letter No. 
04-DCF-2021

Directive	No.	08-	DMA-
2021 (July 6th)

Notice No. 07-2021
(31 May)

Notice No. 10-2021
(July 14)

Instruction No. 09-2021, 
(July 7th)

Notice	No.	08-2021
(July 5th)

Directive	No.	04-DSB-
DRO-2021	(21	May)

Instruction No. 11-2021
(July 7th)

Directive	No.	07-DMA-
2021 (July 6th)

2 de ago. de 2021

7 de jul. de 2021

5 de jul. de 2021

7 de jul. de 2021

6 de jul. de 2021

4 de jun. de 2021

14 de jul. de 2021

7 de jul. de 2021

5 de jul. de 2021

21 de maio de 2021

7 de jul. de 2021

6 de jul. de 2021

2	Aug.	from	2021

July 7th from 2021

5th of July from 
2021

July 7th from 2021

6th of July from 
2021

4th of June from 
2021

14th of July from 
2021

July 7th from 2021

5th of July from 
2021

May 21. from 2021

July 7th from 2021

6th of July from 
2021

2 de ago. de 2021

7 de jul. de 2021

5 de jul. de 2021

7 de jul. de 2021

6 de jul. de 2021

4 de jun. de 2021

14 de jul. de 2021

7 de jul. de 2021

5 de jul. de 2021

21 de mai. de 2021

7 de jul. de 2021

6 de jul. de 2021

2	Aug.	from	2021

July 7th from 2021

5th of July from 
2021

July 7th from 2021

6th of July from 
2021

4th of June from 
2021

14th of July from 
2021

July 7th from 2021

5th of July from 
2021

May 21. from 2021

July 7th from 2021

6th of July from 
2021

Sistema Financeiro - Declaração de 
Idoneidade no Processo de Mudança 

de Domicílio

Sistema Financeiro - Processo Interno 
de Avaliação da Adequação de Capital 

(ICAAP)

Sistema Financeiro - Auditoria Externa

Sistema Financeiro - Dinamização dos 
produtos de poupança e adequação das 

taxas de juro

Sistema Financeiro - Taxa Básica de Juro 
(Taxa BNA) - Facilidades Permanentes 
de Cedência (FCO) e de Absorção de 

Liquidez

Sistema Financeiro - Tratamento Prudencial 
de Créditos Objecto de Moratória no Âmbito 

da Pandemia Covid-19

Sistema Financeiro - Código do Governo 
Societário das Instituições Financeiras

 Sistema de Pagamento - Serviço de 
Protecção de Cartão de Pagamento

istema Financeiro - Requisitos Prudenciais 
-Requisitos de Fundos Próprios - Processo 
de Supervisão e Gestão de risco - Disciplina 

de Mercado

Sistema Financeiro - Prazos de Reporte 
de Informação via Portal das Instituições 

Financeiras (PIF)

Sistema Financeiro - Processo Interno 
de Avaliação da Adequação da Liquidez 

(ILAAP)

Sistema Financeiro - Requisitos para o 
Cálculo e Cumprimento das Reservas 

Obrigatórias em Moeda Estrangeira (ME)

Financial System - Declaration of 
Suitability	in	the	Domicile	Change	Process

Financial	System	-	Corporate	Governance	
Code of Financial Institutions

Financial	System	-	Internal	Capital	
Adequacy	Assessment	Process	(ICAAP)

Financial System - External Audit

Financial	System	-	Promotion	of	savings	
products	and	adjustment	of	interest	rates

Financial	System	-	Basic	Interest	Rate	
(BNA	Rate)	-	Permanent	Assignment	
Facilities	(FCO)	and	Liquidity	Absorption

Financial System - Prudential Treatment 
of Credits Subject to Moratorium in the 

Scope	of	the	Covid-19	Pandemic

Payment System - Payment Card 
Protection	Service

System	-	Prudential	Requirements	-	Own	
Funds	Requirements	-	Supervision	and	Risk	
Management	Process	-	Market	Discipline

Financial	System	-	Information	Reporting	
Deadlines	via	the	Financial	Institutions	

Portal (PIF)

Financial	System	-	Internal	Liquidity	Adequacy	
Assessment Process (ILAAP)

Financial	System	-	Requirements	for	the	
Calculation	and	Compliance	of	Mandatory	

Reserves	in	Foreign	Currency	(ME)

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force
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Instrumento Número Estado Publicação Assunto Data Vigor Destinatários
Instrument	 Number	 State	 Publication	 Subject	 Effective	Date	 Recipients

Directivas

Directivas

Directivas

Instrutivos

Directivas

Instrutivos

Instrutivos

Directivas

Carta Circular

Avisos

Directivas

Directivas

Directives

Directives

Directives

Instructional

Directives

Instructional

Instructional

Directives

Circular Letter

Notices

Directives

Avisos

Directiva n.º 03-DIF-
DRO-2021 (21 de Maio)

Directiva n.º 04- DMA-
2021 (06 de Maio)

Directiva n.º 05- DMA-
2021 (05 de Maio)

Instrutivo n.º 07-2021
(10 de Maio)

Directiva n.º 05-DMA-
2021 (05 de Maio)

Instrutivo n.º 06-2021
(15 de Abril)

Instrutivo n.º 08-2021
(14 de Maio)

Directiva n.º 03- DMA-
2021(06 de Maio)

Carta-Circular n.º 
02-DSP-2021

Aviso n.º 06-2021
(14 de Abril)

Directiva n.º 05- DMA-
2021 (06 de Maio)

Directiva n.º 02- DMA-
2021 (05 de Maio)

Directive	No.	03-DIF-
DRO-2021	(21	May)

Directive	No.	05-DMA-
2021 (May 6th)

Directive	No.	05-DMA-
2021 (May 5th)

Instruction No. 07-2021
(May 10)

Directive	No.	05-DMA-
2021, 05th of May

Instruction No. 06-
2021	(April	15)

Instruction	No.	08-2021
(May 14)

Directive	No.	04-DMA-
2021 (May 6th)

Circular Letter No. 
02-DSP-2021

Notice No. 06-2021
(April	14)

Directive	No.	06-DMA-
2021 (May 6th)

Directive	No.	02-	
DMA-2021 (5 May)

21 de mai. de 2021

6 de mai. de 2021

5 de mai. de 2021

10 de mai. de 2021

5 de mai. de 2021

15 de abr. de 2021

14 de mai. de 2021

6 de mai. de 2021

28 de abr. de 2021

14 de abr. de 2021

6 de mai. de 2021

5 de mai. de 2021

May 21. from 2021

May 6th. from 2021

May 5th. from 2021

May 10th. from 2021

May 5th. from 2021

Apr.	15	from	2021

May 14th. from 2021

May 6th. from 2021

Apr.	28	from	2021

April	14	from	2021

May 6th. from 2021

May 5th. from 2021

21 de mai. de 2021

6 de mai. de 2021

5 de mai. de 2021

10 de mai. de 2021

5 de mai. de 2021

15 de abr. de 2021

14 de mai. de 2021

6 de mai. de 2021

28 de abr. de 2021

14 de abr. de 2021

6 de mai. de 2021

5 de mai. de 2021

May 21. from 2021

May 6th. from 2021

May 5th. from 2021

May 10th. from 2021

May 5th. from 2021

Apr.	15	from	2021

May 14th. from 2021

May 6th. from 2021

Apr.	28	from	2021

April	14	from	2021

May 6th. from 2021

May 5th. from 2021

Reporte de Informação Estatística sobre 
Contas Bancárias Simplificadas

Sistema Financeiro -Prazos de Reporte 
de Informação via Portal das Instituições 

Financeiras (PIF)

Sistema Financeiro - Requisitos para o 
Cálculo e Cumprimento das Reservas 

Obrigatórias

Política Cambial - Leilões de Compra e 
Venda de Moeda Estrangeira organizados 

pelo Banco Nacional de Angola

Sistema Financeiro - Requisitos para o 
Cálculo e Cumprimento das Reservas 

Obrigatórias

Sistema Financeiro -Prémio Anual das 
Contribuições das Instituições Financeiras 
Participmantes no Fundo de Garantia de 

Depósitos em Angola

Sistema de Financeiro - - Saldos do Governo 
Central Registados nos Balancetes das 

Instituições Financeiras Bancrárias

 Sistema Financeiro -Reporte de Informação 
Estatística sobre Contas Bancárias 

Simplificadas

Pagamento das Contribuições para a 
Segurança Social no SPTR

Concessão de Crédito ao Sector Real da 
Economia - Alargamento do Prazo de 

Vigência do Aviso n.º 10-2020 de 03 de Abril

Sistema Financeiro -Reporte de Informação 
sobre os Créditos Concedidos aos Detentores 

de Participações Qualificadas

Política Cambial- - Suspensão do Mapa de 
Necessidades (MdN) - Registo de Transacções 

na Plataforma Bloomberg FXGO

Report	of	Statistical	Information	on	
Simplified	Bank	Accounts

Financial	System	-	-	Central	Government	
Balances	Recorded	in	the	Balance	Sheets	

of	Banking	Financial	Institutions

Financial	System	-	Reporting	of	
Information	on	Credits	Granted	to	
Holders	of	Qualifying	Holdings

Financial	System	-	Requirements	for	the	
Calculation	and	Fulfillment	of	Mandatory	

Reserves

Exchange	Policy	-	Auctions	for	the	
Purchase	and	Sale	of	Foreign	Currency	
organized	by	the	National	Bank	of	Angola

Financial	System	-	Requirements	for	the	
Calculation	and	Fulfillment	of	Mandatory	

Reserves

Financial	System	-	Annual	Award	for	
Contributions from Financial Institutions 

Participating	in	the	Deposit	Guarantee	Fund	
in	Angola

Financial	System	-	Information	Reporting	
Deadlines	via	the	Financial	Institutions	

Portal (PIF)

Payment of Social Security 
Contributions	at	SPTR

Granting	of	Credit	to	the	Real	Sector	of	
the Economy - Extension of the Term of 

Notice	No.	10-2020	of	3	April

Financial System - Procedures for 
Movement	of	Central	Government	
Balances in National Currency (MN)

Exchange	Policy	-	-	Suspension	of	the	Needs	
Map	(	MdN	)	-	Transaction	Registration	on	the	

Bloomberg	FXGO	Platform

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force
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Instrumento Número Estado Publicação Assunto Data Vigor Destinatários
Instrument	 Number	 state	 Publication	 Subject	 Effective	Date	 Recipients

Avisos

Avisos

Instrutivos

Avisos

Instrutivos

Instrutivos

Avisos

Directivas

Avisos

Instrutivos

Directivas

Instrutivos

Notices

Notices

Instructional

Notices

Instructional

Instructional

Notices

Directives

Notices

Instructional

Directives

Instructional

Aviso n.º 05-2021
(14 de Abril)

Aviso 02-2021
(24 de Março)

Instrutivo n.º 03-2021 
de 12 de Fevereiro

Aviso n.º 03-2021
(12 de Abril)

Instrutivo n.º 05-2021 
(26 de Fevereiro)

Instrutivo n.º 02-2021
(10 de Fevereiro)

Aviso n.º 04-2021,
(14 de Abril)

Directiva n.º 03-DMA-2021
(12 de Março)

Aviso 01-2021
(12 de Fevereiro)

Instrutivo n.º 01-2021 
(02 de Fevereiro)

Directiva n.º 04-DMA-
2021 (01 de Abril)

Instrutivo n.º 04-2021 
de 24 de Fevereiro

Notice No. 06-2021
(April	14)

Notice 02-2021 
(March 24)

Instruction No. 03-2021 
(February 12)

Notice No. 03-2021
(April	12)

Instruction No. 05-2021 
(February 26)

Instruction No. 02-2021 
(February 10)

Notice No. 04-2021
(April	14)

Directive	No.	03-DMA-
2021 (March 12)

Notice 01-2021 
(February 12)

Instruction No. 01-2021
(February 2nd)

Directive	No.	04-DMA-
2021	(April	1st)

Instruction No. 04-2021 
(February 24)

14 de abr. de 2021

24 de mar. de 2021

12 de fev. de 2021

12 de abr. de 2021

26 de fev. de 2021

10 de fev. de 2021

14 de abr. de 2021

12 de mar. de 2021

12 de fev. de 2021

2 de fev. de 2021

1 de abr. de 2021

24 de fev. de 2021

April	14	from	2021

24th of mar. from 
2021

12 feb. from 2021

12	Apr.	from	2021

26 feb. from 2021

10 feb. from 2021

27	de	dez.	de	2021

12 of mar. from 
2021

12 feb. from 2021

2 feb. from 2021

1	of	april	from	2021

27	de	dez.	de	2021

14 de abr. de 2021

24 de mar. de 2021

12 de fev. de 2021

12 de abr. de 2021

26 de fev. de 2021

10 de fev. de 2021

14 de abr. de 2021

12 de mar. de 2021

12 de fev. de 2021

2 de fev. de 2021

1 de abr. de 2021

24 de fev. de 2021

April	14	from	2021

24th of mar. from 
2021

12 feb. from 2021

12	Apr.	from	2021

26 feb. from 2021

10 feb. from 2021

April	14	from	2021

12 of mar. from 
2021

12 feb. from 2021

2 feb. from 2021

1	of	april	from	2021

27	de	dez.	de	2021

Política Cambial - Regras e 
Procedimentos para a Realização de 
Operações por Pessoas Singulares

Política Cambial - Pagamento de Bens e 
Serviços Portuários Fornecidos no País a 

Não Residentes Cambiais

Sistema de Pagamentos - Câmara de 
Compensação Automatizada de Angola 
- Garantias para Liquidação de Saldos

Política Cambial - Regras Cambiais 
Específicas Aplicáveis à Venda de Gás 

Natural

Sistema Financeiro: Funcionamento da 
Central de Informação de Risco de Crédito

Política Monetária: Reservas Obrigatórias

Política Cambial - Regras e Procedimentos 
Aplicáveis às Operações Cambiais de 

Importação e Exportação de Mercadoria

Sistema Financeiro - Migração da Carteira de 
Títulos de Entidades não Bancárias do SIGMA 

para a CEVAMA

Sistema Financeiro - Central de 
Informação de Risco de Crédito

Política Monetária - Taxa de Custódia 
Aplicável às Reservas Livres Depositadas 

no Banco Nacional de Angola

Sistema Financeiro - Facilidades Permanentes 
de Cedência (FCO) e de Absorção de Liquidez – 

Aviso N.º 11/2011, de 20 de Outubro

Sistema Financeiro - Alteração Parcial do 
Instrutivo n.º 20/20 de 09 de Dezembro 

sobre o Relatório de Prevenção ao 
Branqueamento de Capitais, Financiamento 

do Terrorismo e da Proliferação

Exchange	Policy	-	Rules	and	Procedures	
for	Conducting	Transactions	by	

Individuals

Exchange	Policy	-	Rules	and	Procedures	
Applicable	to	Exchange	Transactions	for	

Import	and	Export	of	Goods

Exchange	Policy	-	Payment	of	Port	Goods	
and	Services	Supplied	in	the	Country	to	

Non-Residents	Exchange

Payment	System	-	Automated	Clearing	
House	of	Angola	-	Guarantees	for	

Settlement of Balances

Exchange	Policy	-	Specific	Exchange	Rules	
Applicable	to	the	Sale	of	Natural	Gas

Financial	System:	Operation	of	the	Credit	
Risk	Information	Center

Monetary	Policy:	Mandatory	Reserves

Financial	System	-	Migration	of	the	
Securities	Portfolio	of	Non-Bank	Entities	

from	SIGMA	to	CEVAMA

Financial	System	-	Credit	Risk	Information	
Center

Monetary Policy - Custody Fee 
Applicable	to	Free	Reserves	Deposited	

at	the	National	Bank	of	Angola

Financial	System	-	Permanent	Assignment	
Facilities	(FCO)	and	Liquidity	Absorption	-	

Notice No. 11/2011, of 20 October

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

Em Vigor

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force

In force
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Instrumento Número Estado Publicação Assunto Data Vigor Destinatários
Instrument	 Number	 state	 Publication	 Subject	 Effective	Date	 Recipients

Directivas

Directivas

Directives

Directives

Directiva n.º 01- DMA-
DSP-2021 (02 de Fev.)

Directiva n.º 01- DRO-
2021 (06 de Janeiro)

Directive	No.	01-	DMA-
DSP-2021 (2 February)

Directive	No.	01-	DRO-
2021 (January 6th)

2 de fev. de 2021

6 de jan. de 2021

2 feb. from 2021

6 of jan. from 2021

2 de fev. de 2021

6 de jan. de 2021

2 feb. from 2021

6 of jan. from 2021

Sistema Financeiro - Procedimentos 
para Operacionalização das Contas de 
Reserva dos Bancos Comerciais  em 

Moeda Nacional (MN)

Sistema Financeiro - Constituição de 
Imparidades para a Exposição ao Estado, 

Denominada em Moeda Estrangeira

Financial System - Procedures for 
Operationalization	of	Commercial	Banks’	

Reserve	Accounts	in	National	Currency	(MN)

Financial System - Constitution of 
Impairments	for	Exposure	to	the	State,	
Denominated	in	Foreign	Currency

Instituições 
Financeiras

Instituições 
Financeiras

Financial 
Institution

Financial 
Institution

Em Vigor

Em Vigor

In force

In force
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GOVERNO SOCIETÁRIO
A governação corporativa é o pilar central numa 
instituição financeira, dada a responsabilidade 
que detém na execução do enquadramento 
regulamentar. O Aviso n.º 10/21, de 14 de Julho do 
BNA veio regular as políticas e processos a instituir 
pelas instituições financeiras no que concerne à 
Governação Corporativa.

O Banco Valor, S.A. implementou e mantém actu-
alizadas 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.

O Conselho de Administração do Banco Valor, S.A. 
submeteu ao regulador a 31 de Dezembro de 2021, 
o Relatório Anual sobre Governação Corporativa 
e Sistema de Controlo Interno, e respectivos 
anexos. 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:

1. TRANSPARÊNCIA DE 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
Independência da gestão executiva, relativamente 
aos Accionistas e ou a interesses específicos.

4. LEALDADE
Independência da gestão executiva, relativamente 
aos Accionistas e ou a interesses específicos.

CORPORATE GOVERNANCE
Corporate governance is the central pillar in a 
financial institution, given the responsibility it 
has in implementing the regulatory framework. 
BNA Notice no. 10/21, of 14 July , regulates the 
policies and processes to be instituted by financial 
institutions with regard to Corporate Governance.

Banco Valor, SA has implemented and keeps 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 transparency and information disclosure 
processes, also defining reporting rules referring 
to the governance model.

December 31, 2021, the Board of Directors of Banco 
Valor, SA submitted to the regulator the Annual 
Report on Corporate Governance and Internal 
Control System, and the respective annexes. The 
guiding principles of the Corporate Governance 
policy are in line with best practices and respect 
the model and requirements defined by the BNA. 
Of these we highlight:

1. MANAGEMENT TRANSPARENCY
Internal – Complete and timely information. It 
allows the non-executive members of the Board 
of Directors and the members of the Supervisory 
Board to effectively carry out their supervisory 
and supervisory duties.
External – Comprehensive and accurate 
information. It allows stakeholders to assess 
the quality and compliance of the information 
provided and the results achieved.

2. INDEPENDENCE
Independence of executive management in 
relation to Shareholders and/or specific interests.

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

4. LOYALTY
Loyalty materialized through the implementation 
of mechanisms that prevent the occurrence of 
situations of conflict of interest.

BANCO VALOR
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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 subja-
centes 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 Cola-
boradores do Banco Valor.

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

6. RIGOR
Rigor in the management of the various risks 
underlying the Bank’s activity.

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

8. VALUE CREATION
First objective of the Management and Employees 
of Banco Valor.
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MODELO DE GOVERNO
O modelo de funcionamento do Banco Valor 
(BVB) está estabelecido nos seus Estatutos e 
obedece aos requisitos da Lei do Regime Geral 
das Instituições Financeiras (Lei n.º 14/21, de 19 de 
Maio).

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, 
Comissão de Auditoria e Controlo Interno, Comité 
de Crédito.

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.

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

a) Assembleia Geral

É o órgão social constituído por todos os 
accionistas com direito a voto, sendo as suas 
deliberações vinculativas para todos eles, 
quando tomadas nos termos da Lei e dos 
Estatutos. As principais competências deste 
órgão são as seguintes:

• Eleição membros da mesa da Assembleia 
Geral;
• Eleição dos membros do Conselho de 
Administração, respectivo Presidente e Vice-
Presidente;
• Eleição dos membros Conselho Fiscal;
• Aprovação dos documentos de prestação 
relacionados com a gestão da sociedade.

A 31 Dezembro de 2021, a Presidência da Mesa da 
Assembleia Geral esteve vacante, e as funções de 
Secretário foram desempenhadas pelo Sr. Nilton 
José Lopes Praia.

GOVERNMENT MODEL
The operating model of Banco Valor (BVB) is 
established in its Statutes and complies with the 
requirements of the Law on the General Regime 
of Financial Institutions (Law no. 14/21, of 19 May ).
The Governing Bodies of Banco Valor are the 
General Meeting, the Board of Directors and the 
Supervisory Board. These are advisory and support 
bodies for the General Meeting and the Board of 
Directors, Audit and Internal Control Committee, 
Credit Committee.

All members of BVB’s Governing Bodies are 
bound by strict confidentiality obligations and 
subject to a set of rules aimed at preventing the 
existence of conflicts of interest or situations of 
abuse of privileged information, respecting the 
best practices and the best principles of good and 
prudent management.

Additionally, all members of the Management 
Bodies have technical competence, professional 
experience and moral integrity to perform their 
respective functions.

a) General Meeting

It is the governing body made up of all share-
holders with the right to vote, and its resolutions 
are binding on all of them, when taken under the 
terms of the Law and the Articles of Association. 
The main powers of this body are the following:

• Election of members of the board of the 
General Assembly;
• Election of the members of the Board of 
Directors, respective Chairman and Vice-
Chairman;
• Election of Fiscal Council members;
• Approval of delivery documents related to the 
management of the company.

On 31 December 2021, the Chairmanship of the 
Board of the General Meeting was vacant, and 
the functions of Secretary were performed by Mr. 
Nilton Jose Lopes Praia.



13 Relatório & Contas 2021

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 
2021 integravam este órgão:

b) Board of Directors

The Board of Directors of Banco Valor, SA is 
responsible for exercising the broadest powers 
of management and representation. As at 31 
December 2021, the following were members of 
this body:

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 onze 
membros. A duração dos mandatos é de quatro 
anos, podendo ser renovado, tantas vezes quantas 
a Assembleia Geral aprovar.

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

• Garantir que a gestão corrente é realizada de 
forma sã, prudente e efectiva;
• Fornecer uma opinião independente no 
processo de decisão;
• Participar na definição e monitorização da 
estratégia de negócio;
• Analisar e debater os relatórios produzidos 
pelas funções chave do sistema de controlo 
interno – Auditoria Interna, Compliance e Risco;
• Supervisionar o processo de divulgação da 
informação contabilística e de gestão;
• Integrar as comissões de apoio ao Conselho 
de Administração;

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

With regard to the competences of the non-
executive Directors, the following stand out:

• Ensuring that day-to-day management is 
carried out in a sound, prudent and effective 
manner ;
• Provide an independent opinion in the 
decision-making process;
• Participate in the definition and monitoring of 
the business strategy;
• Analyze and discuss the reports produced by 
the key functions of the internal control system 
– Internal Audit, Compliance and Risk;
• Supervise the process of disclosing accounting 
and management information;
• Integrate the support committees of the 
Board of Directors;

ÁLVARO DE OLIVEIRA
MADALENO SOBRINHO

Presidente
Chairman

JOSÉ MANUEL 
FERREIRA PINTO GONÇALO AFONSO

DIAS MADALENO
FRANCISCO SEBASTIÃO 

MARCOS NGOLA
JOÃO RODRIGUES 

MARTINSPresidente da
Comissão Executiva 

Chairman of the 
Executive Committee

Administrador Executivo 
Executive Director

Administrador Executivo 
Executive Director

Administrador  Independente  
Independent  Administrator
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c) Comissão Executiva.

A gestão diária do Banco Valor, S.A. 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 2021, os pelouros enco-
ntravam-se distribuídos pelos Administradores  
executivos, conforme abaixo referido:

JOSÉ MANUEL FERREIRA PINTO
• Direcção de Património e Logística
• Direcção da Banca Transaccional
• Direcção de Marketing e Comunicação
• Direcção Financeira
• Direcção de Organização e Qualidade

GONÇALO AFONSO DIAS MADALENO
• Direcção de Contabilidade e Controlo de Gestão
• Direcção de Sistemas de Informação
• Direcção de Canais Directos
• Direcção Comercial

FRANCISCO SEBASTIÃO MARCOS NGOLA
• Direcção Jurídica
• Direcção de Compliance
• Direcção de Recursos Humanos
• Direcção de Risco Global

A Direcção de Auditoria Interna e o Núcleo de 
Controlo Cambial reportam directamente ao 
Presidente do Conselho de Administração.

c) Executive comission.

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

• Decide on a daily basis and on a regular basis, 
on matters relating to the Bank’s Management, 
excluding those relating to the definition of the 
business strategy, organic structure, disclosure 
of information provided for in the articles of 
association 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 
framework of the business strategy defined by 
the Board of Directors;
• Distribute roles among its members, 
respecting the rules of segregation between 
business, support and control functions.

As at 31 December 2021, the responsibilities were 
distributed among the Executive Directors , as 
mentioned below:

JOSÉ MANUEL FERREIRA PINTO
• Heritage and Logistics Department
• Transactional Banking Department
• Marketing and Communication Directorate
• Financial Directorate
• Organization and Quality Department

GONÇALO AFONSO DIAS MADALENO
• Directorate of Accounting and Management  
 Control
• Information Systems Directorate
• Direct Channels Management
• Commercial Directorate

FRANCISCO SEBASTIÃO MARCOS NGOLA
• Legal Directorate
• Compliance Directorate
• Human Resources Directorate
• Global Risk Directorate

The Internal Audit Department and the Exchange 
Control Center report directly to the Chairman of 
the Board of Directors.
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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 2021, a sua composição era 
a seguinte:

AMARO AUGUSTO
Presidente

ABÍLIO ALBERTO DA COSTA
Vogal

ESTEVES CARLOS HILÁRIO
Vogal

d) Fiscal Council

The Supervisory Board is composed of a minimum 
of three and a maximum of five effective members. 
The Supervisory Board is responsible for supervising 
the company’s 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 2021, its composition was as 
follows:

AMARO AUGUSTO
President

ABÍLIO ALBERTO DA COSTA
Vowel

ESTEVES CARLOS HILÁRIO
Vowel
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Recursos Humanos
Com a premissa de atrair e recrutar os melhores, 
desenvolver e capacitar o nosso Capital 
Humano, a actividade da Direcção de Recursos 
Humanos durante o ano de 2021 assentou-se 
no desenvolvimento e valorização dos nossos 
quadros.

O exercício de 2021 registou a seguinte cara-
cterização do seu quadro de pessoal: 

• Total de 96 colaboradores;
• Idade média de 36 anos;
• Equilíbrio quanto ao género: Homens 53% e 
Mulheres 47%;
• Habilitações académicas: médio (41%) e 
superior (55%);
• Distribuição por Direcções: 42% Área Comercial; 
54% Serviços Centrais; 4% Comissão Executiva
• Antiguidade média de 5 anos; 
• Taxa de angolanização de 99%.

1. Recrutamento
No ano de 2021, foram realizadas 13 novas 
contratações, a fim de reforçar fundamental-
mente a Direcção Comercial, a qual representou 
54% das contratações realizadas, e os restantes 
46% foi distribuído pelas diferentes Direcções  
dos Serviços Centrais, com o propósito de reforçar 
ou substituir colaboradores cujos contratos de 
trabalho cessaram.

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

Recrutamento por  Direcção - 2021  
Recruitment by Directorate - 2021 Direcção Comercial

Commercial Directorate

Direcção de Auditoria
Audit Directorate

Direcção de Banca Transaccional
Transactional Banking Department

Direcção de Complaince
Complaint Direction

Direcção de Risco Global
Global Risk Department

Secretariado Geral
General Secretariat

7

1

2

1

1

1

Human Resources
With the premise of attracting and recruiting the 
best, developing and training our Human Capital, 
the activity of the Human Resources Department 
during 2021 was based on the development and 
valorization of our staff.

The 2021 financial year recorded the following 
characterization of its staff:

• Total of 96 employees;
• Mean age of 36 years;
• Gender balance: Men 53% and Women 47%;
• Academic qualifications: medium (41%) and 
higher (55%);
• Distribution by Division : 42% Commercial 
Area; 54% Central Services; 4% Executive 
Committee
• Average seniority of 5 years;
• Angolanization rate of 99%.

1. Recruitment
In 2021, 13 new hires were made, in order to 
fundamentally strengthen the Commercial 
Department, which represented 54% of the 
hirings carried out, and the remaining 46% was 
distributed among the different Departments 
of the Central Services, with the purpose of 
strengthening or replacing employees whose 
employment contracts have ended.

This information can be analyzed in more detail 
in the maps that follow.
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2. Gestão de Carreiras

No âmbito da Gestão de Carreiras, mantém-
se a meritocracia como uma das premissas na 
valorização do Capital Humano. Neste contexto, 
foram promovidos 14 Colaboradores para as 
categorias abaixo indicadas:

2. Career Management

Within the scope of Career Management, 
meritocracy remains one of the premises for 
valuing Human Capital. In this context, 14 Employees 
were promoted to the categories indicated below:

Recrutamento por Banda Funcional - 2021

Promoções por categoria - 2021

Direcção

Assistente
de Direcção

Chefe Subchefe SubchefeCoordenador Director Adjunto Técnico Sénior

Direction

Assistant of 
Management

Boss Underboss UnderbossCoordinator Deputy Director Senior Technician

Especializada
Specialized

Chefia Intermédia
Middle Management

Serviço e Suporte
Service and Support

1

3 1 1 32 2 2

2 2 8

3. Formação

Relativamente ao Plano de Formação de 2021 e em 
alinhamento com a estratégia de desenvolvimento 
continuo, foram realizadas 212 horas de formação.

3. Training

Regarding the 2021 Training Plan and in line with 
the continuous development strategy, 212 hours 
of training were carried out.

Recruitment by Functional Band - 2021

Promotions by category - 2021
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As formações internas e externas envolveram 
diversas áreas, tendo sido realizadas prese-
ncialmente e online, com maior enfoque nas 
competências técnicas, das quais destacamos:

• Formação Introdução aos Sistemas de 
Pagamentos
• FATCA
• Suporte Básico de Vida 
• Técnico de Negociação no Mercados  
Regulamentados
• Prevenção e Controlo de Fraude
• Auditoria aos Controlos Aplicacionais
• Fundamentos do Mercado de Valores 
Mobiliários
• Técnico de Processamento de Operações de 
Valores Mobiliários Pós Negociação
• Introdução aos Sistemas de Pagamentos.

Em 2021 o Banco Valor celebrou 10 anos de 
existência. Com efeito, foram homenageados os 
Colaboradores que abraçaram o projecto desde o 
início e que continuam a dar o seu melhor para o 
crescimento do Banco.

Internal and external training involved several 
areas, having been carried out in person and online 
, with a greater focus on technical skills, of which 
we highlight:

• Training Introduction to Payment Systems
• FATCA
• Basic support of life
• Trading Technician in Regulated Markets
• Fraud Prevention and Control
• Audit of Application Controls
• Fundamentals of the Securities Market
• Post Trading Securities Operations Processing 
Technician
• Introduction to Payment Systems.

In 2021, Banco Valor celebrated 10 years of 
existence. In fact, the Employees who embraced 
the project from the beginning and who continue 
to give their best for the Bank’s growth were 
honored.
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GESTÃO DE RISCO GOVERNO E ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DO RISCO
RISK MANAGEMENT GOVERNMENT AND  RISK MANAGEMENT ORGANIZATION

No decorrer do ano de 2021, o sector bancário 
enfrentou bastantes adversidades que foram 
agravadas pela permanência da pandemia e os 
fracos sinais de retoma da económica. No entanto, 
essa conjuntura não impediu que os Bancos 
tivessem de fazer um esforço na introdução de 
medidas de controlo com vista a adequação da 
nova lei das Instituições financeiras, assim como 
dos temas relacionados ao ICAAP e ILAAP, de 
forma a dar continuidade ao novo modelo de 
supervisão que o BNA está adoptar “SREP”.

Por outro lado, e já enfatizando outros aspectos 
relevantes, assistiu-se a uma subida das taxas 
passivas que contrastaram com a incapacidade de 
subida nas taxas activas dos Bancos, por força da 
conjuntura adversa, trazendo um desafio enorme 
para garantir o binómio rentabilidade/risco. 

Ao nível do mercado cambial e após anos de 
desvalorizações constantes na moeda local, 
os últimos meses viram a moeda nacional 
valorizar, sendo expectável que se assista a uma 
situação mais estável durante o ano de 2022 
sob pena de termos um ano atípico que leve a 
uma maior cautela ao nível do investimento, ou 
seja, é necessário que haja alguma estabilidade 
ao nível do mercado cambial. Por esse motivo, 
existe uma necessidade continua e permanente 
na monitorização de todas as variáveis com 
interferência na estabilidade cambial.

Destacamos igualmente o impacto da revisão 
do risco País que permitiu uma recuperação de 
imparidades afectas as Obrigações de Tesouro, 
sendo que essa variável implica alguma precaução 
uma vez que poderá ter o efeito contrario em anos 
futuros e é independente da gestão da instituição. 

Importa ainda referir que a nova lei das instituições 
financeiras e os novos avisos de controlo interno 
e governação corporativa, trazem novos desafios 
ao nível das estruturas de controlo dos Bancos, 
obrigando a um reforço da capacidade dos 
recursos humanos bem como na implementação 
de automatismos para fazer face aos desafios do 
sector.

During 2021, the banking sector faced many 
adversities that were aggravated by the 
permanence of the pandemic and the weak signs 
of an economic recovery. However, this situation 
did not prevent the Banks from having to make an 
effort to introduce control measures with a view 
to adapting the new Law on Financial Institutions, 
as well as issues related to ICAAP and ILAAP, in 
order to continue the new model. supervision that 
the BNA is adopting “SREP”.

On the other hand, and already emphasizing 
other relevant aspects , there was an increase 
in borrowing rates, which contrasted with the 
inability of banks to rise in lending rates , due to the 
adverse situation, bringing an enormous challenge 
to guarantee the profitability/risk binomial .

In terms of the foreign exchange market and 
after years of constant devaluations in the local 
currency, the last few months have seen the 
national currency appreciate, and it is expected 
that there will be a more stable situation during 
2022, under penalty of having an atypical 
year that leads to a greater caution in terms of 
investment, that is, there must be some stability 
in the foreign exchange market. For this reason, 
there is a continuous and permanent need to 
monitor all variables that interfere with exchange 
rate stability.

We also highlight the impact of the review of 
the Country risk, which allowed for a recovery of 
impairments on Treasury Bonds, since this variable 
implies some precaution since it may have the 
opposite effect in future years and is independent 
of the institution’s management.

It should also be noted that the new law on 
financial institutions and the new internal 
control and corporate governance notices bring 
new challenges in terms of the Banks’ control 
structures, forcing a reinforcement of the capacity 
of human resources as well as the implementation 
of automatisms to carry out facing the challenges 
of the sector.
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Em suma a Banca enfrentam uma conjuntura 
desafiante obrigando a uma gestão proactiva para 
ser capaz de identificar as oportunidades sem por 
em causa a sustentabilidade da instituição.

Ao nível macroeconómico, registaram-se impre-
vistos bastante impactantes, sendo o segundo ano 
seguido de pandemia, empresas e parti-culares 
continuam com os níveis de consumo muito abaixo 
do esperado, tendo isso refletido na produtividade 
de muitas empresas e consequentemente no nível 
de produtividade do país.

O Banco Valor, S.A., no cumprimento dos Decretos 
Presidenciais emanados no decorrer do ano 
relativamente aos cuidados a ter em conta com 
a pandemia por forma a não propagar o contágio, 
criou as condições de biossegurança que passaram 
pela implementação de salas de isolamento em 
todas as estruturas e sede, definição de um Plano 
de Contingência com medidas de protecção e saúde 
para os colaboradores e clientes, constituição de 
equipas essenciais para continuidade do negócio, 
equipas destacadas para regime de rotatividade 
e as que permaneceram em teletrabalho em 
virtude da sua condição de risco à exposição ao 
Vírus SARS-COV-2.

Principais Avisos e Instrutivos 
Novo Pacote Regulamentar

Aviso nº 10/2021 – Código do Governo Societário 
das Instituições Financeiras
Aviso n 08/2021 – Novos requisitos, Prudenciais, 
Fundos Próprios, Processo de Supervisão e Ge-
stão de Risco, Disciplina de Mercado
Instrutivo nº 18/2021 – Calculo e requisitos de 
Fundos Próprios Regulamentares para Risco de 
Ajustamento de avaliação de Crédito
Instrutivo nº 20/2021 – Rácio de alavancagem 
(Requisito minino 3%)
Instrutivo nº 11/2021 ILAAP
Instrutivo nº 10/2021 ICAAP
Instrutivo nº 13/2021 Risco Operacional 
Instrutivo nº 14/2021 Risco de Liquidez 
Instrutivo nº 15/2021 Risco de Crédito e Risco 
Crédito de Contraparte 
Instrutivo n 16/2021 Risco de Mercado

In short, the Bank is facing a challenging situation 
requiring proactive management to be able to 
identify opportunities without jeopardizing the 
institution’s sustainability.

At the macroeconomic level, there were very 
impacting unforeseen events, with the second 
year in a row of a pandemic, companies and 
individuals continue with consumption levels 
much lower than expected, which has been 
reflected in the productivity of many companies 
and, consequently, in the country’s level of 
productivity.

Banco Valor, SA, in compliance with the Presidential 
Decrees issued during the year regarding the 
precautions to be taken with the pandemic in order 
not to spread the contagion, created the biosecurity 
conditions that included the implementation of 
isolation rooms in all structures and headquarters, 
definition of a Contingency Plan with protection 
and health measures for employees and 
customers, constitution of essential teams for 
business continuity, teams assigned for rotation 
and those who remained in telework due to their 
risk condition exposure to the SARS-COV-2 Virus.

Main Notices and Instructions 
New Regulatory Package

Notice No. 10/2021 - Corporate Governance Code 
of Financial Institutions
Notice No. 08/2021 - New requirements, Prudential, 
Own Funds, Supervision and Risk Management 
Process, Market Discipline
Instruction No. 18/2021 calculation and 
requirements of Regulatory Own Funds for Risk of 
Credit Assessment Adjustment
Instruction No. 20/2021 - Leverage ratio (Minimum 
requirement 3%)
Instruction No. 11/2021 ILAAP
Instruction No. 10/2021 ICAAP
Instruction No. 13/2021 Operational Risk 
Instruction No. 14/2021 Liquidity Risk 
Instruction No. 15/2021 Credit Risk and 
Counterparty Credit Risk 
Instruction No. 16/2021 Market Risk
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Função e Gestão de Riscos
A Função e Gestão de Riscos esteve em evidência, 
tendo o Banco Nacional de Angola publicado um 
novo pacote de normativos que visam reforçar a 
função em todas as vertentes e em linha com as 
praticas internacionais.

De referir que o Banco Valor tem vindo a reforçar 
a capacidade da sua equipa, tendo optado de pelo 
reforço da capacitação no sentido de conseguir 
desenvolver internamente ferramentas de 
controlo de risco, assim como matrizes ajustadas 
aos riscos relevantes a que a instituição esteja 
exposta.

A Direcção de Risco Global tem a responsabilidade 
de monitorizar os principais riscos da actividade 
da instituição sendo a prioridade dada aos que 
acarretam impactos mais significativos.

De destacar também o envolvimento ao nível 
dos planos de contingência inerente a pandemia 
da Covid-19 que tem impactado a economia local 
e mundial a todos os níveis. Sem prejuízo dos 
inúmeros desafios o Banco Valor tem conseguido 
cumprir com as suas obrigações regulamentares 
reforçando a posição no mercado como sendo 
um Banco sólido eficaz e atento aos impactos 
inerentes a actividade bancária bem como da 
actividade não bancaria.

Sem prejuízo de uma abordagem geral, ao 
longo do ano de 2021 o Banco Valor continuou a 
priorizar a gestão dos riscos mais relevantes, com 
o destaque para os seguintes:

• Risco de Crédito; 
• Risco de Liquidez;
• Risco Mercado;
• Risco Operacional;
• Risco de Compliance;
• Risco de Taxa de Juro.

O Banco manteve o seu perfil de risco conservador, 
e perante uma conjuntura difícil a tomada de 
risco incidiu sobre os clientes com maior solidez 
e capacidade, garantindo um equilíbrio entre a 
tomada risco e a rentabilidade esperada.  

O Banco Valor deu igualmente continuidade 
ao foco na melhoria da geração da informação 
de gestão, desenvolvendo automatismos que 
permitem dar de forma permanente uma visão 
sobre a evolução do balanço da instituição, assim 
como monitorizar os riscos relevantes de forma 
mais rápida, podendo dessa forma ajustar o perfil 
referente aos principais riscos. 

Função e Gestão de Riscos
The Role and Risk Management was in evidence, 
with the National Bank of Angola having 
published a new package of regulations aimed at 
strengthening the role in all aspects and in line 
with international practices.

It should be noted that Banco Valor has been 
reinforcing the capacity of its team, having opted 
to reinforce its capacity in order to be able to 
internally develop risk control tools, as well as 
matrices adjusted to the relevant risks to which 
the institution is exposed.

The Global Risk Department is responsible for 
monitoring the main risks of the institution’s 
activity , with priority given to those that have the 
most significant impacts.

Also noteworthy is the involvement in terms 
of contingency plans inherent to the Covid-19 
pandemic, which has impacted the local and 
global economy at all levels. Notwithstanding the 
numerous challenges, Banco Valor has managed 
to comply with its regulatory obligations, 
reinforcing its position in the market as a solid, 
efficient Bank attentive to the inherent impacts of 
banking activity as well as non- banking activity.

Without prejudice to a general approach, 
throughout 2021 Banco Valor continued to 
prioritize the management of the most relevant 
risks, with emphasis on the following:
• Credit risk;
• Liquidity Risk;
• Market Risk;
• Operational Risk;
• Compliance Risk ;
• Interest Rate Risk.

The Bank maintained its conservative risk profile, 
and in the face of a difficult environment, risk-
taking focused on customers with greater strength 
and capacity, ensuring a balance between risk-
taking and expected profitability.

Banco Valor also continued its focus on improving 
the generation of management information, 
developing automatisms that allow it to 
permanently provide an overview of the evolution 
of the institution’s balance sheet, as well as 
monitor relevant risks more quickly, thus being 
able to adjust the profile referring to the main 
risks.
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A visão estratégica segue uma vertente proactiva 
de forma a permitir uma adequação conjuntural, 
levando a cultura de controlo as áreas de negocio 
e suporte, de forma a estarem alinhadas com os 
objectivos principais traçados pela gestão.

A avaliação das prioridades segue tendo como 
base principal a relevância das mesmas, seguindo 
as determinadas bases que passamos a realçar:

• Monitorização das principais exposições, 
mediante um controlo constante e sistemática, 
permitindo ajustar e controlar os riscos 
inerentes a cada uma das exposições relevantes;
• Implementação de politicas, e praticas, tendo 
como principal objectivo a definição de limites 
de exposição aos principais riscos a que o Banco 
está exposto.
• Consolidação da Solvabilidade da instituição 
de forma a prevenir os riscos conjunturais, 
numa altura bastante relevante e com impacto 
em todos os sectores da sociedade. 
• As limitações impostas pela COVID-19 são 
crescentes e seguem uma tendência longa e 
naturalmente impactante no agravamento de 
riscos de incumprimento por parte de clientes.

The strategic vision follows a proactive approach 
in order to allow a conjunctural adaptation, taking 
the control culture to the business and support 
areas, in order to be aligned with the main 
objectives outlined by the management.

The evaluation of priorities continues based on 
their relevance, following the determined bases 
that we will now highlight:

• Monitoring of the main exposures, through 
constant and systematic control, allowing the 
adjustment and control of the risks inherent to 
each of the relevant exposures;
• Implementation of policies and practices, with 
the main objective of defining exposure limits to 
the main risks to which the Bank is exposed.
• Consolidation of the institution’s Solvency in 
order to prevent cyclical risks, at a very relevant 
time and with an impact on all sectors of society.
• The limitations imposed by COVID-19 are 
increasing and follow a long and naturally 
impacting trend in the aggravation of default 
risks by customers.
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GESTÃO DE RISCO DE CRÉDITO
CREDIT RISK MANAGEMENT

Seguindo uma abordagem proactiva, foram 
incorporadas melhorias ao nível da informação do 
mercado que permitiram uma melhor adequação 
dos requisitos de capital inerentes aos riscos 
com impacto directo na formação do rácio de 
solvabilidade, sendo relevante destacar o risco 
de crédito por força de um maior repositório de 
informação ao nível da nova central de riscos. 
Nesse sentido, destacamos os seguintes pontos:

• Critérios de atribuição de crédito bastante 
exigentes e com enfoque para clientes com 
histórico positivo na instituição e no mercado, 
tendo como base os seguintes requisitos:

1. Situação financeira da empresa, capaci-
dade de gestão da empresa e garantias 
apresentadas;
2. Exposição na CIRC 3.0 e grau de risco 
associado as operações existentes;
3. Níveis de concentração da carteira do  
Banco;
4. Outras situações de mercado que possam 
afectar directamente o sector objecto de 
financiamento;
5. Finalidade da operação e impacto ao
nível da liquidez do Banco.

• Ajustamento das imparidades tendo em conta 
o estágio das operações, mantendo uma média 
de cobertura de imparidade de acordo com o 
risco da carteira.
• Controlo permanente da evolução do crédito 
vencido, permitindo uma maior capacidade de 
actuação sobre as medidas de recuperação dos 
créditos, bem como a adequação da imparidade 
para esses casos, cumprindo de forma clara as 
recomendações do regulador sobre a gestão 
dos créditos vencidos. 
• Monitorização e ajustamento adequado do 
consumo de capital.

Following a proactive approach, improvements 
were incorporated in terms of market information 
that allowed for a better adequacy of the capital 
requirements inherent to the risks with a direct 
impact on the formation of the solvency ratio, 
being important to highlight the credit risk due to 
a greater repository of information at the level of 
the new risk center. In this regard, we highlight the 
following points:

• Very demanding credit attribution criteria and 
focused on customers with a positive history in 
the institution and in the market, based on the 
following requirements:

1. Financial situation of the company, 
management capacity of the company and 
guarantees presented;
2. Exposure in CIRC 3.0 and degree of risk 
associated with existing operations;
3. Levels of concentration of the Bank’s 
portfolio;
4. Other market situations that may affect 
directly the sector being financed;
5. Purpose of the operation and impact on 
the Bank’s liquidity.

• Adjustment of impairments taking into 
account the stage of operations, maintaining 
an average impairment coverage in accordance 
with the risk of the portfolio.
• Permanent control of the evolution of overdue 
loans, allowing greater capacity to act on credit 
recovery measures, as well as the adequacy of 
impairment for these cases, clearly complying 
with the regulator’s recommendations on the 
management of overdue loans.
• Monitoring and appropriate adjustment of 
capital consumption.
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GESTÃO DE RISCO DE LIQUIDEZ
LIQUIDITY RISK MANAGEMENT

A ausência de mecanismos de financiamento 
alternativo aumentou a pressão sobre a gestão 
da Liquidez, os Bancos continuam a financiar 
projectos de medio prazo (Exemplo: Aviso 10/20 
Crédito ao Sector Real) com base em recursos 
de curto prazo, causando uma gestão de liquidez 
com riscos permanentes de inadequação.  

Essa situação foi agravada pelo crescente 
aumento das taxas passivas, que têm criado maior 
rotação de recursos com impactos na capacidade 
de transformação dos mesmos.

O Banco tem mantido um nível de liquidez 
bastante satisfatórios, no entanto, não esteve 
imune ao impacto da subida das taxas passivas. 
De referir que ainda assim se verificou uma 
tendência crescente na percentagem de valores 
a prazo, diminuindo dessa forma os impactos 
dos custos de captação numa altura de forte 
concorrência de preço na captação de liquidez. O 
Banco tem igualmente uma gestão cuidado sobre 
a sua liquidez em Bancos Correspondentes tendo 
como grande desafio a gestão equilibrada do seu 
grau de exposição.

O Banco Valor manteve uma linha semelhante ao 
ano anterior, sendo por norma o Banco cedente e 
não tomador de liquidez.

A Direcção Financeira é responsável pela gestão 
do Risco de Liquidez, sendo a Direcção de Risco 
Global responsável pela definição e monitorização 
dos limites de riscos de liquidez do Banco.

Ao nível dos Comité de Risco o Banco manteve a 
logica de monitorização das maturidades dos seus 
investimentos, criando um equilíbrio entre prazo 
de curto e médio período, de forma a salvaguardar 
possíveis adversidades do mercado.
Os Reportes de risco de liquidez irão sofrer 
alterações consideráveis com a introdução do 
SEREP por parte do BNA, tendo como base o ILAAP 
que acarreta alguns impactos ao nível do controlo 
de liquidez das instituições.

O Banco Valor cumpriu atempadamente com o 
exercício exigido pelo BNA não sendo expectável 
dificuldades na sua implementação efectiva.

The absence of alternative financing mechanisms 
has increased the pressure on liquidity 
management, Banks continue to finance medium-
term projects (Example: Notice 10/20 Credit to 
the Real Sector) based on short-term resources, 
causing liquidity management with permanent 
risks of inadequacy.

This situation was aggravated by the growing 
increase in passive rates, which have created 
greater turnover of resources with impacts on 
their transformation capacity.

The Bank has maintained a very satisfactory level 
of liquidity, however, it was not immune to the 
impact of the rise in deposit rates. It should be 
noted that, even so, there was a growing trend in the 
percentage of term securities, thus reducing the 
impacts of funding costs at a time of strong price 
competition in attracting liquidity. The Bank also 
carefully manages its liquidity in Correspondent 
Banks, having as a major challenge the balanced 
management of its degree of exposure.

Banco Valor maintained a line similar to the 
previous year, as the Bank is the originator and not 
the borrower of liquidity.

The Financial Department is responsible for 
managing Liquidity Risk, while the Global Risk 
Department is responsible for defining and 
monitoring the Bank’s liquidity risk limits.

In terms of the Risk Committee, the Bank 
maintained the logic of monitoring the maturities 
of its investments, creating a balance between the 
short and medium term, in order to safeguard 
possible market adversities.

The liquidity risk reports will undergo considerable 
changes with the introduction of the SEREP by the 
BNA, based on the ILAAP, which has some impacts 
on the institutions’ liquidity control. 

Banco Valor complied in a timely manner with the 
exercise required by the BNA, with no difficulties in 
its effective implementation being expected .
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GESTÃO DE RISCO DE MERCADO
MARKET RISK MANAGEMENT

Com vista a monitorização e gestão do Risco de 
Mercado, o Banco ajustou e automatizou a sua 
matriz de risco, de forma a gerar uma informação 
tempestiva em caso de alguma variação aos 
limites de exposição definidos.

Tendo como base os limites em vigor, os controlos 
das direcções com responsabilidade de monitorizar 
os impactos das variações cambiais tornou-se 
mais proactivo havendo uma maior antecipação 
nas correcções necessárias, prevenindo dessa 
forma possíveis multas que poderiam ter impacto 
na conta de exploração.

O Banco Valor durante todo o ano não registou 
qualquer situação adversa de destaque, tendo 
registado algumas alterações no requisito de 
capital por inerência da dinâmica do mercado. 
Ao nível dos reportes de Risco de Mercado o BV 
tem cumprido atempadamente com os mesmos, 
estando dentro dos limites de exposição cambial 
definidos.

With a view to monitoring and managing Market 
Risk, the Bank adjusted and automated its risk 
matrix, in order to generate timely information in 
the event of any variation to the defined exposure 
limits.

Based on the limits in force, the controls of the 
departments responsible for monitoring the 
impacts of exchange rate variations became 
more proactive, with greater anticipation of the 
necessary corrections , thus preventing possible 
fines that could have an impact on the operating 
account.

During the whole year, Banco Valor did not register 
any significant adverse situation, having registered 
some changes in the capital requirement as a 
result of market dynamics. In terms of Market Risk 
reports, BV has complied with them in a timely 
manner, being within the defined exchange rate 
exposure limits.
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RISCO OPERACIONAL
OPERATIONAL RISK

O Risco Operacional do Banco tem vindo a 
incorporar permanentes melhorias, com vista a 
criação e catalogação de eventos relevantes para 
mensurar o impacto nos requisitos de capital.

Durante o exercício em curso e tendo em conta 
a forma de apuramento do método básico, o 
requisito de capital para o risco operacional é o 
que registou um maior aumento fruto da forma 
de calculo do mesmo, ou seja, 15% sobre a media 
do produto bancário dos três últimos exercícios. 
Ao nível da implementação de melhorias, o foco 
segue com as seguintes componentes:

Identificação:
Melhorias permanentes, devidamente ajustadas 
a sua dimensão.

• Monitorização e reporte: Monitorização dos 
riscos detectados nas auditorias, com base no 
efeito cumulativo, ou seja, riscos detectados 
versus recomendações. 

• Implementação de Politicas de Ciber  Segurança
O Banco segue o processo bastante  avançado 
face ao exercício anterior tendo as politicas 
feitas. 
• Finalização do Disaster Recovery
Implementação plena do plano de Disaster  
Recovery
 

Ao nível do reporte do Risco Operacional o Banco 
Valor define o requisito que capital tendo em 
conta o Método do Indicador Básico que consiste 
na média do produto bancários dos últimos três 
exercícios auditados, sobre o qual incide uma 
percentagem de 15%.

Por esse motivo tem se registado uma natural 
subida do requisito de capital para o risco ope-
racional.

The Bank’s Operational Risk has been constantly 
improving, with a view to creating and cataloging 
relevant events to measure the impact on capital 
requirements.

During the current year and taking into account 
the method of calculation of the basic method, 
the capital requirement for operational risk is the 
one that has registered the greatest increase as a 
result of its calculation method, that is, 15% over 
the average of the product banking for the last 
three years.

In terms of implementing improvements, the 
focus continues with the following components:

Identification:
Permanent improvements, duly adjusted to its 
size.
• Monitoring and reporting: Monitoring of risks 
detected in audits, based on the cumulative effect, 
ie detected risks versus recommendations.

• Implementation of Cyber Security Policies: 
The Bank follows the process which is quite 
advanced compared to the previous year, having 
implemented the policies.
• Disaster ending Recovery:
Full implementation of the Disaster plan 
recovery 
 

In terms of operational risk reporting, Banco Valor 
defines the capital requirement, taking into account 
the Basic Indicator Method, which consists of the 
average banking income of the last three audited 
years, on which a percentage of 15% applies.

For this reason, there has been a natural increase 
in the capital requirement for operational risk.
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Nome da Instituição: 00062 - BVB Base de Reporte: Individual Ano 2021 Mês Dezembro
Institution Name: 00062 - BVB Reporting Base: Individual Year 2021 Month December

Actividades
Activities

1. Total das actividades sujeitas ao método do indicador básico (2a)
 Total activities subject to the basic indicator method (2a)

2.1 Financiamento das empresas
 Financing of companies

2.2 Negociação de vendas
 Sales Negotiation

2.3 Pagamento e liquidação
 Payment and settlement

2.4 Banca de retalho
 Retail Banking

2.5 Serviço de agência
 Agency service

2.6 Banca de retalho
 Retail Banking

2.7 Intermediação relativa
 Relative intermediation

2.8 Gestão de Activos
 Asset Management

3.1 Banca de retalho e banca comercial
 Retail banking and commercial banking

3.2 Outros segmentos
 Other segments

2. Total das actividades sujeitas ao método padrão (2b)
 Total activities subject to the standard method (2b)

3. Total das actividades sujeitas ao método Padrão Alternativo
 Total activities subject to the Alternative Standard method

8.032.760.090,4 1.204.914.013,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

N/A N/A N/A

10.602.445.000,0 1.590.366.750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.716.630.000,0 1.457.494.500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.417.591.754,5

0,0

Indicador de exposição ou indicador
alternativo de exposição (3)

Exposure indicator or indicator
alternative exposure (3)

Requisitos de fundos próprios
Own funds requirements

Ano nº2
Year nº2

1

Ano nº2
Year nº2

Ano nº1
Year nº1

2

Ano nº1
Year nº1

Ano nº
Year nº

3

Ano nº
Year nº

Total

4

0,0

0,0

Mapa de prestação de informação sobre requisito de fundos próprios 
regulamentares para cobertura do risco operacional
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A Direcção de Compliance apresenta-se como 
o órgão responsável pela gestão do Risco de 
Compliance, tendo como responsabilidade 
garantir a aplicação e cumprimento das 
normas e regulamentos aplicados ao Banco e 
prevenir o envolvimento do Banco em acções 
de branqueamento de capitais e financiamento 
ao terrorismo. Os mesmos cumpriram com o 
seu plano de actividade, apesar do impacto da 
pandemia que teve natural influencia no ciclo 
de formações não afectando as de caracter 
obrigatório.

De realçar as seguintes actividades constatadas:
 
Análise da legislação e normas regulamentares: 
Controlo permanente sobre as principais fontes de 
publicação de normas regulamentares destinadas 
às instituições financeiras

• Prevenção do Branqueamento de Capitais 
e Financiamento ao Terrorismo: A Direcção 
de Compliance assegura os procedimentos de 
Know Your Customer (KYC) para todos os novos 
clientes do Banco, antes do desbloqueio da conta, 
recorrendo a listas de sanções internacionais;

The Compliance Department presents itself as the 
body responsible for managing Compliance Risk , 
with the responsibility of ensuring the application 
and compliance with the rules and regulations 
applied to the Bank and preventing the Bank’s 
involvement in money laundering and terrorist 
financing. They complied with their activity plan 
, despite the impact of the pandemic, which had 
a natural influence on the training cycle, not 
affecting those of a mandatory nature.

The following activities should be highlighted :
 
Analysis of legislation and regulatory standards: 
Permanent control over the main sources of 
publication of regulatory standards for financial 
institutions

• Prevention of Money Laundering and Financing 
of Terrorism:  AThe Compliance Department 
ensures the Know procedures Your Customer 
(KYC) for all new customers of the Bank, before 
unlocking the account, using lists of international 
sanctions;

Em relação ao risco de taxa de juro, e apesar de não 
ter representado nenhum impacto significativo, o 
desafio principal continua a ser sobre alternativas 
de produtos do Activo que tenham cobertura 
a medio prazo e longo prazo no Passivo sem 
recorrer constantemente ao refinanciamento que 
naturalmente coloca maior pressão sobre o risco 
de taxa de juro.

O Banco ao nível da sua carteira de crédito mantem 
uma diversificação de maturidades que permite 
reagir ao comportamento das taxas passivas, 
criando dessa forma uma margem de segurança 
que não permitiu um impacto relevante com as 
subidas das taxas passivas registadas em 2021.

Nesse sentido e apesar das dificuldades em 
combinar maturidades de taxas passivas e activas 
os controlos existentes e a manutenção de 
uma concentração equivalente tem criado uma 
estabilidade dentro dos riscos projectados para 
esse efeito. 

In relation to interest rate risk, and despite not 
having represented any significant impact, the 
main challenge continues to be on alternatives for 
Asset products that have medium and long-term 
coverage in Liabilities without constantly resorting 
to the refinancing that naturally places increased 
pressure on interest rate risk.

At the level of its loan portfolio, the Bank maintains 
a diversification of maturities that allows it to react 
to the behavior of deposit rates, thus creating a 
safety margin that did not allow a relevant impact 
with the increases in deposit rates recorded in 
2021.

In this sense, and despite the difficulties in 
combining the maturity of passive and active 
rates, the existing controls and the maintenance of 
an equivalent concentration have created stability 
within the risks projected for this purpose.

GESTÃO DE RISCOS DE COMPLIANCE

GESTÃO DE RISCOS DE TAXA DE JURO

COMPLIANCE RISK MANAGEMENT

INTEREST RATE RISK MANAGEMENT
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Nos termos do Aviso n.º 14/2020 e dos 
regulamentos internos do Banco Valor, S.A., (BVB 
ou Banco), compete à Direcção de Compliance o 
seguinte: 

• Monitorizar o cumprimento de políticas e 
processos definidos no âmbito do sistema 
de prevenção e combate ao branqueamento 
de capitais, financiamento do terrorismo e 
proliferação de armas de destruição em massa 
implementados pela instituição financeira 
bancária;

• Gerir e monitorizar a implementação de um 
sistema de controlo interno relativo à prevenção 
e combate ao branqueamento de capitais, 
financiamento do terrorismo e proliferação de 
armas de destruição;

• Centralizar e analisar as comunicações 
recebidas internamente (em matérias relativas 
prevenção e combate ao branqueamento 
de capitais, financiamento do terrorismo e 
proliferação de armas de destruição e os seus 
crimes subjcentes)

• Comunicar as operações susceptíveis de 
configurar a prática do crime de branqueamento 
de capitais, financiamento do terrorismo e 
proliferação de armas de destruição subjcentes 
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 e combate 
ao branqueamento de capitais, financiamento 
do terrorismo e proliferação de armas de 
destruição, 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;

Under the terms of Notice no. 14/2020 and the 
internal regulations of Banco Valor, SA, (BVB or 
Banco), the Compliance Department is responsible 
for the following:

• Monitor compliance with policies and 
processes defined within the scope of the 
system for preventing and combating money 
laundering, financing of terrorism and 
proliferation of weapons of mass destruction 
implemented by the banking financial institution;

• Manage and monitor the implementation of 
an internal control system for preventing and 
combating money laundering, terrorist financing 
and proliferation of weapons of destruction;

• Centralize and analyze communications 
received internally (in matters related to 
preventing and combating money laundering, 
financing of terrorism and proliferation of 
weapons of destruction and their underlying 
crimes )

• Communicate operations likely to constitute 
the practice of the crime of money laundering, 
financing of terrorism and proliferation of 
weapons of destruction, subject to the Financial 
Information Unit and other competent entities;

• Receive requests for information from 
the Financial Information Unit or any other 
competent entity, as well as provide, if applicable, 
the requested information;

• Prepare an annual report on the effectiveness 
of the banking financial institution’s internal 
control and risk assessment system, within 
the scope of preventing and combating 
money laundering, financing of terrorism and 
proliferation of weapons of destruction, for the 
management body;

• Establish and maintain a permanent and 
up-to- date record of internal and external 
regulations to which the institution is subject, 
with identification of those responsible for 
their compliance and for the non-compliances 
detected ;

DIRECÇÃO DE COMPLIANCE
COMPLIANCE DIRECTORATE
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• 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, recomendar sobre a 
sua aceitação ou recusa; 

• Verificar a conformidade em matéria de 
Compliance e dar parecer sobre o impacto de 
novos serviços, produtos, sistemas informáticos 
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 e analisar 
as situações de conflito de interesses, bem 
como, recolher todos os dados inerentes à sua 
resolução.

• Establish processes to detect and assess 
the risk arising from non-compliance with the 
institution’s legal obligations and duties, as well 
as to correct detected deficiencies ;

• Carrying out KYC/KYT to customers and 
transactions , as well as recommending their 
acceptance or refusal;

• Check compliance in terms of Compliance and 
give an opinion on the impact of new services, 
products, computer systems and financial 
instruments to be issued and/or marketed, and 
the respective communication and advertising;

• Communicate to the Executive Committee 
on the need to freeze funds from sanctioned 
entities (when identified), and proceed as defined 
in Directive No. 04/DSI/2012 on the freezing of 
funds;

• Monitor and ensure the implementation of 
the legislation in force by the Bank ‘s Divisions;

• Ensure the adequacy of the Bank to the FATCA 
Regime ( Foreign account tax compliance Act );

• Define policies and general guidelines in 
matters of conflict of interest and analyze 
situations of conflict of interest, as well as 
collect all the data inherent to their resolution.
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Principais Actividades -  2021 
No intuito de acompanhar os desafios impostos 
pela nova regulamentação das Entidades de 
Supervisão e Regulação, e no sentido de garantir 
a prevenção ao branqueamento de capitais e ao 
financiamento do terrorismo e a proliferação 
de armas de destruição em massa, bem como, 
uma gestão eficaz do Risco de Compliance (risco 
proveniente de violações ou incumprimento 
de leis, normas, regras, regulações, contratos, 
práticas prescritas ou standards éticos), no 
decorrer de 2021, foram realizadas diversas 
acções para melhorar o controlo regulatório, bem 
como, e projectos no sentido do Banco poder estar 
altura das novas exigências regulamentares e aos 
standards internacionais (Wolfsberg Group, GAFI/
FAFT,  ONU, etc,) destacamos os seguintes: 

Prevenção ao Branqueamento de Capitais, 
Financiamento do Terrorismo e da Proliferação 
de Armas de Destruição em Massa

Compliance Link – Trade Finance

Com a intenção de melhorar a filtragem dos 
Pagamentos, o Banco decidiu implementar a nova 
versão do Compliance Link, sendo que esta versão 
abarca um novo módulo, dedicado exclusivamente 
para Monitorização de Cartas de Crédito (CDI), 
denominado o Trade Compliance. 

A nova evolução no Software de screening de 
pagamentos, também contempla o módulo 
actualizado para pesquisa interactiva de entidades 
designada (pessoas constantes das listas da ONU, 
União Europeia e OFAC – EUA), esse módulo vem 
garantir uma maior eficiência na identificação 
de pessoas ou empresas que possam estar 
designadas pelos organismos Internacionais 
de Combate ao Terrorismo, Branqueamento de 
Capitais, Proliferação de Armas de Destruição em 
Massa e o trafico de Seres Humanos. 

Essa nova versão encontra-se em fase finalização 
da sua da implementação.

Main Activities - 2021
In order to follow the challenges imposed by 
the new regulation of the Supervisory and 
Regulatory Entities, and in order to guarantee 
the prevention of money laundering and the 
financing of terrorism and the proliferation 
of weapons of mass destruction, as well as an 
effective management of the Compliance Risk 
(risk arising from violations or non-compliance 
with laws, norms, rules, regulations, contracts, 
prescribed practices or ethical standards ), during 
2021, several actions were carried out to improve 
regulatory control, as well as, and projects of 
the Bank to be able to meet the new regulatory 
requirements and international standards ( 
Wolfsberg Group , FAFT/FAFT, ONU, etc. ,) we 
highlight the following:

Prevention of Money Laundering, Financing of 
Terrorism and the Proliferation of Weapons of 
Mass Destruction

Compliance Link - Trade finance

With the intention of improving the filtering 
of Payments, the Bank decided to implement 
the new version of the Compliance Link, and 
this version includes a new module, dedicated 
exclusively to Monitoring Letters of Credit (CDI), 
called Trade Compliance .

Screening Software , also includes the updated 
module for interactive search of designated 
entities (people on the UN, European Union 
and OFAC - USA lists), this module guarantees 
greater efficiency in the identification of people 
or companies that may be designated by the 
International Organizations for Combating 
Terrorism, Money Laundering, Proliferation of 
Weapons of Mass Destruction and Trafficking in 
Human Beings.

This new version is in the finalization phase of its 
implementation.
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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, 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 de centralizar 
todas as informações 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 2021, o Banco Valor procedeu ao reporte 
FATCA dentro dos prazos estabelecidos e em 
respeito aos critérios de elegibilidades das contas 
a serem reportadas, cumprindo cabalmente com a 
Obrigação de Reporte no âmbito de regime FATCA.

Ainda em 2021, finalizou-se a implementação 
do programa de Compliance no âmbito FATCA, 
conforme obrigação estabelecida no Decreto 
Presidencial n.º 33/20, 21 de Fevereiro, sobre o 
Regulamento do Regime de Reporte Fiscal de 
Informações Financeiras. Tendo referido programa 
obtido aprovação por parte da AGT – Autoridade 
Geral Tributária.

SWIFT Transaction Screening Service
Deu-se início a implementação do Transaction 
Screening Service, este novo sistema de filtragem 
de pagamentos, vem possibilitar ao Banco a 
verificação das sanções directamente no Swift, 
garantido maior eficiência no tratamento e 
processamento de operações, de maneira, o 
circuito em termos de procedimentos não seja 
alterado, com a inclusão de uma nova ferramenta. 

FATCA Regime
With regard to the FATCA regime, it is important 
to mention that the Angolan state signed an 
agreement with the authorities of the United 
States of America. By means of Presidential 
Decree no . as well as, to carry out the necessary 
reports to AGT – Administração Geral Tributária 
(entity in charge of centralizing all information 
reported by Angolan institutions and reporting the 
information on a consolidated basis to the Internal 
revenue Service (IRS) - the IRS is an agency of the 
United States Department of the Treasury) .

In 2021, Banco Valor carried out the FATCA report 
within the established deadlines and in compliance 
with the eligibility criteria of the accounts to be 
reported, fully complying with the Reporting 
Obligation under the FATCA regime.

Also in 2021, the implementation of the Compliance 
program within the scope of FATCA was 
completed, pursuant to the obligation established 
in Presidential Decree no . The aforementioned 
program obtained approval from AGT – Autoridade 
Geral Tributária.

SWIFT Transaction screening service
Transaction implementation began screening 
Service , this new payment filtering system, makes 
it possible for the Bank to verify sanctions directly 
in Swift , guaranteeing greater efficiency in the 
treatment and processing of operations, so that 
the circuit in terms of procedures is not altered, 
with the inclusion of a new tool.
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Políticas em Matéria de Compliance
No âmbito das suas competências, a Direcção 
de Compliance diligenciou no sentido da 
implementação das seguintes Novas políticas:

• Política Sobre o Programa de Compliance 
sobre o Regime FATCA
• Politica de Segurança Cibernética
• Plano de Acção e Respostas a Incidentes de 
Segurança Cibernética

Por outro lado, no decorrer de 2021, garantiu a 
revisão e adequação dos seguintes normativos 
Internos afectos a função:

• Política de Execução de Ordens
• Política de Identificação de Clientes
• Política de Análise e Monitoramento de 
Entidades de Risco Elevado
• Politica de prevenção ao Branqueamento 
de capitais, financiamento do terrorismo e a 
proliferação de armas de destruição em massa.

Reportes às Autoridades
Em termos de reportes obrigatórios, foram 
submetidos os seguintes reportes obrigatório:

Banco Nacional de Angola 

• Relatório Anual de Prevenção ao Branque-
amento de capitais, Financiamento do Terro-
rismo e Proliferação de Armas de Destruição 
em Massa
• Relatório sobre a Avaliação Anual de Risco 
de Branqueamento de capitais, Financiamento 
do Terrorismo e Proliferação de Armas de 
Destruição em Massa

Comissão de Valores Mobiliários 

• Questionário de Auto-Avaliação em Sede da 
prevenção e combate ao Branqueamento de 
Capitais, Financiamento do Terrorismo.

UIF – Unidade de Informação Financeira

A Direcção de Compliance cumpriu com a sua 
Obrigação Legal de Comunicação, sempre que 
aplicável foram comunicadas à UIF as operações 
suspeitas em termos de Branqueamento de 
Capitais e de Financiamento do Terrorismo.

Policies Regarding Compliance
Within the scope of its competences, the 
Compliance Department endeavored to implement 
the following New policies:

• Policy About the Compliance Program on the 
FATCA Regime
• Cyber Security Policy
• Action Plan and Response to Cybersecurity 
Incidents

On the other hand, during 2021, it ensured the 
review and adequacy of the following Internal 
regulations assigned to the function:

• Order Execution Policy
• Customer Identification Policy
• Policy for the Analysis and Monitoring of High 
Risk Entities
• Policy to prevent money laundering, terrorist 
financing and the proliferation of weapons of 
mass destruction.

Reports to the Authorities
In terms of mandatory reports, the following 
mandatory reports were submitted:

National Bank of Angola

• Annual Report on Prevention of Money 
Laundering, Financing of Terrorism and 
Proliferation of Weapons of Mass Destruction
• Report on the Annual Risk Assessment of 
Money Laundering, Financing of Terrorism and 
Proliferation of Weapons of Mass Destruction

Securities and Exchange Commission

• Self-Assessment Questionnaire in the Preve-
ntion and Combat of Money Laundering, 
Financing of Terrorism.

FIU - Financial Information Unit

The Compliance Department complied with its Legal 
Communication Obligation, whenever applicable, 
suspicious transactions in terms of Money 
Laundering and Terrorist Financing were reported to 
the FIU.
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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 às jurisdições 
consideradas paraísos fiscais, estando todas 
operações obrigatoriamente sujeitas às diligências 
reforçadas.

Em cumprimento aos normativos acima referidos, 
o Banco acompanhou de perto todas as alterações 
em termos dos países considerados jurisdições 
offshore, no sentido de garantir que não fossem 
enviados fundos para essas jurisdições ou para os 
outros casos, todas as Transacções com destino 
a essas mesmas jurisdições fossem objecto de 
diligência reforçada. 

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 às diligências reforçada 
(CDD) por parte da Direcção de Compliance, dito por 
outras palavras, sempre que o país do beneficiário 
de uma operação for uma das jurisdições 
“offshore”, a operação obrigatoriamente carece de 
aprovação ou recusa da Direcção de Compliance.

No mesmo sentido, e sujeito ao mesmo tratamento, 
ficaram as entidades com características de 
Trading (empresa que actuem, como agente 
intermediário para uma ou poucas empresas 
importadoras). Para essas situações, foi e é 
aplicado o mesmo procedimento requerido para 
as transações de destino ou origem em jurisdições 
consideradas paraísos fiscais.

Jurisdictions Considered Tax Havens & 
Entities Considered Trading
Instruction No. 02/2018 and Instruction No. 
13/2018 imposed a new dynamic in the treatment 
of operations destined for jurisdictions considered 
to be tax havens, with all operations being 
obligatorily subject to enhanced diligence.

In compliance with the aforementioned regulations, 
the Bank closely monitored all changes in terms 
of countries considered offshore jurisdictions, in 
order to ensure that funds were not sent to these 
jurisdictions or to other cases, all Transactions 
destined for these same jurisdictions. were subject 
to enhanced due diligence.

Automatisms were created, in the sense that any 
operation destined for entities based in jurisdictions 
considered tax havens, upon registration , must 
be subject to enhanced due diligence (CDD) by the 
Compliance Department , in other words, always 
If the country of the beneficiary of an operation 
is one of the offshore jurisdictions, the operation 
must be approved or refused by the Compliance 
Department .

In the same sense, and subject to the 
same treatment, were entities with Trading 
characteristics (companies that act as an 
intermediary agent for one or a few importing 
companies). For these situations, the same 
procedure required for transactions of destination 
or origin in jurisdictions considered tax havens 
was and is applied.
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DIRECÇÃO DE AUDITORIA
AUDIT DIRECTORATE

1. Introdução
O presente documento é emitido no âmbito do 
disposto no nº 5 do artigo 17º do Aviso n.º 02/2013, 
de 19 de Abril, do BNA, sobre o Sistema de Controlo 
Interno, segundo o qual as Instituições Financeiras 
devem formalmente instituir uma Função de 
Auditoria Interna para, de forma autónoma, 
efectuar uma avaliação da efectividade, eficácia 
e adequação do Sistema de Controlo Interno, 
considerando o risco associado a cada actividade.  

No Banco Valor esta Função é exercida pela 
Direcção de Auditoria Interna que actua sob 
forma permanente e independente de qualquer 
outra função e tem como missão proporcionar 
ao Conselho de Administração uma garantia 
independente sobre a qualidade e eficácia dos 
processos e sistema de controlo interno, de 
gestão dos riscos e de governação. A actuação 
da equipa de auditoria interna está alicerçada nos 
princípios dispostos no Aviso 02/2013 do Banco 
Nacional de Angola e em normativos internos, 
nomeadamente: Código de Conduta, Regulamento 
Interno e Manual de Auditoria Interna. 

O presente documento compreende os resultados 
da actividade desenvolvida pela Direcção de 
Auditoria no período compreendido entre 01 de 
Dezembro de 2020 a 30 de Novembro de 2021, 
é endereçado ao Órgão de Administração e 
Fiscalização, sendo posteriormente incorporado 
no Relatório de Governação e Sistema de Controlo 
Interno a enviar ao BNA.

2. BANCO VALOR, S.A.
O Banco Valor, S.A. (BVB) é uma instituição 
financeira bancária de direito privado, que tem 
por objecto a prática de todo tipo de operações e 
prestação de serviços bancários enquadradas nos 
termos da lei de bases das instituições financeiras.

2.1 Auditoria Interna
A actividade da Auditoria Interna do BVB 
submete-se à regulamentação do Banco 
Nacional de Angola, designadamente, os Avisos 
n.º 01/2013 e 02/2013, ambos de 19 de Abril.

1. Introduction
Article 17 of Notice no. Internal Audit Department 
to independently carry out an assessment of 
the effectiveness , efficiency and adequacy of 
the Internal Control System, considering the risk 
associated with each activity .

At Banco Valor, this Function is performed 
by the Internal Audit Department, which acts 
permanently and independently of any other 
function and whose mission is to provide the 
Board of Directors with an independent guarantee 
on the quality and effectiveness of the processes 
and system of internal control, management risk 
and governance. The performance of the internal 
audit team is based on the principles set out in 
Notice 02/2013 of the National Bank of Angola and 
on internal regulations, namely: Code of Conduct, 
Internal Regulations and Internal Audit Manual.

This document comprises the results of the 
activity carried out by the Audit Department in the 
period between December 1 , 2020 and November 
30, 2021, is addressed to the Management 
and Supervisory Body, and is subsequently 
incorporated into the Governance Report and 
Internal Control System to send to the BNA.

2. BANCO VALOR, SA
Banco Valor, SA (BVB) is a banking financial 
institution governed by private law, whose object 
is the practice of all types of operations and 
provision of banking services within the terms of 
the basic law of financial institutions.

2.1 Internal Audit
The activity of BVB’s Internal Audit is subject to 
the regulations of the National Bank of Angola, 
namely, Notices No. 01/2013 and 02/2013, both 
of 19 April .
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Reporta hierarquicamente ao Presidente do 
Conselho de Administração, relacionando-
se com todas as Direcções de acordo com 
as respectivas atribuições e competências. 
A Auditoria Interna faz parte do Sistema de 
Controlo Interno do Banco e a sua estrutura 
e competência encontra-se estabelecida em 
regulamento próprio, designadamente, na 
OS020 – Estatuto Orgânico da Direcção de 
Auditoria.

2.1.1 Actuação da Auditoria
A actuação da Auditoria Interna considera 
a natureza e complexidade do ambiente 
organizacional em que o Banco está inserido 
e abrange todos os processos de negócios e 
suporte, bem como a avaliação das funções 
de gestão de risco. As ausências ou falhas 
de controlo são detectados no decorrer de 
cada intervenção e caracterizadas como 
constatações (findings).

As referidas constatações são classificadas de 
acordo ao seu grau de risco, nomeadamente: 
(i) elevado, (ii) médio ou (iii) baixo. Com 
base nas deficiências identificadas são 
definidas acções de melhoria acordadas 
com os respectivos gestores dos processos 
e definidas datas para a sua implementação. 
O follow-up da implementação dos referidos 
planos de acção é efectuado pela Auditoria 
Interna em coordenação com a Direcção de 
Risco Global.

2.1.2 Auditorias Programadas
As auditorias programadas são desenvolvidas 
observando-se as seguintes fases:

• Planeamento: levantamento do processo 
a ser auditado e dos factores que 
influenciam a sua operacionalização, com 
vista a definição da abordagem da auditoria 
a efectuar, definição da metodologia e da 
extensão dos testes a executar;
• Execução da auditoria: fase do processo de 
auditoria cujas acções estão direccionadas 
para a colecta, análise, interpretação 
e documentação das evidências que 
suportam os resultados de auditoria;
• Comunicação dos resultados (relatórios): 
compreende as acções desenvolvidas, as 
deficiências apuradas, os riscos associados/
expostos e respectivas recomendações. O 
relatório é discutido com a área gestora 
do processo e obtidos os comentários 
previamente à emissão da versão final para 
a Administração;

It reports hierarchically to the Chairman of 
the Board of Directors, interacting with all the 
Divisions in accordance with their respective 
attributions and powers. Internal Audit is part 
of the Bank’s Internal Control System and its 
structure and competence is established in its 
own regulation, namely in OS020 – Organic 
Statute of the Audit Division.

2.1.1 Audit Performance
The performance of Internal Audit 
considers the nature and complexity of the 
organizational environment in which the Bank 
is inserted and covers all business and support 
processes, as well as the assessment of risk 
management functions. Control absences or 
failures are detected during each intervention 
and characterized as findings .

These findings are classified according to their 
degree of risk, namely: (i) high, ( ii ) medium or 
( iii ) low. Based on the identified deficiencies, 
improvement actions are defined, agreed 
with the respective process managers, and 
dates for their implementation are defined. 
The follow-up of the implementation of the 
aforementioned action plans is carried out by 
Internal Audit in coordination with the Global 
Risk Department.

2.1.2 Scheduled Audits
The scheduled audits are developed observing 
the following phases:

• Planning: survey of the process to be 
audited and of the factors that influence 
its operation, with a view to defining the 
audit approach to be carried out , defining 
the methodology and the extent of the 
tests to be performed;
• Execution of the audit: phase of the 
audit process whose actions are aimed 
at collecting , analyzing, interpreting and 
documenting the evidence that supports 
the audit results;
• Communication of results (reports): 
includes the actions taken , the deficiencies 
found, the associated/exposed risks and 
respective recommendations. The report 
is discussed with the area managing the 
process and comments are obtained 
prior to issuing the final version to the 
Administration;
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• Acompanhamento e avaliação da imple-
mentação das recomendações:
nesta fase é verificada a adequação das 
acções implementadas pelos gestores dos 
processos auditados face às fragilidades 
identificadas e recomendações emitidas, 
os findings são encerrados quando se 
assegura que o risco levantado se encontra 
mitigado.

2.1.3 Organograma da Direcção de Auditoria
A actuação da Auditoria Interna considera 
a natureza e complexidade do ambiente 
organizacional em que o Banco está inserido 
e abrange todos os processos de negócios e 
suporte, bem como a avaliação das funções 
de gestão de risco. As ausências ou falhas 
de controlo são detectados no decorrer de 
cada intervenção e caracterizadas como 
constatações (findings).

• Monitoring and evaluation of the 
implementation of recommendations: 
at this stage, the adequacy of the 
actions implemented by the managers 
of the audited processes is verified in 
view of the weaknesses identified and 
recommendations issued, the findings 
are closed when it is ensured that the risk 
raised is mitigated.

2.1.3 Organizational Chart of the Audit 
Department
The performance of Internal Audit considers
the nature and complexity of the environment
organizational structure in which the 
Bank is inserted and encompasses all 
business processes and support, as well 
as the evaluation of the functions of risk 
management. Absences or failures control 
are detected during the course of each 
intervention and characterized as findings 
(findings)

Missão
O exercício da função de Auditoria Interna tem carácter permanente e independente, devendo a DAI desempenhar a sua missão 
mediante a adopção dos princípios de auditoria interna reconhecidos e aceites a nível internacional, emitindo recomendações 
baseadas nos resultados das avaliações efectuadas que deverão acrescentar valor à organização e melhorar o controlo e a qualidade 
das suas operações, contribuindo assim para a realização dos seus interesses estratégicos.

A Direcção de Auditoria é uma integrante do sistema de controlo interno do Banco Valor, S.A., cuja missão principal é assegurar a 
adequação e a eficácia do sistema de controlo interno e ainda a adequação dos processos de identificação de risco e de governação 
do Banco.

Mission
The exercise of the Internal Audit function is permanent and independent, and the DAI must carry out its mission by adopting 
internationally recognized and accepted principles of internal audit, issuing recommendations based on the results of the evaluations 
carried out that should add value to the organization and improve the control and quality of its operations, thus contributing to the 
achievement of its strategic interests.

The Audit Department is a member of the internal control system of Banco Valor, SA , whose main mission is to ensure the adequacy 
and effectiveness of the internal control system and also the adequacy of the Bank’s risk identification and governance processes.

Direcção de
Auditoria

Unidade de supervisão
de sistema de controlo

interno

Área de Balcões

Direction
of Audit

supervision unit
of control system

internal

Counter Area

Unidade de prevenção
e investigação fraudes

Unidade de sistema
de informação Área de Serviços

prevention unit
and fraud investigation

system unit
of information

Service area
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3. Competências e responsabilidades
O Banco implementou a Comissão de Auditoria 
e Controlo Interno que conforme o regulamento 
devidamente aprovado pelo Conselho de 
Administração é responsável, entre outros, por 
supervisionar a actuação da função de auditoria 
interna. As funções atribuídas à Direcção de 
Auditoria Interna incluem dentre outras:

Garantir uma opinião independente sobre 
o Sistema de Controlo Interno ao Órgão de 
Administração;

Avaliar os modelos de risco, no âmbito da utilização 
de sistemas de notações internas, de acordo com 
os requisitos regulamentares existentes;

Elaborar proposta do plano estratégico da função, 
enquadrado na estratégia global da Instituição 
e apresentá-lo para discussão ao Conselho de 
Administração

Elaborar um plano global das acções a realizar, 
com periodicidade mínima anual, submetido ao 
Conselho de Administração para discussão;

Formalizar os critérios subjacentes à sua avaliação 
das políticas e processos utilizados;

Elaborar um plano para cada acção específica, 
considerando um exame abrangente de todos os 
aspectos ligados ao controlo interno;

Suportar documentalmente as conclusões das 
acções de auditoria e actualizar em conformidade 
o conjunto de informação de carácter permanente 
associada aos processos auditados;

Registar, documentar e elaborar relatórios de 
prestação de informação de forma adequada 
para todas as deficiências detectadas a reportar à 
Comissão de Auditoria e Controlo Interno; 

Realizar trabalhos de investigação de fraude 
interna e externa;

Emitir recomendações na sequência das suas 
acções com posterior acompanhamento das 
medidas correctivas implementadas; 

Elaborar um relatório global sobre o sistema 
de controlo interno destinado ao Conselho de 
Administração e com conhecimento do Conselho 
Fiscal, com periodicidade mínima anual, contendo: 
i) as conclusões dos exames efectuados; ii) 
a identificação das deficiências e das acções 
adoptadas para a sua correcção; e iii) a opinião 
dos responsáveis das áreas auditadas sobre as 
deficiências detectadas e ainda não regularizadas;

3. Competences and Responsabilities
The Bank implemented the Audit and Internal Control 
Committee which, according to the regulations duly 
approved by the Board of Directors, is responsible, 
among others, for supervising the performance of 
the internal audit function. The functions assigned to 
the Internal Audit Department include, among others:

Ensure an independent opinion on the Internal 
Control System to the Management Body;

Evaluate risk models, within the scope of the use of 
internal rating systems, in accordance with existing 
regulatory requirements;

Prepare a proposal for the strategic plan of the 
function, framed in the Institution’s global strategy 
and present it for discussion to the Board of 
Directors

To draw up a global plan of actions to be carried 
out, with at least an annual frequency, submitted 
to the Board of Directors for discussion;

Formalize the criteria underlying its assessment of 
the policies and processes used;

Develop a plan for each specific action , considering 
a comprehensive examination of all aspects 
related to internal control;

Documentally support the conclusions of the 
audit actions and update accordingly the set 
of permanent information associated with the 
audited processes;

Record, document and prepare reports to provide 
information in an appropriate manner for all 
deficiencies detected to be reported to the Audit 
and Internal Control Committee;

Carry out internal and external fraud investigation 
work;

Issue recommendations following its actions 
with subsequent follow-up of the implemented 
corrective measures ;

Prepare a global report on the internal control 
system for the Board of Directors and with 
the knowledge of the Supervisory Board, at 
least annually, containing: i) the conclusions of 
the examinations carried out ; ii ) identification 
of deficiencies and actions adopted for their 
correction ; and iii ) the opinion of those responsible 
for the audited areas on the deficiencies detected 
and not yet rectified;
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A Direcção de Auditoria Interna procura 
ainda identificar que estão implementados 
os procedimentos de controlo que permitem 
minimizar todo o tipo de riscos em que a actividade 
do Banco Valor, S.A. está exposto através da 
implementação de um eficaz sistema de controlo 
interno, que deverá assegurar:

A continuidade do negócio e a sobrevivência 
do Banco através da eficiente afectação dos 
recursos e execução das operações, do controlo 
dos riscos, da prudente avaliação de activos e 
responsabilidades, e da segurança e controlo 
de acessos nos sistemas de informação e 
comunicação;

A existência de informação, contabilística e de 
gestão, de natureza financeira e não financeira, 
completa, fiável e tempestiva, que suporte a 
tomada de decisão e os processos de controlo, 
e;

O cumprimento das disposições legais, das 
directrizes internas e das regras deontológicas e 
de conduta no relacionamento com os clientes, 
as contrapartes das operações, os accionistas e 
os supervisores.

O sistema de controlo interno que deve servir 
como referencial ao trabalho da DAI, deve 
estar formalizado em documentos específicos, 
suficientemente detalhados, que considerem o 
ambiente de controlo, os sistemas de gestão de 
risco e de informação e comunicação, e o processo 
de monitorização.

4. Actividades da Direcção e Auditoria
4.1 Actividades Planeada Auditoria Interna vs 
Execução
O plano de actividade de auditoria aprovado 
pela Administração do Banco para o 
exercício de 2021, contemplou acções 
de auditorias tradicionais, inspecções e 
controlos preventivos das operações diárias 
direccionadas à rede comercial e unidade 
de serviços centrais. A nosso plano incluído 
acções de follow up /acompanhamento do 
grau de implementação das recomendações 
emitidas em auditorias anteriores. 

The Internal Audit Department also seeks to identify 
that control procedures are in place to minimize 
all types of risks to which Banco Valor, SA’s activity 
is exposed through the implementation of an 
effective internal control system, which should 
ensure:

Business continuity and the Bank’s survival 
through the efficient allocation of resources 
and execution of operations, risk control, 
prudent assessment of assets and liabilities, 
and security and access control in information 
and communication systems;

The existence of information, accounting 
and management, of a financial and non-
financial nature, complete, reliable and timely, 
which supports decision-making and control 
processes, and;

Compliance with legal provisions, internal 
guidelines and ethical and conduct rules in 
the relationship with customers, transaction 
counterparties, shareholders and supervisors.

The internal control system that must serve 
as a reference for the work of the DAI, must be 
formalized in specific documents, sufficiently 
detailed, that consider the control environment, 
the risk management and information and 
communication systems, and the monitoring 
process.

4. Activities of the Audit Directorate
4.1 Actividades Planeada Auditoria Interna vs 
Execução
The audit activity plan approved by the Bank’s 
Management for the year 2021 included 
traditional audits, inspections and preventive 
controls of daily operations directed at the 
commercial network and central services 
unit. Our plan included follow -up actions up /
monitoring the degree of implementation of 
recommendations issued in previous audits.
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A Direção de Auditoria Interna, em 2021, 
por motivos extraordinários, trabalhou com 
algumas limitações ao nível do pessoal afeto 
à Direção. Consequentemente, nem todas 
as auditorias previstas foram realizadas 
dentro dos prazos programados. Abaixo está 
o resumo do plano aprovado com o status 
relacionado de cada plano de ação em 30 de 
novembro de 2021:

The Internal Audit Department, in 2021, for 
extraordinary reasons, worked with some 
limitations in terms of the staff assigned to 
the Department. Consequently, not all planned 
audits were carried out within the scheduled 
timeframes. Below is the summary of the 
approved plan with the related status of each 
action plan as of November 30, 2021:

# Auditoria Interna Direcções Início Fim Status Despacho PCA

# Inspecções não programadas Direcções Início Fim Status Despacho PCA

1 Gestão de compras e pagamentos DPL/ CONTAB Abril Maio Relatório Emitido Aprovado
 Purchase and payment management  DPL/ CONTAB  April  May  Report Issued  Approved

2 Gestão de Frota DPL/ DMC/ DRH Maio Maio Relatório Emitido Aguardar Aprovação 
 Fleet Management  DPL/ DMC/ DRH  May  May  Report Issued Awaiting  Approval

3 Processo de transferência internacionais DCOM/ DBT/ DCOMPL Julho Agosto Relatório Emitido Aprovado 
 International transfer process DCOM/ DBT/ DCOMPL  July  August  Report Issued  Approved

4 Gestão de TPAs       Relatório Emitido Não submetido 
 TPA Management    Report Issued  Not submitted

5 Gestão de cartões de crédito       Relatório Emitido - 
 Credit card management     Issued Report  -

6 Follow-up - Planos de implementação Todas      - 
 em curso referentes às auditorias efectuadas  All    
 em anos anteriores
 Follow-up - Ongoing implementation plans referring to 
 audits carried out in previous years      

7 Governação Corporativa* DJUR Dezembro Dezembro Em curso - 
 Corporate Governance*  December December Ongoing 

8 Gestão do crédito concedido e acompanhamento DRG/ DCOM/ DJUR - - Em curso -
 do crédito vencido    Ongoing  
 Management of credit granted and monitoring of overdue credit      

9 Processos de Abertura de contas DCOM/ DBT/ Comliance - - Não aprovado - 
 Account Opening Processes    Not approved 

10 Riscos operacionais DRG - - Não aprovado - 
 Operational risks    Not approved 

11 Governação do Risco de Liquidez* DRG/ DFIM - - Não aprovado - 
 Governance of Liquidity Risk*    Not approved 

12 Processo de aceitação de clientes* DCOMPL - - Não aprovado - 
 Customer acceptance process*    Not approved 

13 Gestão Stock e Armazém DPL/ CONTAB - - Não aprovado - 
 Stock and Warehouse Management    Not approved 

1 Investigação aos movimentos da conta da DCOM Outubro Outubro Relatório Emitido Submetido 
 sociedade  RTG - Ready To Go    
 IInvestigation of the movements of the company’s  October October Report Issued  Subject
 account RTG - Ready To Go

 Internal Audit Directions Start  End  Status  Dispatch PCA

 Unscheduled inspections Directions Start  End  Status  Dispatch PCA

DCD Outubro
October

Dezembro
December

Processo contínuo
Continuos process

Efectuado/
Processo contínuo

done /
Continuos process
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Importa referir que decorrente da rescisão 
contratual de dois profissionais da DAI, 
registou-se um desvio no cumprimento do 
plano encontrando-se em fase de conclusão 
2 auditorias, não obstante, a previsão de 
término da totalidade das auditorias em curso 
para 30 de Janeiro de 2022. 

Relativamente as restantes auditorias 
programadas e não executadas, prevê-se em 
2022 à inclusão no plano de auditoria à ser 
aprovado em 2022.

It should be noted that, as a result of 
the contractual termination of two DAI 
professionals, there was a deviation in the 
fulfillment of the plan, with 2 audits being 
concluded, notwithstanding, the forecast of 
completion of all the audits in progress for 30 
January 2022

Regarding the remaining scheduled and non-
executed audits, it is expected to be included 
in the audit plan in 2022 to be approved in 
2022.

# Inspecções Programadas Direcções Início Fim Status Despacho PCA

1 Auditoria às Agências/ Contagem de Tesouraria DCOM Julho Julho Relatório Emitido Aprovado 
 e Outros 504_Viana Vila,
 Branch Audit/Treasury Counting and Others 504_Viana Vila,  July July Report Issued  Approved

2 Auditoria às agências/ Contagem de Tesouraria DCOM Julho Julho Relatório Emitido Aprovado 
 501_Tesouraria Central 
 Audit to agencies/Treasury Count 501_Central Treasury  July July Report Issued  Approved

3 Auditoria às agências/ Contagem de Tesouraria Dolce e Vita Agosto Agosto Relatório Emitido Por Submeter 
 503_Dolce Vita 
 Branch Audit/Treasury Count 503_Dolce Vita  August August Report Issued  By Submit

4 Auditoria às agências/ Contagem de Tesouraria Marina Baia Agosto Agosto Relatório Emitido Por Submeter 
 508_Marina Baia 
 Audit to agencies/Treasury Count 508_Marina Baia  August August Report Issued  By Submit

3 Auditoria às agências/ Contagem de Tesouraria Benguela Outubro Novembro Relatório Emitido Por Submeter 
 507_Benguela
 Audit to agencies/Treasury Count 507_Benguela  October November Report Issued  By Submit 

 Unscheduled inspections Directions Start  End  Status  Dispatch PCA
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4.2 Indicação das auditorias realizadas para 
cada uma das Direcções
As últimas auditorias realizadas incidiram sobre:

I. 5 Agências nomeadamente: Viana, Kimpa 
Vita, Dolce Vita, Marina Baia e Benguela, 
em funcionamento, em que foram 
efectuadas revisões aos procedimentos 
executados pelo Balcão, nomeadamente 
contagem de tesouraria e ATM, meios de 
pagamento, levantamentos e depósitos, 
operacionalidade, gestão das instalações e 
outros;
II. Direcção de Compliance: Conclusão da 
auditoria em curso sobre à Motorização do 
BC/FT
III. Direcção de Património e logística: 
relativamente à gestão de compras, 
pagamentos e frota;
IV. Direcção de Banca Transaccional: 
Processo de transferências internacionais 
de mercadoria e gestão de incumpridores;
V. Direcção de Canais Directos: Gestão de 
Cartões de crédito e TPA´s;

4.2 Indication of the audits carried out for 
each of the Directorates
The last audits carried out focused on:

I. 5 Agencies namely: Viana, Kimpa Vita, 
Sweet Vita , Marina Baia and Benguela, in 
operation, in which revisions were made to 
the procedures carried out by the Branch, 
namely cash and ATM counting, means 
of payment, withdrawals and deposits, 
operations, facilities management and 
others;
II. Compliance Department : Completion 
of the ongoing audit on the Motorization of 
BC/FT
III. Heritage and Logistics Department: in 
relation to the management of purchases, 
payments and fleet;
IV. Transactional Banking Department: 
Process of international transfers of goods 
and management of defaulters;
V. Direct Channels Department: 
Management of Credit Cards and TPA’s;
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Relatório de Gestão
O Ano 2021 ficou marcado pela recuperação 
progressiva da actividade económica global e 
nacional, assente na aceleração do processo 
de vacinação contra a Covid-19 e no progressivo 
regresso à normalidade após o difícil ano de 2020. 
Em Angola, há igualmente esta expectativa de 
retoma, apesar do ambiente económico manter-
se ainda desafiante para o Governo, empresas e 
famílias, ressaltando a preocupação do governo 
em controlar a inflação, e assim mitigar as 
diversas e graves repercussões económicas 
que advém de níveis altos de inflação, a taxa de 
inflação manteve-se alta, totalizando 27,3 % para 
2021. 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, o Banco Valor procurou novamente 
mitigar este aumento generalizado de custos, 
via, entre outras medidas, a automatização de 
processos simples, e a mitigação de todos os 
custos benéficos, mas não essenciais para a 
actividade. 

As taxas de juro da dívida pública Angolana 
permaneceram num nível elevado durante 2021, 
levando as Instituições Financeiras a manterem 
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, o exercício de 2021 com um 
resultado satisfatório. 

No período em análise, o Banco Valor apresentou 
um resultado líquido de 2 644 milhões de 
kwanzas, 40% abaixo do período homólogo, 
influenciado, essencialmente pela queda do 
produto bancário em cerca de 40%. Entretanto, 
o rácio de solvabilidade regulamentar aumentou 
de 44,4% para 79,1%, fruto, essencialmente, do 
aumento dos fundos próprios regulamentares em 
18%, da redução do risco de mercado em 49% e 
do risco de crédito e de contraparte em 33%.

Management Report
The Year 2021 was marked by the progressive 
recovery of global and national economic activity 
, based on the acceleration of the vaccination 
process against Covid-19 and the progressive 
return to normality after the difficult year of 2020.
In Angola, there is also this expectation of recovery, 
despite the economic environment still remaining 
challenging for the Government, companies and 
families, highlighting the government’s concern to 
control inflation, and thus mitigate the various and 
serious economic repercussions that come from 
levels inflation rates, the inflation rate remained 
high, totaling 27.3% for 2021. As always, the 
country’s high levels of inflation resulted in an 
increase in the costs of Banco Valor’s structure, 
both in terms of Personnel and in terms of Cost of 
Service Providers, Banco Valor once again sought 
to mitigate this general increase in costs, via, 
among other measures, the automation of simple 
processes, and the mitigation of all beneficial 
costs, but not essential for the activity .

Interest rates on Angolan public debt remained 
at a high level during 2021, leading Financial 
Institutions to maintain their investment in this 
component, to the detriment of granting credit. 
The Angolan economy continues to be marked by 
interest rates for public debt that are quite high 
compared to the interest rates applied on loans 
to private individuals. This differential continues 
to be the result of two sources. The first is the 
continued and high need of 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 compensated through high interest 
rates, combined with the inability of companies to 
bear such high interest rates.

Banco Valor was not immune to this environment, 
but as a result of the monitoring of the activity by 
the management and the strategy that has been 
implemented, the year 2021 with a satisfactory 
result.

In the period under review, Banco Valor presented 
a net income of 2,644 million kwanzas, 40% below 
the same period last year, mainly influenced 
by the fall in banking income of around 40%. 
Meanwhile, the regulatory solvency ratio increased 
from 44.4% to 79.1%, essentially as a result of 
the 18% increase in regulatory own funds, the 
49% reduction in market risk and the credit and 
counterparty risk by 33%.

Fonte: Banco Nacional de Angola Fonte: Banco Nacional de Angola
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O sucesso registado no exercício de 2021 é visível pela análise
dos principais indicadores: 

Em termos históricos o Activo do Banco cresceu em cerca de 153%
no período 2016/2021.

The success recorded in the 2021 financial year is visible through the analysis 
of the main indicators:

In historical terms, the Bank’s Assets grew by around 153% in the 2016/2021 period.

Milhares de AOA 2021 2020 Variação 
Thousands	of	AOA	 2021	 2020	 Variação	

Balanço
Balance

Activo Total
Crédito sobre clientes (Bruto)
Recursos Clientes
Capitais

57.935.768
7.179.462

38.805.800
17.327.061

5.798.487
3.109.345
2.689.142

3.245.409
2.644.328

19%

11%

129%

27%

5%
15%
56%

591.181

7
98

79,1%

65.537.162
10.338.711

48.558.958
14.682.733

9.716.630
5.558.367
4.158.263
3.266.816
4.380.190

21%

16%

107%

18%

7%
30%
34%

675.641

7
97

44,4%

-12%
-31%

-20%
18%

-40%
-44%
-35%

-1%
-40%

-2 p.p

-5 p.p

22 p.p

9 p.p

-2 p.p
-15 p.p
22 p.p

-13%

0%
1%

34 p.p

Rentabilidade dos Activos (ROA)
Rentabilidade dos Capitais Próprios
Rácio de Eficiência
Activo Total/ Colaborador

Rácio de Transformação 
(Crédito sobre clientes/ Recursos clientes)

Rácio de incumprimento > 30D
(Crédito vencido/ Crédito total)

Cobertura do Crédito vencido
>30D por provisões de Crédito

Cobertura do Crédito por provisões
de Crédito

Número de Balcões
Número de Colaboradores

Rácio Solvabilidade Regulamentar

Produto Bancário
Margem Financeira
Margem Complementar
Custos de Estrutura
Resultado líquido

Total Assets
Credit on customers (Gross)
Customer Resources
Capitals

Return on Assets (ROA)
Return on Equity
Efficiency Ratio
Total Assets / Employee

Transformation Ratio
(Credit on customers / Customer resources)

Default ratio > 30D
(Overdue credit/Total credit)

Overdue Credit Coverage
>30D for Credit provisions

Credit Coverage by Provisions credit

Number of Counters
Number of Employees

Regulatory Solvency Ratio

Banking Product
Financial margin
Complementary Margin
Structure Costs
Net income

Balance

Balance

Balance

Balance

Balance

Actividade

Rendibilidade

Adequacidade do Capital

Funcionamento

Qualidade do Activo
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Gráfico 1 - Evolução de Activos e Passivos desde 2016
Graph 1 - Evolution of Assets and Liabilities since 2016
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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 2021 com um RSR de 
79.1%, que está muito acima do mínimo de 10% 
exigido regulatoriamente;

Relativamente ao crédito, o Banco registou uma 
redução em cerca de 31% da sua carteira de crédito 
face a 2020, fruto de liquidações antecipadas, 
embora manteve o seu rácio de transformação 
aceitável 19%, 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 - 27%.

This growth is even more significant, given that it 
was achieved in a complex context, in which the 
Bank did not give up rigorous and demanding 
criteria in terms of:

a) Credit granting policies;
b) Systematic and rigorous monitoring of the 
loan portfolio;
c) Execution in non-performing credit litigation;
d) Surveillance of liquidity in national and 
foreign currency, ensuring at all times the 
operations requested by Customers;
e) Close monitoring of the Bank’s foreign 
exchange position, both the pure position ( Assets 
minus Liabilities in foreign currency) and the 
total ( Assets minus Liabilities that vary in value 
with foreign exchange variations, regardless of 
whether or not they are denominated in foreign 
currency);
f) Maintenance of solvency levels that are 
always comfortable in view of the supervisor’s 
requirements, having closed 2021 with an RSR 
of 79.1%, which is well above the regulatory 
minimum of 10% ;

Regarding credit, the Bank recorded a reduction 
of around 31% in its loan portfolio compared to 
2020, as a result of early settlements, although it 
maintained its acceptable transformation ratio of 
19%, maintaining very demanding criteria, not only 
in terms of granting, but also also in monitoring 
and setting up provisions. In this way, BV continues 
to maintain one of the highest credit coverage by 
provisions in the market - 27%.
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A nível de recursos, apesar dos constrangimentos 
do mercado, foi possível fechar o exercício com 38 
mil milhões de kwanzas. 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. 

In terms of resources, despite market constraints, 
it was possible to close the year with 38 billion 
kwanzas. BV’s management maintained and will 
continue to maintain the growth of resources as 
one of its main concerns, given that this will allow 
for a continuous growth of the net interest income 
and safeguard the liquidity position.

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 - 22%. A necessidade de manter 
níveis de liquidez altos veio ao de cima em 2019, 
pois o BNA aumentou – com menos de uma 
semana entre a data do anuncio e a data de 
entrada em vigor – o rácio de reservas obrigatórias 
de 17% para 22%. Conforme se pode verificar nos 
seguintes dois gráficos, em 2021 o Banco Valor 
manteve uma evolução positiva da sua liquidez, 
apresentando uma posição gerível a este nível. 
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 the Angolan banking market, it is essential to 
maintain comfortable levels of liquidity, given the 
growing difficulty in moving national currency 
between financial institutions, and the high 
requirements in terms of Mandatory Reserves - 
22%. The need to maintain high levels of liquidity 
came to the fore in 2019, as the BNA increased 
– with less than a week between the date of the 
announcement and the date of entry into force 
– the mandatory reserve ratio from 17% to 22%. 
As can be seen in the following two graphs, in 
2021 Banco Valor maintained a positive evolution 
of its liquidity, presenting a manageable position 
at this level. In particular, the volume of credit in 
relation to resources translated into an adequate 
transformation ratio 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 carry out 
requests to move its customers’ accounts and 
at the same time comply with the high levels of 
mandatory reserves imposed on banks in Angola.
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A nível de conta de exploração, o ano de 2021 foi 
concluído com um resultado líquido de AOA 2 644 
milhões, um resultado satisfatório, 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, 2021 ended with 
a net income of AOA 2,644 million, a satisfactory 
result, which marks the consolidation on a path 
of positive profits, which began in 2013 with a 
new injection of capital from shareholders and 
the subsequent restructuring that this injection 
allowed. It should be noted that in 2013, before 
the capital injection made by shareholders , Banco 
Valor was in a situation of insolvency, and that 
thanks to the injection in question and the cleaning 
of the credit portfolio and the computer system 
that this capital injection allowed, the Bank Valor 
managed to recover its solvency and become a 
profitable company.
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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 the 
continued work since 2013, which highlights the 
positive evolution of different items, both in terms 
of banking income and structural costs.
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Produto Bancário
Banking Product

Um dos maiores desafios da gestão do Banco 
nos últimos anos tem sido o elevado peso do 
negócio cambial. Em 2017 por exemplo, o negócio 
cambial (ROF + Comissões) representou 54% do 
produto bancário, e em 2018 este rácio manteve-
se. Contudo tanto em 2018 como em 2017 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. 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 
significativamente em 2018 do que em 2017 e 
em 2019 do que em 2018. A título de exemplo, 
se subtrairmos o efeito da reavaliação das 
carteiras de títulos, o peso do negócio cambial 
situou-se apenas em 35% em 2018 e 32% em 
2021 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. Nos últimos 
3 anos, 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 a reavaliação das carteiras de Títulos e 
Depósitos indexadas, os spreads das vendas de 
divisas e notas, e a reavaliação do balanço. 

One of the biggest challenges facing the Bank’s 
management in recent years has been the high 
weight of the foreign exchange business. In 2017, 
for example, the foreign exchange business (ROF 
+ Commissions) represented 54% of banking 
income, and in 2018 this ratio remained the 
same. However, in both 2018 and 2017, most 
of the contribution from the foreign exchange 
business came from the adjustment to the value 
of the indexed securities portfolio compared to the 
indexed deposits portfolio, an effect that was not 
felt in previous years. Therefore, the components 
of the foreign exchange business that previously 
held great weight in the bank’s business, namely 
the OPEs commission , played a less significant 
role in 2018 than in 2017 and in 2019 than in 
2018. As an example, if we subtract the effect of 
the revaluation of the securities portfolios, the 
weight of the foreign exchange business stood 
at only 35% in 2018 and 32% in 2021, therefore, 
presenting a significant improvement in the 
diversification of BV’s business, and its risk vis-à-vis 
this segment business. As a business that depends 
only in part on BV’s commercial and technical 
capacity, and depends more on market conditions 
and the Central Bank’s sales volume, it has been 
strategic for the Bank to achieve a positive net 
result without the foreign exchange component. In 
the last 3 years, Banco Valor achieved this feat, as 
the Bank would have had a positive result (albeit 
much lower) if all the effects related to the foreign 
exchange business were subtracted, such as the 
revaluation of the indexed Securities and Deposits 
portfolios, the spreads on sales of currencies and 
notes, and the revaluation of the balance sheet.
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Custos de Estrutura
Structure Costs

Na componente dos custos de estrutura, o contexto 
em 2021 foi muito complexo, fruto da elevada taxa 
de inflação e da necessidade de continuar a fazer 
investimentos, em resultado do crescimento do 
negócio e das exigências regulamentares. Neste 
contexto, existiu uma pressão muito grande sobre 
os custos de estrutura, ainda assim, mesmo que 
irrisório, o banco conseguiu reduzir em os custos 
em cerca de 1%, fruto do trabalho de racionalização 
dos mesmos e pela implementação de muitas 
soluções tecnológicas internas sem recurso a 
terceiros. 

In terms of structural costs, the context in 2021 
was very complex, as a result of the high rate 
of inflation and the need to continue to make 
investments, as a result of business growth and 
regulatory requirements. In this context, there was 
great pressure on structural costs, even so, even 
if negligible, the bank managed to reduce costs by 
around 1%, as a result of the work to rationalize 
them and the implementation of many internal 
technological solutions without recourse to third 
parties. 

Um dos objectivos 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 eficiência é cada vez mais importante 
também pelas exigências da regulação bancária, 
que é cada vez de maior volume e complexidade. 
Só a eficiência permitirá assegurar o crescimento 
com recurso ao mínimo de requisitos de capital. 
A estratégia do banco para obter uma estrutura 
de custos lean ao mesmo tempo que aumenta 
a sua eficiência e estar em compliance com 
todos os requisitos regulatórios, é apostar na 
digitalização dos processos. Nomeadamente, o 
banco está, de forma sistemática, a automatizar 
todos os processos possiveis, que são na sua 
maioria processos recorrentes e simples (p.ex., 
o recebimento e tratamento de reclamaçãoes de 
clientes). 

One of the bank’s management objectives remains 
to improve efficiency. Technological evolution 
and market competitiveness “force” us to be 
increasingly efficient in terms of the production of 
Banking products, given that only in this way will 
it be possible to ensure growth and remunerate 
shareholders . Efficiency is increasingly important 
also due to the requirements of banking regulation, 
which is increasingly complex and complex. Only 
efficiency will ensure growth with minimal capital 
requirements. The bank’s strategy to achieve a 
lean cost structure while increasing its efficiency 
and complying with all regulatory requirements 
is to focus on the digitization of processes. In 
particular, the bank is systematically automating 
all possible processes , which are mostly recurring 
and simple processes ( eg , receiving and handling 
customer complaints ).
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Dada a importância e impacto no sistema 
financeiro Angolano, cumpre ainda informar que 
2021 ficou novamente marcado pela aprovação 
e entrada em vigor de um vasto 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 2021, o Banco responde 
já de forma consistente às exigências do Banco 
Central, sendo de salientar o seguinte:
• Rácio de solvabilidade (de acordo com novos 
instrutivos) de 79,1% (mínimo BNA 10%);
• Cumprimento integral do Aviso 10/2020, que 
estipula a atribuição de, no mínimo, o equivalente a 
2,5% dos Ativos a créditos de sectores específicos 
e a um custo máximo para o cliente de 7.5% ao 
ano, bem como a atribuição dos números de 
créditos estipulados.
• Cumprimento dos novos limites à posição 
cambial: máximo de 5% de posição longa e -5% 
de posição curta.

Em conclusão, o ano de 2021 foi muito exigente aos 
mais diversos níveis, mas o desempenho do BV foi 
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 Politica 
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. 

Given the importance and impact on the Angolan 
financial system, it should also be noted that 2021 
was once again marked by the approval and entry 
into force of a vast set of legislation issued by the 
National Bank of Angola at various levels. Banco 
Valor has consistently carried out work at this 
level, it should be noted that at the end of 2021, 
the Bank is already consistently responding to the 
requirements of the Central Bank, the following 
being noteworthy:
• Solvency ratio (according to new instructions) 
of 79.1% (minimum BNA 10%);
• Full compliance with Notice 10/2020, which 
stipulates the allocation of, at least, the equivalent 
of 2.5% of the Assets to credits from specific 
sectors and at a maximum cost to the customer 
of 7.5% per year, as well as the allocation of 
stipulated credit numbers.
• Compliance with the new limits on the foreign 
exchange position: maximum 5% long position 
and -5% short position.

In conclusion, 2021 was very demanding at the 
most diverse levels, but BV’s performance was 
positive, not only in terms of results but in terms 
of the most diverse indicators, namely in terms of 
the quality of the loan portfolio, liquidity, solvency 
and evolution of the banking product structure.

Management remained focused on the 
organization’s strategy of constant improvement, 
in terms of improving its Corporate model 
Governance and Compliance Policy . This is a 
challenge that is never truly completed, but 
important goals have been achieved in this 
exercise. It is the Bank’s conviction that this is a 
strategic component to ensure the organization’s 
continued growth and success.
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Dado que as contas de 2021 apresentam 
resultados do exercício de AOA 2 644 milhões, 
a totalidade dos resultados do exercício são 
distribuíveis (após a dedução para reservas legais 
de no mínimo 10% até as reservas legais totais 
totalizarem 20% do capital social). Considerando 
tudo o que referimos anteriormente, o Conselho 
de Administração irá propor à AG a seguinte 
aplicação dos resultados distribuíveis de 2021: 

Given that the 2021 accounts show results for 
the year of AOA 2,644 million, the entirety of 
the results for the year are distributable (after 
deduction for legal reserves of at least 10% 
until the total legal reserves total 20% of share 
capital). Considering everything mentioned above, 
the Board of Directors will propose to the AG the 
following application of the distributable results 
for 2021:

Reserva legal – 10% AOA 264 milhões 
AOA 264 millionLegal reserve – 10% 

AOA 2.378 millionResult carried over - 90% 
Resultado Transitados – 90%

Dr. Gonçalo Madaleno
Administrador

Administrator

Administrator

Dr. Marcos Ngola
Administrador

AOA  2.378 milhões
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
FINANCIAL STATEMENTS

Milhares de AOA Notas 31-12-2021 31-12-2020 
Thousands of AOA Notes 31-12-2021 31-12-2020

Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Cash and central bank cash and cash
Disponibilidades em outras instituições de crédito
Cash and cash in other credit institutions
Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito
Investments in central banks and other credit institutions
Crédito a clientes
Credit to customers
Investimentos ao custo amortizado
Investments at amortized cost
Outros activos tangíveis
Other tangible assets
Activos intangíveis 
Intangible assets 
Activos por impostos correntes
Current tax assets
Outros activos
Other assets

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 
Resources of central banks and other credit institutions 
Recursos de clientes e outros empréstimos 
Customer resources and other loans 
Provisões 
Provisions 
Outros passivos
Other liabilities

Capital Social 
Social capital  
Outras reservas e resultados transitados 
Other reserves and results carried over 
Efeitos de alterações nas políticas contabilísticas
Effects of changes in accounting policies
Resultado do exercício atribuível a accionistas do banco
Income for the year attributable to shareholders of the bank

Total do Activo
Total Asset

Total do Passivo
Total Liabilities

Total do Capital Próprio
Total Equity
Total do Passivo e do Capital Próprio     
Total Liabilities and Equity    

5

6

7

9

8

10

11

12

13

14

15

16

17

19

18

18

10.618.002 

9.984.952 

6.376.193 

5.264.288

22.726.518 

2.271.874 

125.658

16.519 

551.764

201.517 

38.805.800 

5.632

1.595.758

9.262.000

5.420.733

0

2.644.328

57.935.768

40.608.707

17.327.061 

57.935.768

6.760.120 

15.741.898 

3.755.254 

8.524.175 

27.320.721 

2.826.316 

103.431 

16.141 

489.105

23.787 

48.558.958 

24.717 

2.246.967

9.262.000 

1.040.543 

0 

4.380.189

65.537.161

50.854.429

14.682.732 

65.537.161
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Milhares de AOA Thousands of AOA Notas Notes 31-12-2021 31-12-2020

Milhares de AOA Thousands of AOA  31-12-2021 31-12-2020

Juros e rendimentos similares
Juros e encargos

Saldos em 31 de Dezembro de 2020 9 262 000 1 252 763 0 -212 220 4 380 189 14 682 732
Balances on December 31, 2020
Movimentos do período: 
Period movements
Movimentos 0 0 0 0 0 0
Movements
Resultado Líquido do Exercício         2 644 328 2 644 328 
Net Income for the Year
Rendimento Integral         2 644 328 2 644 328 
Comprehensive Income
Outras Operações:            
Other Operations:
Constituições de Reservas 0 438 019 0 3 942 170 -4 380 189 0
Reservation Constitutions
Distribuição de Dividendos 0 0 0 0 0 0
Dividend Distribution
Outros 0 0 0 0 0 0
Outros
  0 438 019 0 3 942 170 -4 380 189 0

Saldos em 31 de Dezembro de 2021 9 262 000 1 690 782 0 3 729 950 2 644 328 17 327 060
Balances on December 31, 2021

Resultado Líquido do Exercício

Rendimento Integral do Exercício

Margem Financeira
Rendimentos de serviços e comissões
Encargos com serviços e comissões
Resultados cambiais
Resultados de alienação de outros activos
Outros Resultados de Exploração

Resultado não incluído na demonstração de resultados

Total de Custos Operacionais

Resultado por acção básico e diluído

Total de Proveitos Operacionais
Custos com o pessoal
Fornecimento e serviços de terceiros
Depreciações e amortizações do exercício
Imparidade para crédito a clientes líquida de reversões e recuperações
Imparidade para outros activos financeiros líquida de reversões e recuperação
Imparidade para outros activos líquida de reversões e recuperações

Resultados antes de impostos de operação de continuação
Impostos correntes
Resultado líquido individual do exercício

Total Operating Income
Staff expenses
Third-party supply and services
Depreciation and amortization for the year
Impairment for loans to customers net of reversals and recoveries
Impairment for other financial assets net of reversals and recovery
Impairment for other assets net of reversals and recoveries

Pre-tax earnings from continuation operations
current taxes
Individual net income for the year

4 080 274
-978 929

2 644 328

2 644 328

3 109 345
928 127

-236 245
1 846 061

3 196
148 003

-

-3 154 159

0,628 1,040

5 798 487
-1 757 043
-1 488 366
-1 074 314

-81 553
1 249 185

-2 068

2 644 328
0

2 644 328

20
21
21
22

23

24
25
26
27
27
27

12

11 368 374
-5 810 007

4 380 189

4 380 189

5 558 367
1 087 360
-393 890
3 622 774

103 981
-261 962

-

-5 336 441

9 716 630
-1 825 603

-1 441 213
-1 021 571

29 890
-1 275 950

198 006

4 380 189
0

4 380 189

Interest and similar income
Interest and charges

Net Income for the Year

Comprehensive Income for the Year

Basic and diluted earnings per share

Total Operating Costs

Financial margin
Service income and commissions
Service charges and commissions
foreign exchange results
Proceeds from the sale of other assets
Other Exploration Results

Result not included in the income statement

Demonstração de Resultados

Demonstração das alterações nos fundos próprios 31 de Dezembro de 2021

Demonstração do Rendimento Integral

Results report

Statement of changes in own funds December 31, 2021

Statement of Comprehensive Income

Capital Social Reservas legais Outras Reservas Resultados Transitados Resultado do Exercício Total de Fundos Próprios

Share capital Legal reservations Other Reservations Transited results Year Result Total Own Funds
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Saldos em 31 de Dezembro de 2020 9 262 000 710 446 0 -452 435 5 423 173 14 943 189
Balances on December 31, 2020
Movimentos do período: 
Period movements:
Movimentos 0 0 0 0 0 0
Moviments
Resultado Líquido do Exercício         4 380 189 4 380 189
Net Income for the Year
Rendimento Integral         4 380 189 4 380 189
Comprehensive Income
Outras Operações:            
Other Operations:
Constituições de Reservas 0 542 317 0 4 880 856 -5 423 173 0
Reservation Constitutions
Distribuição de Dividendos 0 0 0 -4 880 856 0 0
Dividend Distribution
Outros 0 0 0 240 215 0 0
Others
  0 438 019 0 240 215 -5 423 173 0

Saldos em 31 de Dezembro de 2020 9 262 000 1 252 763 0 -212 220 4 380 189 14 682 732
Balances on December 31, 2020

Demonstração das alterações nos fundos próprios 31 de Dezembro de 2020
Balance

Capital Social Reservas legais Outras Reservas Resultados Transitados Resultado do Exercício Total de Fundos Próprios

Share capital Legal reservations Other Reservations Transited results Year Result Total Own Funds
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Descritivo 2021 2020
Descriptive 2021 2020

FLUXO DE CAIXA DA MARGEM FINANCEIRA (I+II)
CASH FLOW FROM FINANCIAL MARGIN (I+II)
RECEBIMENTOS DE PROVEITOS DE INSTRUMENTS FINANCEIROS ACTIVOS (1+2+3+4)
RECEIPT OF INCOME FROM ACTIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (1+2+3+4)
Recebimentos de Proveitos de Aplicações de Liquidez
Receipts of Income from Liquidity Applications
Recebimentos de Proveitos de Títulos e Valors Mobiliários
Receipts of Income from Securities and Securities
Recebimentos de Proveitos de Créditos
Receipts of Income from Credits
(-) PAGAMENTOS DE CUSTOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS PASSIVOS (5+6+7+8+9)
(-) PAYMENTS OF COSTS OF LIABILITY FINANCIAL INSTRUMENTS (5+6+7+8+9)

(-) Pagamentos de Custos Administrativos e de Comercialização
(-) Payments of Administrative and Marketing Costs
(-) Pagamentos de Outros Encargos sobre o Resultado
(-) Payments of Other Charges on Income
Fluxo de Caixa da Liquidação de Operações no Sistema de Pagamentos
Cash Flow from the Settlement of Transactions in the Payment System
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS (10+11+12+13+14+15)
RECEIPTS AND PAYMENTS OF OTHER INCOME AND OPERATING COSTS (10+11+12+13+14+15)

Fluxo de Caixa dos Investimentos em Aplicações de Liquidez
Cash Flow from Investments in Liquidity Applications
Fluxo de Caixa dos Investimentos em Títulos e Valores Mobiliários Activos
Cash Flow from Investments in Securities and Securities
Fluxo de Caixa dos Investimentos em Créditos
Cash Flow from Investments in Credits
FLUX DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (16+17+18+19+20)
CASH FLOW FROM FINANCIAL INTERMEDIATION INVESTMENTS (16+17+18+19+20)

Fluxo de Caixa dos Investimentos em mobilizações
Cash Flow from Investments in Mobilizations
Fluxo de Caixa dos Outros Ganhos e Perdas Não-Operacionais
Cash Flow of Other Non-Operating Gains and Losses
FLUXO DE CAIXA DAS IMOBILIZAÇÕES (21+22+23)
CASH FLOW FROM FIXED PROPERTIES (21+22+23)

Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Depósitos
Cash Flow from Financing with Deposits
FLUX DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (24+25+26+27+28+29)
CASH FLOW FROM FINANCIAL INTERMEDIATION FINANCING (24+25+26+27+28+29)

Pagamentos de Custos de Depósitos
Payments of Deposit Costs
Pagamentos de Custos de Captações para Liquidez
Payments of Funding Costs for Liquidity
FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÕES E AJUSTES AO VALOR JUSTO
CASH FLOW FROM TRADING RESULTS AND FAIR VALUE ADJUSTMENTS

FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS DE OPERAÇÕES CAMBIAIS
CASH FLOW FROM RESULTS FROM FOREIGN EXCHANGE OPERATIONS

FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS DE PLANOS DE SEGUROS, CAPITALIZAÇÃO E SAÚDE COMPLEMENTAR
CASH FLOW FROM INSURANCE, CAPITALIZATION AND SUPPLEMENTARY HEALTH PLAN RESULTS

FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS COM MERCADORIAS, PRODUTOS E OUTROS SERVIÇOS
CASH FLOW FROM RESULTS WITH GOODS, PRODUCTS AND OTHER SERVICES

FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES (VIII+IX+X)
CASH FLOW FROM OPERATIONS (VIII+IX+X)

FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS EM OUTROS VALORES
CASH FLOW FROM INVESTMENTS IN OTHER VALUES

FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS (XII+XIII+XIV)
CASH FLOW FROM INVESTMENTS (XII+XIII+XIV)

FLUX DE CAIXA DOS RESULTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS FINANCEIROS
CASH FLOW FROM RESULTS FROM THE PROVISION OF FINANCIAL SERVICES

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (I+IV+V+VI+VIl)
OPERATING CASH FLOW FROM FINANCIAL INTERMEDIATION (I+IV+V+VI+VIl)

8 347 791

9  965 127

393 303

8 050 042

1 521 782

-1 617 336

-3 969 726

-486358

177729

-4 278 355

-2 583 798

-12526

3 115 704

519 380

-493 870

355 250

-138 620

-8772 361

-8 772 361

-1 617 336

0

0

1 846 061

0

0

6 607 379

-62 658

318 103

691 882

10 885 734

9 931 371

10 569 326

133 719

9 202 273

1 233 335

-637 955

-4 074 214

-783 454

-36 452

-4 894 119

-740 450

-1 894 841

-2 096 667

-4731 958

-587 214

-4 600 100

-5 187 314

3 260 565

3 260 565

-637 955

0

0

3 404 248

0

0

9 528 859

345 520

-9 573 753

1 087 360

14 422 979

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Statement of Cash Flows
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Descritivo 2021 2020
Descriptive 2021 2020

FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM MINORITÁRIOS
CASH FLOW FROM MINORITY FINANCING

FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM OUTRAS OBRIGAÇÕES
CASH FLOW FROM FINANCING WITH OTHER OBLIGATIONS

FLUX DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS (XVI+XVII+XVIII+XIX)
FINANCING CASH FLOW (XVI+XVII+XVIII+XIX)

SALDO EM DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO
BALANCE IN AVAILABILITY AT THE BEGINNING OF THE PERIOD

VARIAÇÕES EM DISPONIBILIDADES (XI+XV+XX)
VARIATIONS IN AVAILABILITIES (XI+XV+XX)

VARIACÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CASH FLOWS VARIATION

SALDO EM DISPONIBILIDADES AO FINAL DO PERÍODO
BALANCE IN AVAILABILITY AT THE END OF THE PERIOD

0

-52 184

-8 824 545

22 501 518

-1 899 063

-1 899 063

20 603 983

0

112 553

3373 118

19 173 293

3 328 225

3 328 225

22 501 518

Recebimentos por Aumentos de Capital
Receipts for Capital Increases
(-) Pagamentos por Reduções de Capital
(-) Payments for Capital Reductions
(-) Pagamentos de Dividendos
(-) Dividend Payments
Recebimentos por Alienação de Acções ou Quotas Próprias em Tesouraria
Receipts for Disposal of Shares or Shares in Treasury
(-) Pagamentos por Aquisição de Acções ou Quotas de Próprias em Tesouraria
(-) Payments for Acquisition of Shares or Shares in Treasury
FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM FUNDOS PRÓPRIOS (30+31+32+33+34)
CASH FLOW FROM FINANCING WITH OWN FUNDS (30+31+32+33+34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
ON DECEMBER 31, 2021 and 2020

(Montantes em milhares de Kwanzas Angolanos, 
excepto quando expressamente indicado, conforme 
disposto no Aviso no15/2007, de 12 de Setembro).

1. Nota Introdutória
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 2021, contempla 7 balcões.

2. Políticas Contabilísticas
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).
As IFRS incluem as normas contabilísticas 
emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB) e as interpretações emitidas pelo 
International Financial Reporting Interpretation 
Committee (IFRIC), e pelos respectivos órgãos 
antecessores.
As demonstrações financeiras individuais do 
Banco Valor, SA, agora apresentadas reportam-
se ao exercício findo em 31 Dezembro de 2021 e 
2020, estão expressas em milhares de Kwanzas.

(Amounts in thousands of Angolan Kwanzas, except 
when expressly indicated, as provided for in Notice 
no. 15/2007, 12 of September).

1. Introductory Note

The Banco Valor, S.A(hereinafter also referred to 
as “Bank” or “BVB” and “BV”), he was
constituted by Public deed  17 of February 2011, 
having started its activity on the 1st of July of the 
same year. BVB develops its activity in the area 
of commercial banking, materializing itself in the 
performance of financial operations and in the 
provision of services permitted to commercial 
banks in accordance with the legislation in 
force, namely, transactions in foreign currency, 
granting of credit and capturing deposits from 
private, institutional and corporate Customers. 
At the fulfillment of its objectives, the Bank has 
a commercial network, which on 31 of December 
2021, includes 7 branches.

2. Accounting Policies
Presentation Basis

Within the scope of the provisions of Notice nº 
6/2016  22 of June, of the National Bank of Angola,
the financial statements of Banco Valor, SA are 
prepared in accordance with the International 
Financial Reporting Standards (IFRS).
IFRS include accounting standards issued by 
International Accounting Standards Board (IASB) 
and the interpretations issued by the International 
Financial Reporting Interpretation Committee 
(IFRIC), and its predecessor bodies.
The individual financial statements of Banco 
Valor, SA, now presented refer to the year ended 
December 31, 2021 and 2020, are expressed in 
thousands of Kwanzas.
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Em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 
2020, os câmbios face ao Kwanza das divisas a que 
o Banco se encontra mais exposto são os seguintes:

 Moeda 31-12-2021 31-12-2020

 USD 554,981 649,604
 EUR 629,015 798,429
 GBP 754,831 882,319

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 2021 foram aprovadas pela 
Comissão Executiva a 15 de Março de 2022.

2.1 Transacções em moeda estrangeira

As transacções em moeda estrangeira são 
convertidas para a moeda funcional (Kwanza) 
à taxa de câmbio indicativa publicada pelo BNA 
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 indicativa publicada 
pelo BNA 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 indicativa publicada pelo BNA 
em vigor na data da transacção. Os activos e 
passivos não monetários registados ao justo 
valor são convertidos para Kwanzas à taxa de 
câmbio indicativa publicada pelo BNA em vigor 
na data em que o justo valor é determinado.

On December 31, 2021 and December 31, 2020, 
the exchange rates against the Kwanza of the 
currencies to which the Bank is most exposed are 
the following:

 Currency 31-12-2021 31-12-2020

 USD 554,981 649,604
 EUR 629,015 798,429
 GBP 754,831 882,319

Preparing financial statements in accordance with 
IFRS requires the Bank to make judgments and 
estimates and use assumptions that affect the 
application of accounting policies and the amounts 
of income, costs, assets and liabilities.
Changes in such assumptions or differences 
in these assumptions from reality may have 
impacts on current estimates and judgments. The 
areas that involve a greater level of judgment or 
complexity, or where assumptions and estimates 
are used significant in the preparation of the 
financial statements, are analyzed
in Note 3.

The Bank’s financial statements as of December 31, 
2021 were approved by the Executive Committee 
on the 15th of March 2022.

2.1 Foreign currency transactions
 Transactions in foreign currency are converted to 
the functional currency(Kwanza) at the indicative 
exchange rate published by the BNA in force on the 
date of transaction. Monetary assets and liabilities 
denominated in foreign currencies are converted 
to the functional currency at the indicative 
exchange rate published by the BNA in force on the 
balance sheet date. Exchange differences resulting 
from conversion are recognized in results. Non-
monetary assets and liabilities denominated in 
foreign currency and recorded at historical cost 
are converted to the indicative exchange rate 
published by the BNA in effect on the date of the 
transaction. Non-monetary assets and liabilities 
at fair value are converted into Kwanzas at the 
indicative exchange rate published by the BNA in 
force on the date on which fair value is determined.
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2.2 Instrumentos financeiros
2.2.1 Reconhecimento inicial de instrumentos 
financeiros
O Banco reconhece inicialmente os activos 
financeiros correspondentes a crédito 
concedido quando os fundos são transferidos 
para as contas dos clientes. Os passivos 
financeiros relacionados com depósitos 
de clientes são inicialmente reconhecidos 
quando os fundos são transferidos para o 
Banco.
Os restantes activos e passivos financeiros 
são reconhecidos pelo Banco na data de 
negociação ou contratação. Nos casos em 
que, por imposição contratual ou legal / 
regulamentar, os direitos e obrigações 
subjacentes se transferem em datas 
diferentes, será utilizada a última data 
relevante.
Os activos financeiros são mensurados no 
reconhecimento inicial da seguinte forma, de 
acordo com a sua classificação:
 Activos financeiros a justo valor por 
resultados – mensuração inicial pelo justo 
valor.
 Contas a receber comerciais (“trade 
receivables” – inclui outras contas a receber) –
mensuração inicial pelo preço da transacção.
 Restantes activos financeiros (incluindo 
crédito concedido e investimentos em
títulos) – mensuração inicial pelo justo valor 
acrescido de custos de transacção.
Os passivos são mensurados no 
reconhecimento inicial da seguinte forma:
 Passivos financeiros a justo valor por 
resultados – mensuração inicial pelo justo 
valor.
 Restantes passivos financeiros (incluindo 
depósitos de clientes e recursos de outras 
instituições de crédito) – mensuração inicial 
pelo justo valor deduzido de custos de 
transacção.

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;

2.2 Financial instruments
2.2.1 Initial recognition of financial instruments

The Bank initially recognizes the financial assets 
corresponding to credit granted when funds 
are transferred to customer accounts. The 
liabilities financial related to customer deposits 
are initially recognized when the funds are 
transferred to the Bank.

The remaining financial assets and liabilities are 
recognized by the Bank on the date of negotiation 
or contracting. In cases where, by contractual or 
legal imposition / regulate, the underlying rights 
and obligations transfer at different dates, the 
latest relevant date will be used. 

Financial assets are measured on initial 
recognition as follows, in accordance with their 
classification:

  Financial assets at fair value through profit or 
loss – initial measurement at fair value

  Trade accounts receivable (includes other 
accounts receivable) – initial measurement at 
the transaction price.

  Remaining financial assets (including credit 
granted and investments in bonds) – initial 
measurement at fair value plus transaction 
costs

Liabilities are measured at initial recognition as 
follows:

  Financial liabilities at fair value through profit 
or loss – initial measurement at fair value.

  Remaining financial liabilities (including 
deposits from customers and funds from other 
credit institutions) – initial measurement at fair 
value deducted from costs of transaction.

Level 1: Fair value is determined based 
on unadjusted quoted prices,captured in 
transactions in active markets involving 
financial instruments that are identical to the 
instruments being valued. If there is more 
than one active market for the same financial 
instrument, the relevant price is the one that 
prevails in the main market for the instrument, 
or the most advantageous market to which 
access exists;
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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.

O Banco considera um mercado activo para 
um dado instrumento financeiro, na data 
de mensuração, dependendo do volume de 
negócios e da liquidez das operações realizadas, 
da volatilidade relativa dos preços cotados e 
da prontidão e disponibilidade da informação, 
devendo, para o efeito verificar as seguintes 
condições mínimas:
 Existência de cotações diárias frequentes de 
negociação no último ano;
 As cotações acima mencionadas alteram-se 
com regularidade;
 Existem cotações executáveis de mais do que 
uma entidade;
Um parâmetro utilizado numa técnica de 
valorização é considerado um dado observável 
no mercado se estiverem reunidas as condições 
seguintes:
 Se o seu valor é determinado num mercado 
activo;
 Se existe um mercado OTC e é razoável assumir-
se que se verificam as condições de mercado 
activo, com a excepção da condição de volumes de
negociação; e,
 O valor do parâmetro pode ser obtido pelo cálculo 
inverso dos preços dos instrumentos financeiros 
e ou derivados onde os restantes parâmetros 
necessários à avaliação inicial são observáveis 
num mercado líquido ou num mercado OTC que 
cumprem com os parágrafos anteriores.

Level 2: Fair value is determined based on 
valuation techniques supported by observable 
data in active markets, whether direct data 
(prices, rates, spreads…) or indirect (derived) 
data, and valuation assumptions similar to 
those that an unrelated party would use 
in the estimation of the fair value of the 
same financial instrument. It also includes 
instruments whose valuation is obtained 
through quotations published by independent 
entities, but whose markets are less liquid;

Level 3: Fair value is determined on the basis 
of data not observable in active markets, 
using techniques and assumptions that 
market participants would use to value the 
same instruments, including assumptions 
about inherent risks, the valuation technique 
used and the inputs used and contemplated 
processes for reviewing the accuracy of the 
values thus obtained.

The Bank considers an active market for a given 
financial instrument, on the measurement date, 
depending on the volume of business and liquidity 
of the operations carried out, the relative volatility 
of quoted prices and the readiness and availability 
of information, and for this purpose it must verify 
the following minimal conditions:
 Existence of frequent daily trading quotations in 
the last year;
 The aforementioned quotations change 
regularly;
 There are executable quotations from more 
than one entity;
A parameter used in a valuation technique is 
considered an observable data in the market if the 
following conditions are met:
 Whether its value is determined in an active 
market;
 Whether there is an OTC market and it is 
reasonable to assume that active market 
conditions are met, with the exception of the 
trading volume condition;
 The parameter value can be obtained by inversely 
calculating the prices of financial instruments and/
or derivatives where the remaining parameters 
necessary for the initial valuation are observable 
in a liquid market or in an OTC market that comply 
with the previous paragraphs.
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O justo valor é determinado com base na seguinte 
hierarquia:

Nível 1: preços de um mercado activo (um 
mercado que apresenta um volume e uma 
frequência de transações que permite a 
obtenção de informação regular sobre 
preços);

Nível 2: preços de activos/passivos similares 
em mercados activos, preços de activos/
passivos idênticos em mercados não activos, 
outros inputs observáveis (taxas de juros de 
mercado, volatilidades implícitas, spreads, ...);

Nível 3: técnicas de valorização que utilizam 
inputs não observáveis, incluindo modelos de 
fluxos de caixa descontados ou option pricing.

Existe um mercado activo quando o mesmo 
apresentar transacções com uma frequência e 
magnitude tais que proporcionem informação 
regular sobre os preços dos correspondentes 
activos.

Um parâmetro utilizado numa técnica 
de valorização é considerado um dado 
observável no mercado se:
(a) o seu valor é determinado num mercado 
activo;
(b) existe um mercado OTC e é razoável 
assumir-se que se verificam as condições de 
mercado activo, com a excepção da condição 
de volumes de negociação ou,
(c) o valor do parâmetro pode ser obtido 
unicamente a partir de dados observáveis 
num mercado líquido ou num mercado OTC 
que cumprem com os parágrafos anteriores.

Fair value is determined on the basis of the 
following hierarchy:

Level 1: prices of an active market (a market 
that presents a volume and frequency of 
transactions that allows obtaining regular 
information about prices);

Level 2: similar asset/liability prices in active 
markets, identical asset/liability prices in 
non-active markets, other observable inputs 
(market interest rates, implied volatilities, 
spreads,…);

Level 3: valuation techniques that use 
unobservable inputs, including discounted 
cash flow or option pricing models.

There is an active market when it presents 
transactions with a frequency and magnitude 
such that they provide regular information on 
the prices of the corresponding assets.

A parameter used in a valuation technique is 
considered an observable data in the market 
if:
(a) their value is determined on an active 
market,
(b) an OTC market exists and it is reasonable 
to assume that active market conditions are 
met, with the exception of the trading volume 
condition,
(c) the parameter value can be obtained solely 
from observable data on a liquid market or on 
an OTC market that comply with the previous 
paragraphs.



62 Relatório & Contas 2021

2.2.2 - Classes de mensuração de activos financeiros
A classificação e mensuração dos activos 
financeiros depende de dois testes que são 
efetuados:

(I) Teste aos fluxos de caixa contratuais do activo 
(também conhecido como o teste do SPPI); e 
(II) teste do modelo de negócio (também 
conhecido como o teste do BM).

O teste do SPPI tem por finalidade aferir se os 
fluxos de caixa contratuais consistem apenas 
em reembolsos de capital e pagamento de juros. 
Para este efeito, os juros compreendem uma 
componente que reflete a passagem do tempo, 
uma componente que reflete o risco de crédito 
do devedor, uma componente que visa cobrir 
os custos administrativos de gerir a operação e 
uma componente que incorpora uma margem de 
lucro razoável. Este teste é apenas efectuado no 
reconhecimento inicial do activo.

Quando os termos contratuais introduzem 
exposição a risco ou variabilidade dos fluxos de 
caixa que são inconsistentes com um simples 
contrato de crédito básico, o instrumento 
financeiro não cumpre com o referido conceito do 
SPPI. Se um activo financeiro contém uma cláusula 
contratual que pode modificar o calendário ou o 
valor dos fluxos de caixa contratuais (tais como 
cláusulas de amortização antecipada ou extensão 
da duração), o Banco determina se os fluxos de 
caixa que serão gerados durante o período de vida 
do instrumento, devido ao exercício da referida 
cláusula contratual, são apenas pagamentos de 
capital e juros nos termos atrás referidos. No 
caso de um activo financeiro contemplar um 
ajustamento periódico da taxa de juro, mas a 
frequência desse ajustamento não coincidir com 
o prazo da taxa de juro de referência, o Banco 
avalia, no momento do reconhecimento inicial, 
essa incoerência na componente dos juros para 
determinar se os fluxos de caixa contratuais 
representam apenas pagamentos de capital e 
juros. As condições contratuais que, no momento 
do reconhecimento inicial, tenham um efeito 
mínimo sobre os fluxos de caixa ou dependam da 
ocorrência de eventos excecionais ou altamente 
improváveis (como a liquidação por parte do 
emitente) não impedem que os correspondentes 
activos cumpram com o conceito do SPPI.

2.2.2 Financial asset measurement classes
The classification and measurement of financial 
assets depends on two tests that are carried out:

(i) Testing the contractual cash flows of the asset 
(also known as the SPPI test);
(ii) business model testing (also known as the BM 
test).

The SPPI test is intended to assess whether 
contractual cash flows consist only of principal 
repayments and interest payments. For this 
purpose, interest comprises a component that 
reflects the passage of time, a component that 
reflects the debtor’s credit risk, a component 
that aims to cover the administrative costs of 
managing the transaction and a component that 
incorporates a reasonable profit margin. This test 
is only carried out on initial recognition of the 
asset.

When contractual terms introduce exposure to 
risk or cash flow variability that are inconsistent 
with a simple basic credit agreement, the 
financial instrument does not comply with the 
aforementioned SPPI concept. If a financial asset 
contains a contractual clause that may modify the 
timing or value of contractual cash flows (such as 
early repayment or extension of duration clauses), 
the Bank determines whether the cash flows that 
will be generated during the of the instrument, due 
to the exercise of the aforementioned contractual 
clause, are only payments of principal and interest 
under the aforementioned terms. In the event 
that a financial asset contemplates a periodic 
interest rate adjustment, but the frequency of this 
adjustment does not coincide with the term of 
the reference interest rate, the Bank assesses, at 
the time of initial recognition, this inconsistency in 
the interest component to determine whether the 
contractual cash flows represent only principal 
and interest payments. Contractual conditions 
that, at the time of initial recognition, have a 
minimal effect on cash flows or depend on the 
occurrence of exceptional or highly unlikely events 
(such as the issuer’s settlement) do not prevent 
the corresponding assets from complying with 
the concept of SPPI.
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Os activos financeiros com derivados embutidos 
(instrumentos híbridos) são considerados na 
sua totalidade, aquando do teste do SPPI. Estes 
activos nunca cumprem com o conceito do SPPI, 
desde que as condições contratuais do derivado 
embutido sejam genuínas.
O teste do BM tem por finalidade aferir sobre qual 
o modelo de negócio a adotar para gerir o activo 
financeiro, podendo este modelo consistir em:

(I) detenção do activo até à maturidade para 
receber os correspondentes fluxos de caixa 
contratuais;
(II) venda do activo para obter mais-valias;
(III) deter o activo até à maturidade, mas 
também efectuar vendas do mesmo
(na prática, um modelo misto de gestão). O teste 
do BM é efetuado em cada data de relato e é um 
teste prospetivo. Ou seja, contempla o objetivo 
da gestão para o futuro, independentemente do 
histórico de transacções.

Entre outros, os seguintes factores são 
considerados pelo Banco na identificação do 
modelo de negócio para um conjunto de activos:

(I) a forma como o desempenho dos activos é 
avaliado e relatado à administração;
(II) Quais os principais riscos associados aos 
activos;
(III) e, como são avaliados e geridos e,
(IV) a forma como os gestores dos activos são 
remunerados.

A avaliação do modelo de negócio não depende 
das intenções para um instrumento individual, 
mas sim para um conjunto de instrumentos, 
tendo em consideração a frequência, o montante, 
o calendário e os motivos de vendas previstas 
dos activos. Vendas pouco frequentes, pouco 
significativas, ou próximas do vencimento dos 
activos e, as motivadas por aumento do risco de 
crédito dos activos financeiros, ou que tenham por 
finalidade a gestão do risco de concentração, entre 
outras, podem ser compatíveis com o modelo de 
negócio de detenção dos activos até à maturidade 
para receber os seus fluxos de caixa contratuais.

Um activo financeiro é subsequentemente 
mensurado pelo custo amortizado quando os 
seus fluxos de caixa contratuais consistem 
apenas em pagamentos de capital e juros e o 
modelo de negócio do mesmo consiste na sua 
detenção até à maturidade para recebimento dos 
correspondentes fluxos de caixa contratuais (não 
sendo aplicada a opção pelo justo valor).

Financial assets with embedded derivatives (hybrid 
instruments) are considered in their entirety when 
performing the SPPI test. These assets never 
comply with the SPPI concept, as long as the 
contractual conditions of the embedded derivative 
are genuine.
The BM test aims to assess which business model 
to adopt to manage the financial asset, and this 
model may consist of:

(i) holding the asset to maturity to receive the 
corresponding contractual cash flows;
(ii) sale of the asset to obtain capital gains;
(iii) hold the asset until maturity, but also sell it 
(in practice, a mixed management model). The 
BM test is performed on each reporting date 
and is a forward-looking test. In other words, 
it contemplates the management objective for 
the future, regardless of the transaction history.

Among others, the following factors are considered 
by the Bank when identifying the business model 
for a set of assets:

(i) the way in which the performance of the 
assets is evaluated and reported to the
management;
(ii) what are the main risks associated with the 
assets;
(iii) and, how they are evaluated and managed,
(iv) the way in which asset managers are 
remunerated.

The assessment of the business model does 
not depend on the intentions for an individual 
instrument, but for a set of instruments, taking 
into account the frequency, amount, timing and 
reasons for the expected sales of the assets.
Sales that are infrequent, insignificant, or close to 
the maturity of the assets and those motivated by 
an increase in the credit risk of financial assets, 
or whose purpose is to manage the risk of 
concentration, among others, may be compatible 
with the business model of holding the assets to 
maturity to collect their contractual cash flows.

A financial asset is subsequently measured at 
amortized cost when its contractual cash flows 
consist only of payments of principal and interest 
and its business model consists of holding it to 
maturity to receive the corresponding contractual 
cash flows (not being applied to the fair value 
option).
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Um activo financeiro correspondente a um 
investimento em instrumentos de dívida é 
subsequentemente mensurado a justo valor 
por reservas quando os seus fluxos de caixa 
contratuais consistem apenas em pagamentos de 
capital e juros e o modelo de negócio do mesmo 
é o modelo misto (não sendo aplicada a opção 
pelo justo valor). De acordo com esta base de 
mensuração, todas as variações subsequentes no 
justo valor do activo são registadas em reservas, 
excepto as que dizem respeito a:

(I) juroefectivo;
(II) variação das perdas por imparidade; e
(III) diferenças de câmbio.

O saldo acumulado em reservas é reclassificado 
para resultados com o desreconhecimento do 
activo. Um activo financeiro correspondente a 
um investimento em instrumentos de capital 
próprio de outras entidades é subsequentemente 
mensurado a justo valor por reservas quando 
tais instrumentos não são detidos para 
negociação e, no reconhecimento inicial, o Banco 
designa, de forma irrevogável, este activo para 
ser mensurado a justo valor por reservas. De 
acordo com esta base de mensuração, todas as 
variações subsequentes no justo valor do activo 
são registadas em reservas. Apenas os dividendos 
atribuídos são reconhecidos em resultados como 
um rendimento do período. O saldo acumulado 
em reservas não é reclassificado para resultados 
com o desreconhecimento do activo.
Nos restantes casos, os activos financeiros são 
subsequentemente mensurados a justo valor por 
resultados.

O principal modelo de negócio do Banco consiste 
no modelo de intermediação financeira, do qual 
fazem parte quase todos os activos financeiros 
e passivos financeiros do Banco. Este modelo 
consiste em intermediar a alocação de poupanças 
em kwanzas a investimentos em kwanzas. Os 
activos e os passivos associados ao negócio de 
intermediação financeira têm subjacente um 
modelo de negócio que consiste na sua detenção 
para recolha ou pagamento substancial dos 
seus fluxos de caixa contratuais, pelo que são 
subsequentemente mensurados pelo custo 
amortizado.

A financial asset corresponding to an investment 
in debt instruments is subsequently measured 
at fair value by reserves when its contractual 
cash flows consist only of principal and interest 
payments and its business model is the mixed 
model (not being applied to fair value option). 
In accordance with this measurement basis, all 
subsequent changes in the fair value of the asset 
are recorded in reserves, except those relating to:

(i) effective interest;
(ii) variation in impairment losses; and
(iii) exchange rate differences.

The accumulated balance in reserves is reclassified 
to income when the asset is derecognised. A 
financial asset corresponding to an investment in 
equity instruments of other entities is subsequently 
measured at fair value by reserves when such 
instruments are not held for trading and, on initial 
recognition, the Bank irrevocably designates this 
asset to be measured at fair value for reserves. 
In accordance with this measurement basis, all 
subsequent changes in the asset’s fair value are 
recorded in reserves. Only dividends awarded 
are recognized in profit or loss as income for 
the period. The accumulated balance in reserves 
is not reclassified to income when the asset is 
derecognised.
In the remaining cases, the financial assets are 
subsequently measured at fair value through 
profit or loss.

The Bank’s main business model consists of the 
financial intermediation model, which includes 
almost all of the Bank’s financial assets and financial 
liabilities. This model consists of intermediating the 
allocation of savings in kwanzas to investments 
in kwanzas. Assets and liabilities associated with 
the financial intermediation business are based on 
a business model that consists of holding them 
for collection or substantial payment of their 
contractual cash flows, so they are subsequently 
measured at amortized cost.
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The following financial assets form part of the 
Bank’s financial intermediation business model, 
being measured at amortized cost:

 Cash in kwanzas: the cash in kwanzas consists of 
banknotes made available so that customers who 
deposited kwanzas can withdraw these deposits.
Therefore, given that deposits in kwanzas are part 
of the business model of financial intermediation, 
and cash in kwanzas is a financial asset held in the
Within the scope of the offer of deposits in 
kwanzas, the cash in kwanzas is part of the model 
of financial intermediation business.

 Cash in foreign currency: cash in foreign 
currency is made up of notes made available for 
customers with foreign currency deposits can 
withdraw their deposits. Cash in foreign currency 
is also used to sell notes in foreign currency in 
exchange for kwanzas, but this source of cash 
income in foreign currency, in addition to being 
insignificant (in comparison with the interest 
received under the business model of financial 
intermediation), is being discontinued. Therefore, 
given that foreign currency deposits are part of 
the business model of financial intermediation, 
cash in foreign currency is part of the financial 
intermediation business.

 Availability at the National Bank of Angola (BNA) 
in kwanzas: at all times, Banco Valor must have 
the equivalent of at least 22% of its customers’ 
deposits in kwanzas in the BNA in kwanzas. The 
excess of cash over this minimum amount is 
available so that depositors can transfer their 
deposits. Therefore, given that deposits in kwanzas 
are part of the financial intermediation business 
model, the BNA’s cash in kwanzas are part of the 
financial intermediation business model.

 Availability at the National Bank of Angola 
(BNA) in US dollars: at all times, Banco Valor 
must have the equivalent of at least 22% of its 
customers’ deposits in foreign currency in the BNA 
in American dollars. The excess of cash over this 
minimum amount is of no use to Banco Valor and 
is, therefore, reduced to the minimum. Therefore, 
given that deposits in foreign currency are part 
of the financial intermediation business model, 
the BNA’s cash and cash equivalents in US dollars 
are part of the financial intermediation business 
model.

Fazem parte do modelo de negócio de 
intermediação financeira do Banco, sendo 
mensurados pelo custo amortizado, os seguintes 
activos financeiros:

 Caixa em kwanzas: a caixa em kwanzas é 
constituída por notas disponibilizadas para que 
os clientes que depositaram kwanzas possam 
levantar esses depósitos. Assim sendo, dado que 
os depósitos em kwanzas fazem parte do modelo 
de negócio de intermediação financeira, e a caixa 
em kwanzas é um activo financeiro detido no 
âmbito da oferta de depósitos em kwanzas, a 
caixa em kwanzas faz parte do modelo de negócio 
de intermediação financeira.
 Caixa em moeda estrangeira: a caixa em 
moeda estrangeira é constituída por notas 
disponibilizadas para que os clientes com 
depósitos em moeda estrangeira possam levantar 
os seus depósitos. A caixa em moeda estrangeira 
também é utilizada para vender notas em moeda 
estrangeira em troca de kwanzas, mas esta fonte 
de receita da caixa em moeda estrangeira, além 
de ser pouco significativa (em comparação com 
os juros recebidos no âmbito do modelo de 
negócio de intermediação financeira), está a ser 
descontinuada. Assim sendo, dado que depósitos 
em moeda estrangeira fazem parte do modelo 
de negócio de intermediação financeira, a caixa 
em moeda estrangeira faz parte do modelo de 
negócio de intermediação financeira.
 Disponibilidades no Banco Nacional de Angola 
(BNA) em kwanzas: a todo o momento o Banco 
Valor tem de ter em disponibilidades no BNA em 
kwanzas o equivalente a pelo menos 22% dos 
depósitos dos seus clientes em kwanzas. O excesso 
das disponibilidades sobre este montante mínimo 
está disponível para que os depositantes possam 
transferir os seus depósitos. Assim sendo, dado 
que os depósitos em kwanzas fazem parte do 
modelo de negócio de intermediação financeira, 
as disponibilidades no BNA em kwanzas fazem 
parte do modelo de negócio de intermediação 
financeira.

 Disponibilidades no Banco Nacional de Angola 
(BNA) em dólares americanos: a todo o momento 
o Banco Valor tem de ter em disponibilidades no 
BNA em kwanzas o equivalente a pelo menos 22% 
dos depósitos dos seus clientes em kwanzas. O 
excesso das disponibilidades sobre este montante 
mínimo está disponível para que os depositantes 
possam transferir os seus depósitos. Assim sendo, 
dado que os depósitos em kwanzas fazem parte do 
modelo de negócio de intermediação financeira, 
as disponibilidades no BNA em kwanzas fazem 
parte do modelo de negócio de intermediação 
financeira.
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 Disponibilidades em outras instituições de 
crédito (OIC): as disponibilidades do Banco Valor 
em OIC são todas em moeda estrangeira, e o seu 
principal benefício é permitir a colateralização de 
CDIs. Estas disponibilidades também permitem 
efectuar a transferência de valores em moeda 
estrangeira depositados no Banco Valor (para 
outros bancos nacionais ou, dentro das regras 
do BNA, para bancos estrangeiros). Assim sendo, 
dado que, tanto as CDIs como os depósitos em 
moeda estrangeira, fazem parte do modelo 
de negócio de intermediação financeira, estes 
activos financeiros fazem parte do modelo de 
intermediação financeira.
 Valor entregue à VISA como garantia: a oferta 
de cartões VISA pelo Banco Valor tem como 
objectivo a captação de depósitos. Assim sendo, o 
montante que o Banco Valor entregou à VISA como 
garantia de bom pagamento na compensação 
destes cartões faz parte do modelo de negócio de 
intermediação financeira.
 Crédito a clientes: o principal benefício para o 
Banco Valor dos créditos a clientes são os juros que 
os mesmos fornecem, dado que as comissões dos 
créditos são pouco significativas (em comparação 
com os juros) e o Banco Valor não tem outras 
fontes de rendimento para os seus créditos (por 
exemplo securitização). Assim sendo, os créditos 
a clientes fazem parte do modelo de negócio de 
intermediação financeira.
 Títulos da República de Angola, em Kwanzas, 
não indexados: os Títulos da República de Angola 
em Kwanzas, independentemente de serem 
indexados ou não, representam um empréstimo 
que o Banco Valor fez ao Estado Angolano 
utilizando os depósitos dos seus clientes em 
Kwanzas. O principal benefício que os Títulos da 
República de Angola, não indexados, trazem para 
o Banco Valor são os seus juros. Além disso, o 
Banco Valor tem como objectivo manter estes 
Títulos até ao seu vencimento, e dessa forma obter 
os juros e reembolso de capital que estes Títulos 
contratualmente irão pagar. Assim sendo, estes 
títulos fazem parte do modelo de intermediação 
financeira.

 Títulos da República de Angola, em kwanzas, 
indexados ao dólar americano: a principal razão 
para o Banco Valor deter títulos do Estado 
indexados ao dólar, em vez de não indexados, é 
para poder oferecer aos seus clientes depósitos 
a prazo indexados. Mais especificamente, a 
detenção de títulos Indexados permite mitigar o 
risco cambial que advém da oferta de depósitos 
a prazo indexados. O depósito a prazo indexado 
é o produto de depósito a prazo em kwanzas 
mais popular entre os clientes do Banco Valor e, 
portanto, o que mais contribui para que o Banco 
Valor consiga captar depósitos em kwanzas.

 Availability in other credit institutions (OIC): 
Banco Valor’s cash in OIC is all in foreign currency, 
and its main benefit is that it allows collateralization 
of CDIs. These availability also make it possible to 
transfer amounts in foreign currency deposited at 
Banco Valor (to other national banks or, within the 
BNA rules, to foreign banks). Therefore, given that 
both CDIs and foreign currency deposits are part 
of the financial intermediation business model, 
these financial assets are part of the financial 
intermediation model.

 Amount given to VISA as a guarantee: the offer 
of VISA cards by Banco Valor is aimed at capturing 
deposits. Therefore, the amount that Banco 
Valor delivered to VISA as a guarantee of a good 
payment in the clearing of these cards is part of 
the financial intermediation business model.

 Customer loans: the main benefit for Banco 
Valor from customer loans is the interest they 
provide, given that the commissions on loans are 
insignificant (compared to interest) and Banco 
Valor has no other sources of income to your 
credits (e.g. securitizing). Therefore, customer 
loans form part of the financial intermediation 
business model.

 Bonds of the Republic of Angola, in Kwanzas, 
not indexed: the Bonds of the Republic of Angola 
in Kwanzas, regardless of whether they are 
indexed or not, represent a loan that Banco Valor 
made to the Angolan State using its customers’ 
deposits in Kwanzas. The main benefit that the 
Bonds of the Republic of Angola, not indexed, 
bring to Banco Valor are their interest. In addition, 
Banco Valor aims to hold these Bonds until their 
maturity, and thus obtain the interest and principal 
reimbursement that these Bonds will contractually 
pay. As such, these Bonds are part of the financial 
intermediation model.

 Bonds of the Republic of Angola, in kwanzas, 
indexed to the US dollar: the main reason for 
Banco Valor to hold government bonds indexed to 
the dollar, instead of non-indexed, is to be able to 
offer its customers indexed term deposits. More 
specifically, the holding of indexed bonds makes it 
possible to mitigate the exchange rate risk arising 
from the offer of indexed term deposits. The 
indexed term deposit is the most popular term 
deposit product in kwanzas among Banco Valor’s 
customers and, therefore, the one that contributes 
most to Banco Valor’s ability to capture deposits in 
kwanzas.
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Therefore, given that index-linked securities are 
held within the scope of the offer of term deposits 
in kwanzas, and customer deposits in kwanzas are 
part of the financial intermediation model, indexed 
bonds are also part of the financial intermediation 
model. Additionally, it can be seen that the 
indexation has the consequence that all associated 
cash flows are calculated in foreign currency and 
converted into kwanzas at the exchange rate on the 
day of payment. In substance, this characteristic 
of indexed bonds makes them behave like foreign 
currency bonds. In view of this particularity, it is 
understood that indexing is not an embedded 
derivative.

 Bonds of the Republic of Angola, in US dollars: 
these bonds were imposed on Banco Valor by the 
National Bank of Angola, which at a given time, and 
for all Angolan banks, converted into bonds part 
of the cash available in dollars that the banks had 
domiciled in the BNA. The value of these bonds 
is subtracted from the minimum amount that 
Banco Valor must hold in US dollars at the BNA. 
Therefore, given that the BNA’s cash in US dollars 
is part of the financial intermediation business 
model, the bonds of the Republic of Angola, in 
American dollars, are also part of the financial 
intermediation business model.

2.2.3 Measurement classes of financial liabilities

The subsequent measurement of financial 
liabilities is carried out at amortized cost, except 
for the following financial liabilities:

 Financial liabilities that are held for trading 
(e.g. derivatives) or where the fair value option is 
applied
the subsequent measurement is fair value through 
profit or loss.

 Financial guarantees
the subsequent measurement consists of the 
higher of the corresponding expected credit losses 
and the amount of the initial commission received 
less the amounts already recognized as revenue 
in accordance with IFRS 15.

Assim sendo, dado que os títulos indexados são 
detidos no âmbito da oferta de depósitos a prazo 
em kwanzas, e os depósitos em kwanzas de 
clientes fazem parte do modelo de intermediação 
financeira, os títulos indexados também fazem 
parte do modelo de intermediação financeira. 
Adicionalmente, verifica-se que a indexação 
tem como consequência que todos os fluxos de 
caixa associados sejam apurados em moeda 
estrangeira e convertidos para kwanzas à taxa de 
câmbio do dia do seu pagamento. Em substância, 
esta caraterística dos títulos indexados faz com 
que os mesmos se comportem como títulos em 
moeda estrangeira. T endo em consideração esta 
particularidade, entende-se que a indexação não é 
um derivado embutido.
 Títulos da República de Angola, em dólares 
americanos: estes títulos foram impostos ao 
Banco Valor pelo Banco Nacional de Angola, 
que numa determinada altura, e para todos os 
bancos de Angola, converteu em títulos parte das 
disponibilidades em dólares que os bancos tinham 
domiciliado no BNA. O valor destes títulos é 
subtraído ao valor mínimo que o Banco Valor tem 
de ter em disponibilidades em dólares americanos 
no BNA. Assim sendo, dado que as disponibilidades 
no BNA em dólares americanos fazem parte do 
modelo de negócio de intermediação financeira, 
os títulos da república de Angola, em dólares 
americanos, também fazem parte do modelo de 
negócio de intermediação financeira. 

2.2.3 - Classes de mensuração de passivos 
financeiros
A mensuração subsequente dos passivos 
financeiros é efectuada pelo custo amortizado, 
excepto relativamente aos seguintes passivos 
financeiros:
 Passivos financeiros que são detidos para 
negociação (é, por exemplo, o caso de derivados) 
ou quando é aplicada a opção do justo valor
a mensuração subsequente consiste no justo 
valor por resultados.

 Garantias financeiras
a mensuração subsequente consiste no maior 
de entre as correspondentes perdas de crédito 
esperadas e a quantia da comissão inicial recebida 
deduzida dos montantes já reconhecidos como 
rédito de acordo com o disposto na IFRS 15.
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Os seguintes passivos financeiros são mensurados 
subsequentemente pelo custo amortizado.
 Depósitos de clientes em kwanzas, não 
indexados: os depósitos em kwanzas dos clientes 
do Banco Valor são utilizados para emprestar 
dinheiro a empresas, a particulares e ao Estado, 
sendo a base do negócio de intermediação 
financeira. Estes passivos não incluem qualquer 
derivado embutido e não são detidos para 
negociação, pelo que são subsequentemente 
mensurados pelo custo amortizado.
 Depósitos de clientes em kwanzas, indexados 
ao dólar americano: os depósitos em kwanzas 
dos clientes do Banco Valor são utilizados para 
emprestar dinheiro a empresas, a particulares 
e ao Estado, fazendo igualmente parte da 
base do negócio de intermediação financeira. 
Adicionalmente, verifica-se que a indexação tem 
como consequência que todos os fluxos de caixa 
associados sejam apurados em moeda estrangeira 
e convertidos para kwanzas à taxa de câmbio 
do dia do seu pagamento. Em substância, esta 
caraterística dos depósitos indexados faz com que 
os mesmos se comportem como depósitos em 
moeda estrangeira. Tendo em consideração esta 
particularidade, entende-se que a indexação não 
constitui um derivado embutido.
 Depósitos de clientes em moeda estrangeira:
para o Banco Valor poder abrir CDIs tem de ter 
disponibilidades em outras instituições de crédito 
para servir de colateral à confirmação destas 
CDIs. Para ter estas disponibilidades em moeda 
estrangeira, o Banco necessita de depósitos em 
moeda estrangeira por parte dos seus clientes. 
Estes passivos não incluem qualquer derivado 
embutido e não são detidos para negociação, pelo 
que são subsequentemente mensurados pelo 
custo amortizado.

2.2.4 - Activos modificados
Os activos modificados são sujeitos a tratamento 
específico na data da modificação (inclui 
reestruturações de créditos concedidos).
É inicialmente aferido se a modificação 
(essencialmente alteração de taxa da operação, 
períodos de carência e haircuts) dá origem 
ao desreconhecimento do activo original e ao 
reconhecimento de um novo activo financeiro. 
Existirá desreconhecimento quando, em 
substância, a modificação resulta num activo 
financeiro distinto. Como expediente prático 
para decidir sobre este aspeto, o Banco adota, 
por aplicação supletiva, a “regra dos 10%”. Ou 
seja, em substância, a modificação dá origem a 
um activo financeiro distinto quando a diferença 
entre o valor presente dos novos fluxos de caixa 
contratuais do activo (tendo por base a taxa de 
juro efetiva original) e a sua quantia escriturada 
exceder, em termos absolutos, 10% da quantia 
escriturada na altura.

The following financial liabilities are subsequently 
measured at amortized cost.
 Customer deposits in kwanzas, not indexed: the 
deposits in kwanzas of Banco Valor customers 
are used to lend money to companies, individuals 
and the State, being the basis of the financial 
intermediation business.
These liabilities do not include any embedded 
derivatives and are not held for trading, so they 
are subsequently measured at amortized cost.
 Customer deposits in kwanzas, indexed to the 
US dollar: deposits in kwanzas by Banco Valor 
customers are used to lend money to companies, 
individuals and the State, also forming part of the 
basis of the financial intermediation business. 
Additionally, it appears that the indexation has the 
consequence that all associated cash flows are 
calculated in foreign currency and converted into 
kwanzas at the exchange rate on the day of their 
payment.
In substance, this characteristic of indexed deposits 
makes them behave like deposits in foreign 
currency. Bearing this particularity in mind, it is 
understood that indexation does not constitute an 
embedded derivative.
 Customer deposits in foreign currency: for 
Banco Valor to be able to open CDIs, it must have 
availability in other credit institutions to serve 
as collateral for the confirmation of these CDIs. 
In order to have these funds in foreign currency, 
the Bank needs deposits in foreign currency from 
its customers. These liabilities do not include any 
embedded derivatives and are not held for trading, 
so they are subsequently measured at amortized 
cost.

2.2.4 - Modified Assets

Modified assets are subject to specific treatment 
on the date of modification (includes restructuring 
of loans granted).

It is initially assessed whether the modification 
(essentially change in the transaction’s rate, grace 
periods and haircuts) gives rise to the derecognition 
of the original asset and the recognition of a new 
financial asset. Derecognition will exist when, in 
substance, the modification results in a distinct 
financial asset. As a practical expedient to decide 
on this aspect, the Bank adopts, by default, the 
“10% rule”. That is, in substance, the modification 
gives rise to a distinct financial asset when the 
difference between the present value of the asset’s 
new contractual cash flows (based on the original 
effective interest rate) and its carrying amount 
exceeds, in absolute terms, 10% of the carrying 
amount at the time.
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Quando a modificação não resultar no 
desreconhecimento do activo, o montante 
correspondente à diferença entre o referido 
valor presente e a quantia escriturada do activo 
modificado é registado de imediato em resultados. 
A taxa de juro efetiva não é alterada na sequência 
destas modificações sem desreconhecimento.

2.2.5 - Desreconhecimento e abatimentos
(write-offs)
Um activo financeiro (ou parte) é desreconhecido 
quando os direitos a receber os seus fluxos 
de caixa expiram. Haverá igualmente lugar ao 
desreconhecimento do activo financeiro quando 
o mesmo for transferido e a transferência se 
qualificar para desreconhecimento.
Existe uma transferência de um activo financeiro 
quando o Banco transferiu os direitos contratuais 
de receber os fluxos de caixa contratuais do 
mesmo ou quando reteve esses direitos, mas 
assumiu uma obrigação de entregar a um terceiro, 
sem demora material, os fluxos de caixa recebidos 
(condição pass-though).
Uma transferência qualifica-se para 
desreconhecimento se o Banco tiver transferido 
substancialmente todos os riscos e benefícios 
associados à posse do activo, ou se o Banco não 
transferiu nem reteve tais riscos e benefícios, mas 
transferiu o controlo sobre o activo.
É efectuado o abate (write-offs) de um crédito 
quando não exista expectativa razoável de 
recuperação do mesmo (após consideração dos 
colaterais associados). O abate de um crédito (na 
totalidade ou em parte) implica a anulação do 
correspondente saldo do activo, assim como da 
provisão para perdas de crédito associada (perdas 
por imparidade). A diferença entre estes dois 
montantes é reconhecida em resultados da data 
do abate.
Um passivo financeiro é desreconhecido quando a 
responsabilidade associada é liquidada, cancelada 
ou expira. Quando um passivo é substituído 
por outro passivo da mesma contraparte com 
termos em condições substancialmente distintos 
ou os termos do passivo são substancialmente 
modificados, o passivo original é desreconhecido 
e um novo passivo é reconhecido. A diferença 
entre a quantia escriturada do passivo original e a 
quantia do reconhecimento inicial do novo passivo 
é reconhecida em resultados de imediato. Quando 
não é claramente evidente a existência de uma 
substituição ou de uma modificação de passivos 
em condições substancialmente distintas, o Banco 
adota a “regra dos 10%”. Ou seja, em substância, 
a modificação dá origem a um passivo financeiro 
distinto quando a diferença entre o valor presente 
dos novos fluxos de caixa contratuais do passivo 
(tendo por base a taxa de juro efetiva original) 
e a sua quantia escriturada exceder, em termos 
absolutos, 10% da quantia escriturada na altura 
da substituição ou modificação.

When the modification does not result in 
the derecognition of the asset, the amount 
corresponding to the difference between the 
referred present value and the carrying amount 
of the modified asset is immediately recognized 
in the income statement. The effective interest 
rate is not changed as a result of these changes 
without derecognition
2.2.5 Derecognition and write-offs
A financial asset (or part) is derecognised when 
the rights to receive its cash flows expire. There 
will also be derecognition of the financial asset 
when it is transferred and the transfer qualifies 
for derecognition.
There is a transfer of a financial asset when the 
Bank has transferred the contractual rights to 
receive the contractual cash flows from it or when 
it has retained those rights, but has assumed 
an obligation to deliver to a third party, without 
material delay, the cash flows received (condition 
pass-though).
A transfer qualifies for derecognition if the Bank 
has transferred substantially all the risks and 
rewards associated with ownership of the asset, 
or if the Bank has not transferred or retained such 
risks and rewards, but has transferred control 
over the asset.
Credit write-offs are carried out when there is 
no reasonable expectation of recovery (after 
consideration of the associated collateral). The 
write-off of a loan (in whole or in part) implies the 
cancellation of the corresponding asset balance, 
as well as the associated allowance for loan losses 
(impairment losses). The difference between these 
two amounts is recognized in profit or loss on the 
date of slaughter.
A financial liability is derecognised when the 
associated liability is settled, canceled or expires. 
When a liability is replaced by another liability 
of the same counterparty with terms under 
substantially different conditions or the terms of 
the liability are substantially modified, the original 
liability is derecognised and a new liability is 
recognised. The difference between the carrying 
amount of the original liability and the amount of 
initial recognition of the new liability is recognized 
in profit or loss immediately. When the existence 
of a substitution or modification of liabilities under 
substantially different conditions is not clearly 
evident, the Bank adopts the “10% rule”. That is, in 
substance, the modification gives rise to a separate 
financial liability when the difference between the 
present value of the liability’s new contractual 
cash flows (based on the original effective interest 
rate) and its carrying amount exceeds, in terms of 
absolute, 10% of the carrying amount at the time 
of replacement or modification.
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2.2.6 - Reclassificação de instrumentos 
financeiros
A reclassificação entre categorias de activos 
financeiros apenas é possível se ocorrer uma 
alteração do modelo de negócio associado aos 
activos. É expectável que alterações do modelo 
de negócio de activos sejam pouco frequentes. As 
reclassificações de activos financeiros produzem 
efeitos prospectivos a partir do primeiro dia 
do primeiro período de relato após a data da 
reclassificação. Para este efeito, o Banco assume 
períodos anuais de relato.
Não é possível a reclassificação entre categorias 
de passivos financeiros.

2.2.7 - Rendimentos de juros
Os rendimentos de juros são reconhecidos de 
acordo com o método do juro efetivo (usando a 
taxa de juro efetiva ou TJE) para todos os activos 
financeiros mensurados pelo custo amortizado e 
para todos os activos financeiros mensurados a 
justo valor por reservas que sejam instrumentos de 
dívida. A TJE é a taxa que desconta todos os fluxos 
de caixa futuros estimados do activo financeiro 
de modo que a soma dos respectivos valores 
presentes corresponda à quantia escriturada 
líquida do activo na data da mensuração. Para a 
determinação da taxa de juro efectiva, o Banco 
procede à estimativa dos fluxos de caixa futuros 
considerando todos os termos contratuais do 
instrumento financeiro. A TJE é determinada tendo 
em consideração custos de transacção (impostos, 
comissões, taxas, entre outros), prémios e 
descontos associados ao activo.
Especificamente no que diz respeito à política 
de registo dos rendimentos de juros de crédito 
vencido, o Banco anula todos os juros já 
reconhecidos e suspende o reconhecimento de 
rendimentos em todas as operações com mora 
superior a 90 dias. Este tratamento persiste até o 
cliente regularizar a situação.
Quando se verificam alterações nos fluxos de caixa 
esperados dos activos atrás referidos (que não 
dão origem a desreconhecimento) por razões que 
não estejam relacionadas com o risco de crédito, 
as suas quantias escrituradas são ajustadas pelo 
valor presente (determinado usando a TJE) das 
referidas alterações. Este efeito é reconhecido 
de imediato em resultados (juros e rendimentos 
similares).
Os rendimentos de juros são determinados pela 
aplicação da TJE à quantia escriturada bruta (não 
deduzida de perdas por imparidade acumuladas) 
dos activos financeiros que não apresentam 
evidências objetivas de imparidade. No caso dos 
activos financeiros que apresentam evidências 
objectivas de imparidade, os rendimentos de juros 
são determinados pela aplicação da TJE à quantia 
escriturada deduzida das perdas por imparidade 
acumuladas.

2.2.6 - Reclassification of financial instruments 
Reclassification between categories of financial 
assets is only possible if there is a change in 
the business model associated with the assets. 
It is expected that changes in the asset business 
model will be infrequent. Reclassifications of 
financial assets take effect prospectively from 
the first day of the first reporting period after the 
reclassification date. For this purpose, the Bank 
assumes annual reporting periods.

Reclassification between categories of financial 
liabilities is not possible.

2.2.7 - Interest income
Interest income is recognized in accordance with 
the effective interest method (using the effective 
interest rate or EIR) for all financial assets 
measured at amortized cost and for all financial 
assets measured at fair value by reserves that 
are debt instruments . The EIR is the rate that 
discounts all estimated future cash flows from 
the financial asset so that the sum of their present 
values corresponds to the net carrying amount 
of the asset at the measurement date. In order 
to determine the effective interest rate, the Bank 
estimates future cash flows considering all the 
contractual terms of the financial instrument. The 
TJE is determined taking into account transaction 
costs (taxes, commissions, fees, among others), 
premiums and discounts associated with the asset.

Specifically with regard to the policy of recording 
interest income from overdue loans, the Bank 
cancels all interest already recognized and 
suspends the recognition of income in all 
operations overdue for more than 90 days.
This treatment persists until the client regularizes 
the situation.

When there are changes in the expected cash 
flows of the aforementioned assets (which do not 
give rise to derecognition) for reasons unrelated 
to credit risk, their carrying amounts are adjusted 
by the present value (determined using the EIR) 
of the aforementioned changes. This effect is 
immediately recognized in profit or loss (interest 
and similar income).

Interest income is determined by applying the 
EIR to the gross carrying amount (not deducting 
accumulated impairment losses) of financial 
assets that do not present objective evidence of 
impairment. In the case of financial assets that 
present objective evidence of impairment, interest 
income is determined by applying the EIR to the 
carrying amount of less accumulated impairment 
losses.
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No caso dos activos financeiros adquiridos ou 
originados já em imparidade, os rendimentos de 
juros são determinados pela aplicação, à quantia 
escriturada dos activos, da TJE ajustada ao risco 
de crédito. A TJE ajustada ao risco de crédito é a 
taxa que, no reconhecimento inicial dos activos, 
desconta os seus fluxos de caixa estimados 
(incluindo perdas de crédito) de modo que a soma 
dos respetivos valores presentes corresponda à 
quantia paga pelos mesmos.

2.2.8 - Gastos com juros
Os gastos com juros são reconhecidos de acordo 
com o método do juro efetivo (usando a taxa 
de juro efetiva ou TJE) para todos os passivos 
financeiros mensurados pelo custo amortizado. 
A TJE é a taxa que desconta todos os fluxos de 
caixa futuros estimados do passivo financeiro 
de modo que a soma dos respetivos valores 
presentes corresponda à quantia escriturada 
líquida do passivo na data da mensuração. A TJE 
é determinada tendo em consideração custos de 
transacção (impostos, comissões, taxas, entre 
outros, prémios e descontos associados ao 
passivo.

Quando se verificam alterações nos fluxos de 
caixa esperados dos passivos atrás referidos (que 
não dão origem a desreconhecimento), as suas 
quantias escrituradas são ajustadas pelo valor 
presente (determinado usando a TJE) das referidas 
alterações. Este efeito é reconhecido de imediato 
em resultados (juros e encargos similares).

2.2.9 - Activos e passivos a justo valor por 
resultados
São mensurados a justo valor os activos e os 
passivos financeiros detidos para negociação 
(inclui os activos cujo modelo de negócio consiste 
em transaccionar os mesmos no curto prazo com 
o objetivo de obter mais-valias). São também 
mensurados a justo valor por resultados os 
demais activos financeiros cujos fluxos de caixa 
contratuais não consistem apenas em capital e 
juros. Incluem-se nestes últimos investimentos 
em instrumentos de capital próprio de outras 
entidades (salvo se for feita a designação 
irrevogável no seu reconhecimento inicial a justo 
valor por reservas), instrumentos derivados, 
instrumentos híbridos (incorporaram um ou mais 
derivados embutidos). São ainda mensurados 
a justo valor por resultados todos os activos e 
passivos financeiros que o Banco designa, no seu 
reconhecimento inicial, nesta categoria, ao abrigo 
da opção pelo justo valor.

In the case of financial assets acquired or 
originated already in impairment, interest income 
is determined by applying, to the carrying amount 
of the assets, the TJE adjusted for credit risk. The 
credit risk-adjusted EIR is the rate that, on initial 
recognition of assets, discounts their estimated 
cash flows (including credit losses) so that the 
sum of their present values corresponds to the 
amount paid for them.
2.2.8 - Interest expenses
Interest expense is recognized in accordance with 
the effective interest method (using the effective 
interest rate or TJE) for all financial liabilities 
measured at amortized cost. The EIR is the rate that 
discounts all estimated future cash flows from the 
financial liability so that the sum of their present 
values corresponds to the net carrying amount 
of the liability at the measurement date. The TJE 
is determined taking into account transaction 
costs (taxes, commissions, fees, among others, 
premiums and discounts associated with the 
liability.

When there are changes in the expected cash flows 
of the aforementioned liabilities (which do not give 
rise to derecognition), their carrying amounts are 
adjusted by the present value (determined using 
the EIR) of said changes.
This effect is immediately recognized in profit or 
loss (interest and similar charges).

2.2.9 - Assets and liabilities at fair value through 
profit or loss 
Financial assets and liabilities held for trading are 
measured at fair value (includes assets whose 
business model consists of trading them in the 
short term with the objective of obtaining capital 
gains). Other financial assets whose contractual 
cash flows do not consist solely of principal and 
interest are also measured at fair value through 
profit or loss. The latter include investments in 
equity instruments of other entities (unless the 
irrevocable designation is made in their initial 
recognition at fair value by reserves), derivative 
instruments, hybrid instruments (incorporated 
one or more embedded derivatives). All financial 
assets and liabilities that the Bank designates, in 
their initial recognition, in this category, under the 
fair value option, are also measured at fair value 
through profit or loss.
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A aplicação da opção do justo valor é opcional e 
é efectuada instrumento-a-instrumento no seu 
reconhecimento inicial, desde que se verifique 
uma das seguintes condições:

 Esta designação elimina ou reduz 
substancialmente inconsistências de tratamento 
que resultariam da mensuração de activos 
e passivos financeiros de acordo com bases 
distintas; ou
 Os passivos financeiros fazem parte de um 
grupo de passivos financeiros que são geridos (e 
o seu desempenho é medido) numa base de justo 
valor, de acordo com uma estratégia de gestão ou 
investimento documentada; ou
 Os passivos financeiros são instrumentos 
híbridos (exceto se os respectivos derivados 
embutidos não modificam substancialmente os 
fluxos de caixa do contrato de acolhimento ou 
for claro, com pouca ou nenhuma análise, que é 
proibida a separação dos derivados embutidos).

As variações no justo valor dos activos e passivos 
mensurados a justo valor por resultados são 
reconhecidas na rubrica de resultados de activos 
e passivos a justo valor através de resultados.
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 
e 2020, o Banco não designou qualquer activo ou 
passivo financeiro a justo valor por resultados 
pela aplicação da opção do justo valor. No mesmo 
período, o Banco não designou a justo valor por 
reservas qualquer investimento em instrumentos 
de capital próprio de outras entidades.

2.2.10 - Imparidade de activos financeiros
As perdas por imparidade (perdas de crédito 
esperadas ou ECL) são mensuradas e reconhecidas 
pelo Banco de acordo com o modelo de perdas 
de crédito esperadas previsto pela IFRS 9. Este 
modelo abrange, na medida em que tal for 
aplicável, os seguintes activos financeiros:

 Activos financeiros no âmbito das disposições 
de reconhecimento e mensuração, que sejam 
mensurados ao custo amortizado;
 Activos financeiros no âmbito das disposições 
de reconhecimento e mensuração, que 
sejam mensurados a justo valor por reservas 
(instrumentos de dívida apenas);
 Exposições extrapatrimoniais do Banco ao risco 
de crédito;
 Contas a receber comerciais e activos de 
contratos reconhecidos de acordo com o disposto 
na IFRS 15;
 Contas a receber de locações.

The application of the fair value option is optional 
and is carried out on an instrument-by-instrument 
basis in its initial recognition, provided that one of 
the following conditions is met:

 This designation eliminates or substantially 
reduces treatment inconsistencies that would 
result from measuring financial assets and 
liabilities on different bases;
 Financial liabilities are part of a group of 
financial liabilities that are managed (and their 
performance is measured) on a fair value basis, 
in accordance with a documented management or 
investment strategy;
 Financial liabilities are hybrid instruments 
(unless the related embedded derivatives do not 
substantially change the cash flows of the host 
contract or it is clear, with little or no analysis, 
that the separation of embedded derivatives is 
prohibited).

Changes in the fair value of assets and liabilities 
measured at fair value through profit or loss are 
recognized in the income statement of assets and 
liabilities at fair value through profit or loss.

In the years ended December 31, 2021 and 2020, 
the Bank did not designate any financial asset 
or liability at fair value through profit or loss by 
applying the fair value option. In the same period, 
the Bank did not designate at fair value by reserves 
any investment in equity instruments of other 
entities.

2.2.10. Impairment of financial assets
Impairment losses (expected credit losses or 
ECL) are measured and recognized by the Bank in 
accordance with the expected credit loss model 
provided for by IFRS 9. This model covers, to the 
extent applicable, the following financial assets:

 Financial assets within the scope of recognition 
and measurement provisions, which are measured 
at amortized cost;
 Financial assets within the scope of recognition 
and measurement provisions, which are measured 
at fair value by reserves (debt instruments only);
 Off-balance sheet exposures of the Bank to 
credit risk;
 Trade receivables and contract assets recognized 
in accordance with IFRS 15;
 Accounts receivable from leases.
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Em cada data de relato devem ser mensuradas e 
reconhecidas ECL para todos os activos financeiros 
atrás referidos.

Para os activos financeiros no âmbito dos requisitos 
de imparidade da IFRS 9 que não registam um 
aumento significativo do risco crédito desde o 
seu reconhecimento inicial, as ECL consistem 
nas perdas de crédito esperadas resultantes de 
incumprimentos (default) que possam ocorrer 
num horizonte temporal futuro de 12 meses. 
Para os activos financeiros que registam um 
aumento significativo do risco crédito desde o 
seu reconhecimento inicial, as ECL consistem 
nas perdas de crédito esperadas resultantes de 
incumprimentos que possam ocorrer durante 
toda a vida do instrumento.

Para os activos financeiros no âmbito dos requisitos 
de imparidade da IFRS 9 que já se encontram em 
incumprimento (em default) na data de relato, as 
perdas por imparidade consistem na diferença 
entre a quantia escriturada do activo na data 
de relato e o valor presente dos fluxos de caixa 
futuros estimados descontados à taxa de juro 
efectiva original do activo.

Considera-se que um activo está em 
incumprimento quando existem pagamentos 
contratuais em mora por um período superior a 
90 dias, quando se verificaram reestruturações 
por dificuldades financeiras do devedor com 
incumprimento deste na data da reestruturação 
ou quando se verifica falência ou liquidação do 
devedor, assim como outras evidências de que 
não é provável o cumprimento das obrigações 
contratuais por parte do mesmo.

Em cada data de relato deve ser feita uma avaliação 
sobre se houve um aumento significativo do risco 
de crédito desde o reconhecimento inicial do 
activo financeiro. Esta avaliação não é necessária 
para instrumentos que têm um risco de crédito 
considerado baixo.

Considera-se que existe um aumento significativo 
do risco de crédito quando existem pagamentos 
contratuais em mora por um período superior 
a 30 dias ou quando se observam outras 
evidências de que o risco de crédito aumentou 
significativamente desde o reconhecimento inicial 
(conforme disposto no Instrutivo do BNA no 8/19, 
de 27 de Agosto).

Para além de informação histórica relevante, 
a avaliação das ECL deve também ter em 
consideração informação que reflecte perspectivas 
futuras (forward looking information), desde que 
a sua obtenção não implique um esforço ou custo 
excessivos.

At each reporting date, ECL must be measured and 
recognized for all the aforementioned financial 
assets.

For financial assets within the scope of the 
impairment requirements of IFRS 9 that do not 
register a significant increase in credit risk since 
their initial recognition, ECLs consist of expected 
credit losses resulting from defaults that may 
occur in a future time horizon of 12 months. For 
financial assets that experience a significant 
increase in credit risk since their initial recognition, 
ECLs consist of expected credit losses resulting 
from defaults that may occur throughout the life 
of the instrument.

For financial assets within the scope of the 
impairment requirements of IFRS 9 that are 
already in default (in default) at the reporting 
date, impairment losses consist of the difference 
between the carrying amount of the asset at 
the reporting date and the present value of the 
estimated future cash flows discounted at the 
asset’s original effective interest rate.

An asset is considered to be in default when 
there are contractual payments in arrears for a 
period longer than 90 days, when there have been 
restructurings due to financial difficulties of the 
debtor with default on the restructuring date or 
when the debtor is bankrupt or liquidated, as well 
as as well as other evidence that it is not probable 
that the contractual obligations will be fulfilled by 
the same.

At each reporting date, an assessment should 
be made of whether there has been a significant 
increase in credit risk since the initial recognition 
of the financial asset. This assessment is not 
required for instruments that have a considered 
low credit risk.

A significant increase in credit risk is considered 
when there are contractual payments in arrears 
for a period longer than 30 days or when other 
evidence is observed that credit risk has increased 
significantly since initial recognition (as provided in 
the BNA Instruction nº 8/19, of 27 August).

In addition to relevant historical information, the 
evaluation of ECL must also take into account 
information that reflects future perspectives 
(forward looking information), provided that 
obtaining it does not imply an excessive effort or 
cost.
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A mensuração das ECL deve ter em consideração 
os seguintes aspetos:
 Uma avaliação não enviesada de vários 
desfechos possíveis (ponderados pelas respetivas 
probabilidades de ocorrência); e
 O valor temporal do dinheiro; e
 Informação razoável e verificável sobre 
acontecimentos passados,
condições presentes e projeções sobre condições 
económicas futuras, disponível sem esforço ou 
custo excessivos.

As ECL relacionadas com exposições extrapa-
trimoniais no passivo na rubrica “Provisões”. As 
ECL relacionadas com as restantes exposições são 
reconhecidas através de uma provisão a abater à 
quantia escriturada do activo correspondente. As 
variações nas ECL são registadas em resultados do 
período (rubrica “Provisões líquidas de anulações 
no caso de exposições extrapatrimoniais; rubrica 
“Imparidade para crédito a clientes líquida de 
reversões e recuperações” no caso de crédito a 
clientes; rubrica “Imparidade para outros activos 
financeiros líquida de reversões e recuperações” 
no caso dos restantes activos financeiros).
O cálculo das ECL tem por base o exercício 
de staging. O exercício de staging consiste na 
atribuição de um stage (estágio) aos activos para 
efeitos de cálculo das perdas por imparidade, de 
acordo com os seguintes critérios:

Activos sem aumento significativo do risco de 
crédito desde o reconhecimento inicial (ou com 
baixo risco de crédito) – estágio 1
Activos com aumento significativo do risco de 
crédito desde o reconhecimento inicial – estágio 2
Activos em incumprimento (incluindo os 
adquiridos ou gerados com imparidade) – 
estágio 3

As ECL correspondem à diferença entre todos os 
fluxos de caixa contratuais em dívida ao Banco 
e todos os fluxos de caixa que o Banco espera 
receber (ou seja, correspondem a uma insuficiência 
esperada de fluxos de caixa), descontados à taxa 
de juro efetiva (TJE) original do activo ou, para 
activos financeiros adquiridos ou originados em 
imparidade, à taxa de juro efetiva ajustada ao risco 
de crédito. No caso de compromissos irrevogáveis 
assumidos, tais como, por exemplo, garantias 
bancárias, são considerados os pagamentos que 
o Banco espera realizar deduzidos dos fluxos de 
caixa que espera receber da contraparte.

The measurement of ECL must take into account 
the following aspects:
 An unbiased assessment of several possible 
outcomes (weighted by the respective probabilities 
of occurrence);
 The time value of money;
 Reasonable and verifiable information about 
past events, present conditions and projections 
about future economic conditions, available 
without undue effort or cost.

ECLs related to off-balance sheet exposures in 
liabilities under “Provisions”. The ECL related to 
the remaining exposures are recognized through 
a provision to be written off from the carrying 
amount of the corresponding asset. Changes in 
ECL are recorded in profit or loss for the period 
(item “Provisions net of cancellations in the case 
of off-balance sheet exposures; item “Impairment 
for loans to customers net of reversals and 
recoveries” in the case of loans to customers; 
item “Impairment for other financial assets net 
of reversals and recoveries” in the case of other 
financial assets).

The ECL calculation is based on the staging 
exercise. The staging exercise consists of assigning 
a stage to assets for the purpose of calculating 
impairment losses, according to the following 
criteria:

 Assets with no significant increase in credit risk 
since initial recognition (or with low credit risk) – 
stage 1
 Assets with significantly increased credit risk 
since initial recognition – stage 2
 Assets in default (including those acquired or 
generated with impairment) – stage 3

ECL corresponds to the difference between all 
contractual cash flows owed to the Bank and 
all cash flows that the Bank expects to receive 
(i.e., correspond to an expected shortfall of cash 
flows), discounted at the effective interest rate 
(TJE ) original asset or, for financial assets acquired 
or originated in impairment, at the effective 
interest rate adjusted for credit risk. In the case 
of irrevocable commitments assumed, such as, 
for example, bank guarantees, the payments that 
the Bank expects to make are considered, less 
the cash flows that it expects to receive from the 
counterparty.
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The Bank estimates cash flows taking into account 
the contractual term defined for the operations.

In determining the cash flows that the Bank expects 
to receive, the net cash flows resulting from the 
execution of existing collateral are considered, 
when applicable.

For stage 1 and stage 2 assets, the cash flows that 
the Bank expects to receive are determined taking 
into account the probability that the counterparty 
will default (PD), as well as the proportion of 
exposure (EAD) that will be lost in the event of 
a default (LGD). In the case of stage 1 assets, the 
PD only considers defaults that may occur in the 
following 12 months. In the case of stage 2 assets, 
the PD considers defaults that may occur during 
the remaining maturity.

Stage 1 and 2
The PD is determined as follows for the various 
financial assets:
 Cash and cash equivalents in central banks 
PD corresponding to 1/12 of the 12-month PD 
corresponding to the credit rating of the central 
bank’s country, according to studies by rating 
agencies (according to BNA Directive 13, of 27 
December of 2019). When there is a significant 
increase in credit risk, the PD for the various 
relevant periods will correspond to the credit 
rating of the central bank country, also according 
to studies by rating agencies.

 Availability and investments in other credit 
institutions
PD corresponding to 1/12 of the 12-month PD 
corresponding to the counterparty’s credit rating, 
according to studies by rating agencies (according 
to BNA Directive no. 2019). When there is a 
significant increase in credit risk, the PD for the 
various relevant periods will correspond to the 
counterparty’s credit rating, also in accordance 
with studies by rating agencies. When there is no 
published rating for the counterparty, the rating 
of the country where the counterparty has its 
operations is used.

 Treasury bonds and other sovereign debt 
instruments of States
PD corresponding to the credit rating of the issuing 
state, according to studies by Moody’s (according 
to BNA Directive No. 13, of December 27, 2019).

O Banco estima os fluxos de caixa tendo em 
consideração o prazo contratual definido para as 
operações.
Na determinação dos fluxos de caixa que o 
Banco espera receber, são considerados, quando 
aplicável, os fluxos de caixa líquidos resultantes 
da execução de colaterais existentes.
Para os activos em estágio 1 e estágio 2, os 
fluxos de caixa que o Banco espera receber 
são determinados tendo em consideração 
a probabilidade de a contraparte entrar em 
incumprimento (PD), assim como a proporção da 
exposição (EAD) que será perdida na eventualidade 
de ocorrer um incumprimento (LGD). No caso 
dos activos em estágio 1, a PD apenas considera 
os incumprimentos que possam ocorrer nos 12 
meses seguintes. No caso dos activos em estágio 
2, a PD considera os incumprimentos que possam 
durante a maturidade remanescente.

Estágio 1 e 2
A PD é determinada da seguinte forma para os 
vários activos financeiros:
 Disponibilidades e aplicações em bancos 
centrais
PD correspondente a 1/12 da PD a 12 meses 
correspondente ao rating de crédito do país do 
banco central, de acordo com estudos de agências 
de rating (conforme Directiva do BNA no 13, de 
27 de Dezembro de 2019). Quando se verificar 
um aumento significativo do risco de crédito, 
a PD para os vários períodos relevantes será a 
correspondente ao rating de crédito do país do 
banco central, igualmente de acordo com estudos 
de agências de rating.

 Disponibilidades e aplicações em outras 
instituições de crédito
PD correspondente a 1/12 da PD a 12 meses 
correspondente ao rating de crédito da 
contraparte, de acordo com estudos de agências 
de rating (conforme Directiva do BNA no 13, de 
27 de Dezembro de 2019). Quando se verificar 
um aumento significativo do risco de crédito, 
a PD para os vários períodos relevantes será 
a correspondente ao rating de crédito da 
contraparte, igualmente de acordo com estudos 
de agências de rating. Quando não existir um 
rating publicado para a contraparte, é utilizado 
o rating do país onde a contraparte tem as suas 
operações.

 Obrigações do tesouro e outros instrumentos 
de dívida soberana de Estados
PD correspondente ao rating de crédito do estado 
emitente, de acordo com estudos da Moody’s 
(conforme Directiva do BNA no 13, de 27 de 
Dezembro de 2019).
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 Bonds and other debt instruments of issuers 
other than sovereign states
PD corresponding to the counterparty’s credit 
rating, according to studies by rating agencies. 
When there is no published rating for the 
counterparty, the rating of the country where the 
counterparty has its operations is used.

 Customer loans
PD determined on the basis of historical data on 
defaults calculated for homogeneous risk groups.

The LGD is determined as follows for the various 
financial assets:

 Loans to customers
estimated LGDs based on historical default data.

 Availability and applications
LGD corresponds to 60%, as provided for in BNA 
Directive No. 13, of 27 December 2019.

 Investments in bonds issued by sovereign states
LGD corresponds to LGDs published regularly by 
Moody’s.

Stage 3
When the collateral consists of mortgages on real 
estate, these cash flows are based on the expected 
net selling price of the property after execution 
of the collateral, and its valuation is the value 
reference used. The valuation value is subject to 
haircuts taking into account the seniority of the 
evaluation (as provided for in the Instruction of the 
BNA no. 8/19, 27 August and the BNA Directive no 
13 of 27 December 2019). They are also considered 
expected costs with the sale and expected costs 
associated with the holding of the property until 
its disposal.
When collateral consists of other assets (e.g. 
shares or other negotiable securities, works of art 
or miscellaneous equipment), the cash flows to be 
considered are determined on the basis of recent 
valuations adjusted for expected selling costs.
The analysis of credit costability to customers 
can be carried out individually or collectively. 
An exhibition should be considered eligible for 
individual analysis when individually significant 
or when it has another supplementary eligibility 
criterion, as recommended by the BNA

 Obrigações e outros instrumentos de dívida de 
emitentes que não sejam estados soberanos
PD correspondente ao rating de crédito da 
contraparte, de acordo com estudos de agências 
de rating. Quando não existir um rating publicado 
para a contraparte, é utilizado o rating do país 
onde a contraparte tem as suas operações.

 Crédito a clientes
PD determinada com base em dados históricos 
de incumprimentos apurados para grupos 
homogéneos de risco.

A LGD é determinada da seguinte forma para os 
vários activos financeiros:

 Crédito a clientes
LGD estimadas com base em dados históricos de 
incumprimentos.

 Disponibilidades e aplicações
LGD corresponde a 60%, conforme disposto na 
Directiva do BNA no 13, de 27 de Dezembro de 
2019.

 Investimentos em obrigações emitidas por 
estados soberanos
LGD corresponde às LGD publicadas regularmente 
pela Moody’s.

Estágio 3
Quando o colateral consiste em hipotecas sobre 
imóveis, esses fluxos de caixa têm por base o 
preço de venda líquido esperado do imóvel após 
execução do colateral, sendo a sua avaliação o 
referencial de valor utilizado. O valor de avaliação 
é sujeito a haircuts tendo em consideração a 
antiguidade da mesma (conforme disposto no 
Instrutivo do BNA no 8/19, de 27 de Agosto e na 
Directiva do BNA no 13, de 27 de Dezembro de 
2019). São ainda considerados custos esperados 
com a venda e custos esperados associados à 
detenção do imóvel até à sua alienação.
Quando o colateral consiste noutros activos (por 
exemplo, ações ou outros títulos negociáveis, 
obras de arte ou equipamentos diversos), os 
fluxos de caixa a considerar são determinados 
com base em avaliações recentes ajustadas pelos 
custos para vender esperados.
A análise de imparidade do crédito a clientes 
pode ser efectuada de forma individual ou de 
forma colectiva. Uma exposição deve considerar-
se elegível para análise individual quando for 
individualmente significativa ou quando possua 
um outro critério de elegibilidade complementar, 
conforme orientações do BNA
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A análise de imparidade é efectuada de forma 
individual quando, de acordo com o disposto no 
Instrutivo no 08/2019 de 27 de Agosto do BNA, 
uma exposição se encontre acima de pelo menos 
um dos dois seguintes limiares de materialidade:

 A exposição agregada do cliente/grupo 
económico excede 0,5% dos fundos próprios do 
Banco;
 A exposição agregada do cliente/grupo 
económico excede 0,1% dos fundos próprios do 
Banco e o cliente/grupo económico regista um 
aumento significativo do risco de crédito tal como 
definido na Parte 2 do Anexo III do Instrutivo no 
08/2019 de 27 de Agosto do BNA.

2.2.11. - Processo de avaliação dos 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. 
Os sistemas de informação do Banco geram 
relatórios que permitem monitorar as datas 
nas quais deverão ser feitas as reavaliações de 
colaterais.
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.
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.
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. 
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 parparity analysis is carried out individually 
when, in accordance with instruction on 08/2019 
of 27 August of the BNA, an exhibition is above 
at least one of the following two materiality 
thresholds:

 Aggregate exposure of the client/economic 
group exceeds 0.5% of the Bank’s own funds;
 Aggregate exposure of the client/economic 
group exceeds 0.1% of the Bank’s own funds and 
the client/economic group recorded a significant 
increase in credit risk as defined in Part 2 of Annex 
III to the Instructional No. 08/2019 of 27 August of 
the BNA.

2.2.11. - Collateral assessment process

The assessment of guarantees is ensured on a 
regular basis so that the Bank has up-to-date 
information on the value of these instruments and, 
consequently, their ability to mitigate the risk of 
credit operations. The Bank’s information systems 
generate reports that allow monitoring the dates 
on which collateral revaluations should be made.
Within the conditions of approval of credit 
operations, whenever the need to obtain a 
guarantee is defined by the client, if the typology or 
collateral identified implies an evaluation request 
for the definition and validation of its value, the 
Bank requests assessment of the guarantee from 
duly certified external evaluation companies.
Regarding the periodic reassessment process of 
collaterals, based on the requirements of Notice 
10/2014 issued by the BNA, in particular with 
regard to the criteria that have been defined for the 
performance of a new assessment of mortgage 
collaterals, it has been defined that the Bank will 
be responsible for identifying the guarantees that 
are subject to reassessment and triggers the 
respective process with external evaluators.
where relevant in the credit recovery process and, 
in order to determine the recoverable amount 
of the credit through the execution of existing 
guarantees or to support a credit restructuring 
operation, the Bank may request the reassessment 
of loan guarantees whenever it defaults above 90 
days. The valuation value of each type of guarantee 
is determined based on the specificities of each of 
the instruments, taking into account the following 
criteria:
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2.2.12 - Análise individual e análise colectiva
Atendendo à dimensão da carteira de crédito 
a clientes do Banco, as ECL são determinadas 
através de uma análise individual das exposições. 
Como excepção as ECL associadas a exposições 
correspondentes a cartões de crédito são 
determinadas de forma colectiva, tendo por base 
fatores de risco estimados comuns.

2.3 - Outros activos tangíveis

2.3.1 - Reconhecimento e mensuração
Os outros activos tangíveis são inicialmente 
registados ao custo histórico, o qual inclui o 
respectivo preço de compra líquido de abatimentos 
e descontos acrescido de impostos directos 
não reembolsáveis e de todos os demais custos 
incorridos necessários para colocar o activos nas 
condições e local pretendidos.

O Banco mensura subsequentemente os outros 
activos tangíveis pelo modelo do custo, de acordo 
com o qual a quantia escriturada em cada data de 
relato corresponde ao custo de aquisição deduzido 
das respectivas depreciações e, quando aplicável, 
de perdas por imparidade acumuladas.

2.3.2 - Custos subsequentes
Os custos subsequentes com os outros activos 
tangíveis 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 princípio da 
especialização dos exercícios.

2.3.3 Depreciações
As depreciações são calculadas pelo método das 
quotas constantes (por duodécimos), de acordo 
com os seguintes períodos de vida útil esperada:

Descrição/ Description  Anos de vida/ Years of life

Imóveis de serviço próprio (Edifícios) Self-service 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

2.2.12 - Individual analysis and collective analysis
Given the size of the Bank’s credit portfolio, FTAs 
are determined through an individual analysis 
of exposures. As an exception, EFTes associated 
with exposures corresponding to credit cards 
are determined collectively, based on common 
estimated risk factors.

2.3 - Other tangible assets

2.3.1 - Recognition and measurement
Other tangible assets are initially recorded at 
historical cost, which includes their net purchase 
price of rebates and discounts plus non-refundable 
direct taxes and all other costs incurred necessary 
to place the asset sums in the desired conditions 
and place.

The Bank subsequently measures other tangible 
assets by the cost model, according to which 
the carrying amount on each reporting date 
corresponds to the acquisition cost deducted from 
the respective depreciation and, where applicable, 
accumulated impairment losses.

2.3.2 - Subsequent costs
Subsequent costs with other tangible assets are 
recognised as a separate asset only if it is likely 
that future economic benefits will result to the 
Bank. Maintenance and repair costs are recognised 
at cost as they are incurred in accordance with the 
principle of exercise specialisation.

2.3.3 Depreciation
Depreciation is calculated by the constant quota 
method (per twelfths), according to the following 
expected useful life periods:
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As depreciações dos activos têm início quando 
os mesmos se encontram disponíveis para o uso 
pretendido, sendo registadas em resultados na 
rubrica “Depreciações e amortizações do exercício”.
O valor residual dos activos e os terrenos não são 
sujeitos a depreciação.

As vidas úteis, os valores residuais e os métodos de 
depreciação são revistos em cada data de relato. 
Os efeitos de eventuais modificações resultantes 
destas revisões têm tratamento prospectivo.

2.3.4 - Desreconhecimento
Os outros activos tangíveis são desreconhecidos 
quando são vendidos ou quando deixam de 
ser esperados benefícios económicos futuros 
associados aos mesmos. No desreconhecimento, 
é reconhecido um ganho ou perda em resultados 
pela diferença entre a quantia escriturada dos 
activos nessa data e, quando aplicável, o preço 
associado à transacção de venda.

2.4 - Activos intangíveis
Os activos intangíveis do Banco consistem, 
essencialmente, em licenças de software e 
projectos de investigação e desenvolvimento, 
sendo inicialmente registados ao custo histórico. 
O custo inclui o respectivo preço de compra líquido 
de abatimentos edescontos, acrescido de todos os 
custos directos relacionados com a sua aquisição 
e, quando aplicável, o seu desenvolvimento.
O Banco mensura subsequentemente os seus 
activos intangíveis pelo modelo do custo de acordo 
com o qual a quantia escriturada em cada data 
de relato correspondente ao custo de aquisição, 
deduzido das respectivas amortizações e, quando 
aplicável, perdas por imparidade acumuladas.
Os activos intangíveis são amortizados durante a 
sua vida útil de acordo com o método das quotas 
constantes (por duodécimos). As amortizações são 
registadas em resultados na rubrica Depreciações 
e amortizações do exercício. As vidas úteis das 
classes de activos intangíveis do Banco são de 3 
anos.
Até à presente data o Banco não reconheceu 
qualquer activo intangível gerado internamente.
Os activos intangíveis são desreconhecidos quando 
são vendidos ou quando deixam de ser esperados 
benefícios económicos futuros associados aos 
mesmos. No desreconhecimento, é reconhecido 
um ganho ou perda em resultados pela diferença 
entre a quantia escriturada dos activos nessa 
data e, quando aplicável, o preço associado à 
transacção de venda.

Depreciation of assets begins when they are 
available for the intended use, and are recorded 
in results under the heading “Depreciation and 
amortization for the year”.
The residual value of the assets and the land are 
not subject to depreciation.

Useful lives, residual values and depreciation 
methods are reviewed on each reporting date. 
The effects of any changes resulting from these 
revisions are.

2.3.4 - Disrecognition
Other tangible assets are derecognised when 
they are sold or when future economic benefits 
associated with them are no longer expected. 
In the derecognition, a gain or loss in results is 
recognized by the difference between the carrying 
amount of the assets on that date and, where 
applicable, the price associated with the sale 
transaction.

2.4 - Intangible assets
The Bank’s intangible assets consist mainly of 
software licenses and research and development 
projects, initially being recorded at historical cost. 
The cost includes the respective net purchase 
price of rebates and discounts, plus all direct costs 
related to its acquisition and, where applicable, its 
development.
The Bank subsequently measures its intangible 
assets by the cost model according to which 
the carrying amount on each reporting date 
corresponding to the acquisition cost, deducted 
from the respective amortizations and, where 
applicable, accumulated impairment losses.
Intangible assets are amortised during their useful 
life according to the constant quota method (per 
twelfths). Amortizations are recorded in results 
under depreciation and amortization for the year. 
The useful lives of the Bank’s intangible asset 
classes are 3 years.
To date, the Bank has not recognized any intangible 
assets generated internally.
Intangible assets are derecognised when they are 
sold or when future economic benefits associated 
with them are no longer expected. In the 
derecognition, a gain or loss in results is recognized 
by the difference between the carrying amount of 
the assets on that date and, where applicable, the 
price associated with the sale transaction.
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2.5 Imparidade de outros activos
Em cada data de relato o Banco avalia se 
existem indícios de imparidade de outros activos 
(essencialmente activos tangíveis e intangíveis. 
Quando forem identificados indícios de imparidade, 
é estimada a quantia recuperável dos respectivos 
activos e comparada com a sua quantia escriturada 
(teste de imparidade). A quantia recuperável 
corresponde ao maior de entre:

(I) o justo valor menos custos para vender do 
activo; e
(II) o valor de uso do activo.

O justo valor corresponde ao preço que seria 
obtido com a venda do activo numa transacção 
não forçada entre participantes no mercado, na 
data da mensuração. O preço em causa pressupõe 
o melhor uso possível para o activo. Os custos para 
vender correspondem aos custos incrementais à 
venda.
O valor de uso consiste no valor presente dos 
fluxos de caixa líquidos resultantes do uso 
continuado do activo até ao final da sua vida 
útil e do seu valor residual. O valor presente é 
determinado com uma taxa de desconto antes de 
impostos que reflecte o risco específico do activo 
(volatilidade dos seus fluxos de caixa). Esta taxa 
de desconto é independente da forma como o 
activo é financiado. Os fluxos de caixa consideram 
apenas as condições presentes do activo, resultam 
de previsões plausíveis e são estimados antes do 
efeito fiscal. São excluídos os fluxos de caixa de 
financiamento e os relacionados com passivos já 
reconhecidos.
Existe perda por imparidade quando a quantia 
recuperável do activo é inferior à sua quantia 
escriturada. Nestes casos é reconhecida uma 
perda por imparidade pela diferença entre as 
duas quantias. As perdas por imparidade são 
registadas como um gasto em resultados na 
rubrica “Imparidade para outros activos líquida de 
reversões e recuperações”.
Quando um activo com indícios de imparidade não 
gera fluxos de caixa largamente independentes 
dos fluxos de caixa de outros activos, o seu justo 
valor menos custos para vender é inferior à sua 
quantia escriturada e o seu valor de uso não se 
aproxima do justo valor menos custos para vender, 
o mesmo é testado por imparidade no âmbito de 
uma unidade geradora de caixa.

2.5 Unmatch of other assets
At each reporting date, the Bank assesses whether 
there are indications of the oddity of other assets 
(essentially tangible and intangible assets. When 
evidence of parability is identified, the recoverable 
amount of the respective assets is estimated and 
compared to their carrying amount (odd test). The 
recoverable amount corresponds to the largest of 
among:

(I) fair value minus costs to sell the asset; and
(II) the use value of the asset.

Fair value corresponds to the price that would be 
obtained from the sale of the asset in an unforced 
transaction between market participants on 
the date of measurement. The price in question 
presupposes the best possible use for the asset. 
The costs to sell correspond to the incremental 
costs for the sale.
The use value consists of the present value of net 
cash flows resulting from the continued use of the 
asset until the end of its useful life and its residual 
value. The present value is determined with a pre-
tax discount rate that reflects the specific risk of 
the asset (volatility of its cash flows). This discount 
rate is independent of how the asset is financed. 
Cash flows consider only the present conditions 
of the asset, result from plausible forecasts and 
are estimated before the tax effect. Financing 
cash flows and those related to liabilities already 
recognised are excluded.
There is loss by unevenness when the recoverable 
amount of the asset is less than its carrying 
amount. In these cases, an uneven loss is 
recognised for the difference between the two 
amounts. Impairment losses are recorded as an 
expense in results under the heading “Impairment 
for other assets net of reversals and recoveries”.
Where an asset with evidence of unevenness does 
not generate cash flows largely independent of 
the cash flows of other assets, its fair value less 
costs to sell is less than its carrying value and 
its use value does not approach fair value minus 
costs to sell, it is tested by parity within a cash 
generating unit.
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Uma unidade geradora de caixa é o conjunto 
mais pequeno de activos que gera fluxos de caixa 
largamente independentes dos fluxos de caixa de 
outros activos. Para este efeito, o Banco considera 
que cada balcão constitui uma unidade geradora 
de caixa. Quando existem indícios de imparidade 
em activos corporativos (sede) e não é possível 
efetuar o correspondente teste de imparidade 
numa base individual, o referido teste é efetuado 
ao nível do conjunto de unidades geradoras de 
caixa mais pequeno com que tais activos se 
relacionam. No caso da sede, considera- se que o 
conjunto mais pequeno de unidades geradoras de 
caixa corresponde à actividade do banco na sua 
globalidade.

2.6 Locações
O Banco adoptou a norma IFRS 16 – “Locações” 
a 1 de Janeiro de 2019, substituindo a IAS 17 – 
“Locações”, que vigorou até 31 de Dezembro 
de 2018. A IFRS 16 permite que as entidades 
adoptem a nova norma seguindo uma abordagem 
retrospectiva total ou através da abordagem 
retrospectiva modificada, sendo que a segunda 
não implica a divulgação dos impactos à data 
do período de reporte anterior (não requer 
reexpressão de comparativos), reconhecendo o 
efeito cumulativo da aplicação inicial da norma 
como ajustamento aos resultados transitados na 
data de transição (1 de Janeiro de 2019). Conforme 
divulgado na nota da transição, o Banco adoptou 
abordagem retrospectiva modificada na transição 
para IFRS 16.
No início do contrato, o Banco avalia se um 
contrato é ou contém uma locação. De forma 
que um contrato seja considerado uma locação, o 
mesmo deverá cumprir cumulativamente com as 
seguintes condições:

a) Existe um activo identificável:
O contrato identifica um, ou mais, bens locados

b) A entidade tem o direito de controlar o uso do 
activo identificável durante o período de vigência 
do contrato, mediante uma contrapartida:
 a entidade obtém substancialmente todos os 
benefícios económicos decorrentes do uso do 
activo identificável; e
 a entidade detém o direito de dirigir o uso do 
activo identificável

A cash generating unit is the smallest set of assets 
that generates cash flows largely independent of 
the cash flows of other assets. To this end, the 
Bank considers that each counter constitutes a 
cash generating unit. Where there are indications 
of unevenness in corporate assets (home) and 
it is not possible to perform the corresponding 
parsing test on an individual basis, the said test is 
carried out at the level of the set of smaller cash 
generating units with which such assets relate. In 
the case of the head-seat, the smallest set of cash 
generating units is considered to correspond to 
the bank’s activity as a whole.

2.6 Rentals
The Bank adopted ifrs 16 – “Leases” on January 
1, 2019, replacing IAS 17 – “Leases”, which was 
in force until December 31, 2018. IFRS 16 allows 
entities to adopt the new standard following a full 
retrospective approach or through the modified 
retrospective approach, the second of which does 
not imply the disclosure of impacts at the date of 
the previous reporting period (does not require 
re-expression of comparisons), recognising the 
cumulative effect of the initial application of the 
standard as an adjustment to the results carried 
forward on the transition date (1 January 2019). As 
disclosed in the transition note, the Bank adopted 
a modified retrospective approach in the transition 
to IFRS 16.
At the beginning of the contract, the Bank 
evaluates whether a contract is or contains a 
lease. In such a way that a contract is considered 
a lease, it must comply cumulatively with the 
following conditions:

(a) there is an identifiable asset:
The contract identifies one or more leased goods

(b) the entity has the right to control the use 
of the identifiable asset during the term of the 
contract, by means of a consideration: 
 the entity obtains substantially all the economic 
benefits arising from the use of the identifiable 
asset; and
 the entity has the right to direct the use of the 
identifiable asset
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O Banco intervém em contratos de locação 
apenas na qualidade de locatário. De acordo com 
a IFRS 16, no âmbito dos contratos de locação 
de que é parte, o locatário reconhece, na data 
em que obtém o controlo sobre o uso do activo 
locado, um activo correspondente ao direito 
de uso do activo identificável e um passivo de 
locação correspondente à obrigação de efectuar 
pagamentos ao locador.

O passivo de locação é inicialmente mensurado 
pelo valor presente dos pagamentos futuros 
da locação. Para o efeito, o Banco desconta os 
pagamentos da locação utilizando a taxa de 
juro implícita da locação, caso a mesma seja 
determinável. Quando a taxa juro implícita de 
locação não esteja disponível ou não possa 
ser determinada, o Banco utiliza a taxa de juro 
incremental de financiamento. A taxa de juro 
incremental de financiamento corresponde à 
taxa que o Banco num financiamento destinado 
à aquisição de um activo de valor semelhante 
ao activo locado, num ambiente económico com 
termos e condições comparáveis às da locação.

Os pagamentos da locação considerados na 
mensuração do passivo de locação compreendem:

(I) pagamentos fixos (incluindo pagamentos que 
em substância são fixos), deduzidos de quaisquer 
valores recebíveis por incentivos de locação;
(II) pagamentos variáveis dependentes de um 
índice ou de uma taxa (caso os pagamentos 
considerados variáveis não dependam de um 
índice ou taxa, os mesmos devem ser reconhecidos 
na demonstração de resultados como gasto no 
momento em que são incorridos); 
(III) o montante relativo ao exercício da opção 
de compra, caso seja razoavelmente certo que o 
Banco a irá exercer: 
(IV) montantes que expectavelmente o Banco 
irá pagar enquanto garantias de valor residual, e 
(V) pagamentos de penalizações para rescindir a 
locação, tal desfecho seja razoavelmente certo.

Os passivos da locação são subsequentemente 
aumentados pelos juros sobre o passivo de locação 
(utilizando o método da taxa de juro efectiva) e 
reduzidos pelos pagamentos efectuados.

The Bank intervenes in lease agreements only 
as a tenant. In accordance with IFRS 16, in the 
context of the lease agreements to which it is 
a party, the lessee acknowledges, on the date 
on which he obtains control over the use of the 
leased asset, an asset corresponding to the right 
to use the identifiable asset and a lease liability 
corresponding to the obligation to make payments 
to the lessor.

Lease liabilities are initially measured at the 
present value of future lease payments. To this 
end, the Bank de-discountes lease payments 
using the implied interest rate of the lease if it is 
determinable. Where the implied rental interest 
rate is not available or cannot be determined, 
the Bank uses the incremental interest rate 
of financing. The incremental interest rate 
on financing corresponds to the rate that the 
Bank is financing for the acquisition of an 
asset of value similar to the leased asset, in an 
economic environment with terms and conditions 
comparable to those of the lease.

The lease payments considered in the 
measurement of lease liabilities include:

(I) fixed payments (including payments that in 
substance are fixed), deducted from any amounts 
receivable by rental incentives;
(II) variable payments dependent on an index 
or a fee (if payments considered variable do 
not depend on an index or rate, they should be 
recognized in the income statement as spent at 
the time they are incurred); 
(III) the amount relating to the exercise of the 
purchase option, if it is reasonably certain that the 
Bank will exercise it: 
(IV) amounts that the Bank will expect to pay 
as guarantees of residual value, and (V) penalty 
payments for terminating the lease, such outcome 
is reasonably certain.

Lease liabilities are subsequently increased by 
interest on lease liabilities (using the effective 
interest rate method) and reduced by payments 
made.
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O passivo da locação é remensurado sempre que 
ocorra a alteração de uma das seguintes variáveis:

(I) alteração do valor dos pagamentos variáveis 
dependentes de um índice ou taxa (unicamente 
para o período em questão);
(II) alteração da avaliação quanto à decisão de 
exercer, ou não, a opção de compra sobre o activo 
subjacente;
(III) alteração do valor residual do activo,
(IV) alteração do termo do contrato.

Caso se verifique uma alteração do prazo do 
contrato ou uma alteração da avaliação do exercício 
da opção de compra (pontos (ii) e (iv)), uma 
nova taxa de desconto deverá ser apurada para 
a remensuração do passivo. Caso a modificação 
qualifique como uma locação separada, tal deverá 
dar lugar à quantificação e reconhecimento de um 
novo activo por direito de uso, juntamente com o 
respectivo passivo de locação.

Quando o passivo de locação é remensurado, a 
respectiva diferença é registada por contrapartida 
do activo por direito de uso, sendo registada em 
resultados se a quantia escriturada do activo por 
direito de uso tiver sido reduzida para zero.

O activo por direito de uso é mensurado 
inicialmente ao custo, correspondendo este à 
soma de:
 Valor inicial do passivo de locação, acrescido 
de pagamentos efectuados até a data de início 
e deduzido de eventuais incentivos de locação 
recebidos;
 Custos directos iniciais relacionados com a 
locação incorridos pelo Banco;
 Quando aplicável, uma estimativa do valor 
presente dos custos para desmontar e remover 
o activo subjacente ou para restaurar o activo 
subjacente ou o local no qual o mesmo está 
localizado, menos quaisquer incentivos de locação 
recebidos.

Lease liabilities are remeasured whenever one of 
the following variables changes:

(I) change in the value of variable payments 
dependent on an index or rate (only for the period 
in question);
(II) change in valuation as to whether or not to 
exercise the option to buy on the underlying asset;
(III) change in the residual value of the asset,
(IV) amendment of the term of the contract.

If there is a change in the term of the contract or 
a change in the valuation of the exercise of the 
purchase option (points (ii) and (iv)), a new discount 
rate should be calculated for the remeasurement 
of the liability. Where the modification qualifies 
as a separate lease, this should give way to the 
quantification and recognition of a new asset by 
right of use, together with its lease liabilities.

When the rental liability is remeasured, the 
difference is recorded in return for the asset 
by right of use, being recorded in results if the 
carrying amount of the asset by right of use has 
been reduced to zero.

The asset by right of use is initially measured at 
cost, corresponding to the sum of:
 Initial value of rental liabilities, plus payments 
made up to the start date and deducted from any 
lease incentives received;
 Initial direct costs related to the lease incurred 
by the Bank;
 Where applicable, an estimate of the present 
value of the costs to disassemble and remove 
the underlying asset or to restore the underlying 
asset or the location where it is located, minus any 
rental incentives received.
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Posteriormente o activo por direito de uso 
é depreciado pelo Banco usando o método 
das quotas constantes, durante um período 
correspondente a:

 Vida útil do activo identificável, quando seja 
razoavelmente certo o exercício da opção de 
compra pelo Banco; ou
 O menor de entre a vida útil do activo ou o prazo 
da locação, quando não seja razoavelmente certo 
o exercício da opção de compra pelo Banco.

Adicionalmente, o activo por direito de uso é, 
quando aplicável, periodicamente reduzido por 
perdas por imparidade e ajustado pelos efeitos de 
remensurações do passivo de locação.
São efectuados testes de imparidade aos activos 
por direito de uso sempre que se verifiquem 
indícios de imparidade. A quantia escriturada do 
activo por direito de uso será reduzida para a sua 
quantia recuperável sempre que esta for inferior.
O Banco procede, quando aplicável, à separação de 
múltiplos componentes da locação existentes no 
contrato. O Banco optou, para todas as locações, 
por não separar componentes de serviço quando 
estas estejam presentes nos respectivos contratos, 
mensurando, desta forma, o passivo da locação e o 
activo por direito de uso considerando a totalidade 
dos pagamentos previstos nos contratos.

O prazo da locação é definido no início da locação 
como a soma das seguintes componentes:
 Período da locação não cancelável;
 Período abrangido por uma opção de alargar o 
prazo da locação se o seu
exercício for razoavelmente certo;
 Período abrangido por uma opção para terminar 
a locação se o seu exercício não for razoavelmente 
certo.

O Banco adoptou os expedientes práticos 
previstos na IFRS 16. Nomeadamente, optou 
pelo não reconhecimento do passivo de locação 
e do respectivo activo por direito de uso 
correspondentes a contratos de locação com uma 
duração não superior a 12 meses (curto prazo) 
e a contratos de locação cujo activo tenha um 
valor, em novo, inferior a 2,5 milhões de kwanzas 
(baixo valor). Os pagamentos destas locações 
são reconhecidos como gasto na rubrica “Gastos 
gerais administrativos” de forma linear durante os 
respectivos prazos de locação.

Subsequently the right-of-use asset is depreciated 
by the Bank using the constant quota method, for 
a period corresponding to:

 Useful life of the identifiable asset, when the 
exercise of the option to purchase by the Bank is 
reasonably certain; or
 The smallest of the asset’s useful life or the 
lease term, when the exercise of the option to 
purchase by the Bank is not reasonably certain.

Adicionalmente, o activo por direito de uso é, 
quando aplicável, periodicamente reduzido por 
perdas por imparidade e ajustado pelos efeitos de 
remensurações do passivo de locação.
The oddity tests are carried out on the assets by 
right of use whenever there are indications of 
injury. The carrying amount of the asset by right 
of use will be reduced to its recoverable amount 
whenever it is lower.
The Bank shall, where applicable, separate multiple 
components of the lease existing in the contract. 
The Bank chose, for all leases, not to separate 
service components when they are present in the 
respective contracts, thus measuring the lease 
liabilities and the asset by right of use considering 
all the payments provided for in the contracts.

The lease term is defined at the beginning of the 
lease as the sum of the following components:
 Non-cancelable rental period;
 Period covered by an option to extend the lease 
term if its
exercise is reasonably certain;
 Period covered by an option to terminate the 
lease if its exercise is not reasonably certain.

The Bank adopted the practical expedients 
provided for in IFRS 16. In particular, it opted not to 
recognize the lease liabilities and their assets by 
right of use corresponding to lease agreements 
of a duration of not more than 12 months (short 
term) and to leasing contracts whose asset has a 
value, in new, less than 2.5 million kwanzas (low 
value). Payments for these leases are recognized 
as spent under the heading “General administrative 
expenses” in a linear manner during the respective 
rental periods.
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O Banco é locatário em diversos contratos de 
locação de imóveis correspondentes à sede, e aos 
balcões utilizados pelo Banco na sua actividade. 
Os contratos de locação têm um prazo de 1 ano, 
com excepção da sede cujo prazo é 4 anos, sendo 
renovados automaticamente por períodos de 1 
ano. O Banco determinou o prazo das locações 
considerando que os contratos seriam renovados 
por um período adicional de 5 anos.
Os contratos são denominados em kwanzas, 
contendo uma cláusula de revisão dos 
pagamentos da locação com base na taxa de 
câmbio do dólar norte americano (pagamentos 
variáveis). O Banco analisou esta cláusula de 
revisão, tendo concluído que não se trata de um 
derivado embutido separável. Não existem outros 
pagamentos variáveis associados a contratos 
de locação. Os contratos não incluem outras 
cláusulas relacionadas com covenants ou outras 
restrições.
Em 31 de Dezembro de 2021 não existem valores 
residuais garantidos nem o Banco se encontra 
comprometido com locações que ainda não 
tiveram o seu início. De igual forma, nesta data o 
Banco não era parte integrante de contratos de 
sublocação nem de operações de sale & leaseback.

2.7 - Imposto sobre lucros
Os impostos sobre lucros registados em 
resultados incluem o efeito dos impostos 
correntes e impostos diferidos.

2.7.1 - 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.

The Bank is a tenant in several rental agreements 
for properties corresponding to the head office, 
and to the branches used by the Bank in its activity. 
The rental contracts have a term of 1 year, with 
the exception of the state-of-the-run, whose term 
is 4 years, and are automatically renewed for 
periods of 1 year. The Bank determined the term 
of the leases considering that the contracts would 
be renewed for an additional period of 5 years.
Contracts are denominated in kwanzas, containing 
a clause to review lease payments based on the 
us dollar exchange rate (variable payments). 
The Bank has examined this review clause and 
concluded that it is not a separable embedded 
derivative. There are no other variable payments 
associated with rental agreements. Contracts do 
not include other covenant-related clauses or 
other restrictions.
As of December 31, 2021, there are no guaranteed 
residual values and the Bank is not committed to 
leases that have not yet started. Similarly, on this 
date the Bank was not an integral part of sublease 
agreements or sale & leaseback operations.

2.7 - Income tax
Income taxes include the effect of current taxes 
and deferred taxes.

2.7.1 - Current Tax
Current taxes correspond to the amount 
calculated in relation to the taxable income for the 
period, using the tax rate in force or substantially 
approved by the authorities at the balance sheet 
date and any adjustments to the taxes of previous 
years.
With the publication of Law 19/14, which entered 
into force on 1 January 2015, the industrial tax 
is provisionally liquidated in a single instalment 
to be made in August, calculated by applying a 
rate of 2% on the result derived from financial 
intermediation transactions, calculated in the 
first six months of the previous tax year,  income 
subject to capital tax.
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2.7.2 - Imposto diferido
Os impostos diferidos correspondem ao impacto 
no imposto a recuperar/pagar em períodos 
futuros resultante de diferenças temporárias 
dedutíveis ou tributáveis entre o valor de balanço 
dos activos e passivos e a sua base fiscal, utilizada 
na determinação do lucro tributável.
Os passivos por imposto diferidos são 
normalmente reconhecidos para todas as 
diferenças temporárias tributáveis. Os activos por 
impostos diferidos apenas são reconhecidos até 
ao montante em que seja provável a existência 
de lucros tributáveis futuros que permitam 
a utilização das correspondentes diferenças 
tributárias dedutíveis. Adicionalmente, não são 
reconhecidos activos por impostos diferidos nos 
casos em que a sua recuperabilidade possa ser 
questionável devido a outras situações, incluindo 
questões de interpretação da legislação fiscal em 
vigor.
Não são reconhecidos activos e passivos por 
impostos diferidos correspondentes a diferenças 
temporárias relacionadas com o reconhecimento 
inicial de goodwill ou relacionadas com o 
reconhecimento inicial de outros activos 
ou passivos numa transação (que não uma 
concentração de actividades empresariais) que 
não afecte o lucro tributável nem o resultado 
contabilístico.
A quantia escriturada dos activos por impostos 
diferidos é revista em cada data de relato e, se 
aplicável, reduzida na medida em que deixe de ser 
provável a existência de lucros tributáveis futuros 
que permitam a utilização das correspondentes 
diferenças tributárias dedutíveis.
Os activos e passivos por impostos diferidos são 
calculados com base nas taxas fiscais em vigor 
(ou substancialmente aprovadas) para o período 
em que se prevê que seja realizado o respectivo 
activo ou passivo. Os prejuízos fiscais reportáveis 
dão também origem a activos por impostos 
diferidos. A sua mensuração reflecte ainda as 
consequências fiscais que resultam da forma 
como o Banco espera, na data de relato, realizar 
ou liquidar os activos e os passivos relacionados 
com as diferenças temporárias existentes.

2.8 - 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.

2.7.2 - Deferred tax
Deferred taxes correspond to the impact on the 
tax to be recovered/paid in future periods resulting 
from deductible or taxable temporary differences 
between the balance sheet value of assets and 
liabilities and their tax base, used in determining 
taxable profit.
Deferred tax liabilities are normally recognised 
for all taxable temporary differences. Deferred 
tax assets are only recognised up to the amount 
where future taxable profits are likely to exist that 
allow the use of the corresponding deductible tax 
differences. In addition, deferred tax assets are 
not recognised in cases where their recoverability 
may be questionable due to other situations, 
including questions of interpretation of the tax 
legislation in force.
Deferred tax assets and liabilities corresponding 
to temporary differences related to the initial 
recognition of goodwill or related to the initial 
recognition of assets or liabilities in a transaction 
(other than a concentration of business activities) 
that do not affect taxable profit or accounting 
income are not recognised.
The carrying amount of deferred tax assets is 
revised on each reporting date and, if applicable, 
reduced to the extent that future taxable profits 
are no longer likely to allow the use of the 
corresponding deductible tax differences.
Deferred tax assets and liabilities are calculated on 
the basis of the tax rates in force (or substantially 
approved) for the period in which the respective 
asset or liability is expected to be realised. 
Reportable tax losses also give rise to deferred 
tax assets. 
Its measurement also reflects the tax 
consequences resulting from the way the Bank 
expects, on the date of reporting, to realize or 
liquidate assets and liabilities related to existing 
temporary differences.

2.8 - Employee Benefits
Employee short-term benefits include 
salaries, salaries, occasional compensation for 
extraordinary work, productivity and attendance 
awards, food allowance, holiday and Christmas 
allowance, fail-in allowances, and any other 
additional compensation decided on time by 
management.
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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.

É reconhecida uma responsabilidade com 
benefícios de cessação de emprego quando 
o Banco já não for capaz de retirar a oferta 
de benefícios de cessação ou quando o Banco 
reconhecer eventuais custos com reestruturação 
onde se inclua a cessação de emprego, o que 
ocorrer mais cedo. Esta responsabilidade é 
mensurada pelo valor presente do montante das 
compensações que o Banco espera pagar pela 
cessação de emprego, quando tais pagamentos 
ocorram num período superior a 12 meses.

O Banco, no âmbito das políticas sociais da 
empresa, concede aos funcionários condições de 
crédito (habitação e consumo), a taxas de juro 
bonificadas. Nestes casos, a diferença entre o 
justo valor destes créditos (determinado tendo 
por base taxas de juro de mercado para créditos 
equivalentes) e o seu valor nominal, na data do 
reconhecimento inicial, é diferida e apresentada 
no balanço na rubrica “Outros activos”. Esta 
diferença é reconhecida em resultados na rubrica 
“Custos com o pessoal” de forma linear durante 
o período médio estimado de permanência 
dos colaboradores nos quadros do Banco. Se o 
colaborador terminar o seu vínculo laboral com o 
Banco previamente à conclusão referido período 
médio estimado, a parte remanescente das 
diferenças associadas a financiamentos obtidos 
nestas condições, que se encontram diferidas 
na data da cessação do vínculo, é de imediato 
reconhecida em resultados.

Não existem benefícios pós-emprego atribuído 
aos funcionários do Banco.

In addition, social security contributions are also 
included in accordance with the contributory 
impact arising from the applicable legislation, 
authorised and paid absences and any profit 
and gratuity contributions, provided that their 
payment takes place within 12 months of the end 
of the period.
The obligations arising from short-term benefits 
are recognised as expenses in the period in which 
the services are provided, on an undebilled basis, 
in return for the recognition of a liability that is 
extinguished with the respective payment.

According to applicable labour law, the right 
to leave and leave allowance for the period, for 
the period coincides with the year, is due on 31 
December of 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 above.

A liability with termination benefits is recognized 
when the Bank is no longer able to withdraw the 
offer of termination benefits or when the Bank 
recognizes any restructuring costs where the 
termination of employment is included, whichever 
occurs earlier. This liability is measured at the 
present value of the amount of compensation 
that the Bank expects to pay for termination of 
employment, when such payments occur over a 
period of more than 12 months.

The Bank, within the framework of the company’s 
social policies, grants employees credit conditions 
(housing and consumption) at subsidized interest 
rates. In such cases, the difference between the 
fair value of these credits (determined on the 
basis of market interest rates for equivalent 
credits) and their nominal value on the date 
of initial recognition is deferred and presented 
in the balance sheet under the heading “Other 
assets”. This difference is recognized in results 
under the heading “Personnel costs” in a linear 
manner during the estimated average period of 
permanence of employees in the Bank’s staff. 
If the employee terminates his employment 
relationship with the Bank prior to the completion 
of this estimated average period, the remaining 
part of the differences associated with financing 
obtained under these conditions, which are 
deferred on the date of termination of the bond, is 
immediately recognized in results.

There are no post-employment benefits attributed 
to Bank employees.
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2.9 Provisões
São reconhecidas provisões quando:

(I) o Banco tem uma obrigação presente (legal 
ou decorrente de práticas passadas ou políticas 
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 é efectuada pela 
melhor estimativa na data de relato do montante 
que é expectável o Banco pagar para liquidar a 
obrigação, tendo em consideração as incertezas 
associadas a essa obrigação. A mensuração é 
efectuada pelo valor presente quando o Banco 
estima que a liquidação da obrigação irá ocorrer 
num prazo superior a 12 meses. O valor presente 
é calculado com base numa taxa de desconto que 
contempla uma componente de passagem do 
tempo (yield de OT com maturidade equivalente 
à do passivo) deduzida de uma componente que 
reflecte a incerteza associada ao montante dos 
pagamentos.

As provisões são revistas no final de cada data de 
relato, sendo ajustadas para reflectir a eventuais 
alterações nos pressupostos subjacentes ao seu 
reconhecimento e mensuração. Os aumentos das 
provisões são registados como um gasto na rubrica 
“Provisões líquidas de anulações”. As diminuições 
das provisões resultantes de pagamentos 
efectuados são registadas por utilização directa 
da rubrica do passivo “Provisões”. As restantes 
diminuições das provisões são registadas como 
um rendimento na rubrica “Provisões líquidas de 
anulações”.

Quando parte ou a totalidade dos benefícios 
económicos necessários para liquidar uma 
provisão são recuperados através de uma 
terceira entidade (por exemplo, indemnização 
de seguradora), é reconhecido um activo 
correspondente a uma conta a receber apenas 
quando for virtualmente certo que tal reembolso 
venha a ser recebido e o correspondente montante 
possa ser mensurado com fiabilidade. Este activo 
não é apresentado de forma compensada com 
o passivo e o seu montante não pode exceder o 
montante da obrigação. O montante a reconhecer 
em resultados na rubrica “Provisões líquidas de 
anulações” é um montante líquido de eventuais 
reembolsos de terceiros reconhecidos no activo.
Existe um passivo contingente quando não é 
provável um pagamento futuro para liquidar a 
obrigação ou não é possível a mensuração fiável 
da obrigação. Os passivos contingentes não são 
reconhecidos, sendo divulgados quando o seu 
efeito for material, excepto nos casos em que a 
sua ocorrência seja remota.

2.9 Provisions
Provisions are recognised when:

(I) the Bank has a present obligation (legal 
or arising from past practices or published 
policies involving the recognition of certain 
responsibilities);
(II) it is likely that your payment will be required 
and;
(III) where a reliable estimate of that obligation 
can be made.

The measurement of the provisions is made by the 
best estimate on the reporting date of the amount 
that the Bank is expected to pay to settle the 
obligation, taking into account the uncertainties 
associated with that obligation. The measurement 
is carried out at present value when the Bank 
estimates that the settlement of the obligation 
will take place within more than 12 months.
The present value is calculated on the basis of a 
discount rate covering a time-passing component 
(To yield with maturity equivalent to that of the 
liability) deducted from a component reflecting 
the uncertainty associated with the amount of 
payments.

The provisions are revised at the end of each 
reporting date and adjusted to reflect any 
changes in the assumptions underlying their 
recognition and measurement. Increases in 
provisions are recorded as an expense under 
the heading “Net provisions of cancellations”. 
Decreases in provisions resulting from payments 
made are recorded by direct use of the liability 
item “Provisions”. The remaining decreases in 
the provisions are recorded as a yield under the 
heading “Net cancellation provisions”.

Where part or all of the economic benefits required 
to settle a provision are recovered through a 
third party (e.g. insurance compensation), an 
asset corresponding to an account payable is 
recognised only when it is virtually certain that 
such reimbursement will be received and the 
corresponding amount can be measured reliably. 
This asset is not presented in a cleared manner 
with the liability and its amount may not exceed 
the amount of the obligation. The amount to be 
recognised in profit or loss under the heading “Net 
cancellation provisions” is a net amount of any 
third-party repayments recognised in the asset.
There is a contingent liability when a future 
payment is not likely to settle the obligation or it 
is not possible to reliably measure the obligation. 
Contingent liabilities are not recognised and are 
disclosed when their effect is material, except in 
cases where their occurrence is remote.
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2.10 Reconhecimento de rendimentos de serviços 
e comissões
Os rendimentos de serviços e comissões 
contemplam comissões e honorários não incluídos 
na taxa de juro efectiva de activos financeiros. 
Estes rendimentos incluem, entre outros, 
comissões cobradas associadas a prestações 
de empréstimos, comissões relacionadas com a 
não utilização de linhas de crédito e comissões 
relacionadas com a disponibilização de meios de 
pagamento e cartões.
Estes rendimentos são reconhecidos de acordo 
com o disposto na IFRS 15 – Rédito de contratos 
com clientes. O preço destas transacções é 
geralmente fixo e não tem associada uma 
componente significativa de financiamento. O 
correspondente rédito é reconhecido quando o 
controlo sobre os serviços prestados é transferido 
para os clientes, o que normalmente acontece 
quando os montantes em causa são debitados 
aos clientes.

2.11 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.
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
Os principais julgamentos efectuados pela 
Administração na aplicação das políticas 
contabilísticas do Banco e as estimativas com 
maior impacto nos montantes reconhecidos nas 
demonstrações financeiras são apresentados de 
seguida.

Determinação do modelo de negócio aplicável a 
activos financeiros
A classificação e mensuração dos activos 
financeiros depende dos testes do SPPI e do 
modelo de negócio. O Banco determina o modelo 
de negócio a um nível que reflecte a forma como 
os activos financeiros são geridos de modo a ser 
atingido um determinado objectivo de negócio.

2.10 Recognition of income from services and 
commissions
Income from services and commissions includes 
commissions and fees not included in the 
effective interest rate of financial assets. These 
incomeincludes, but are not only, commissions 
charged in connection with loan instalments, 
commissions related to the non-use of credit 
lines and commissions related to the provision of 
means of payment and cards.
Income from services and commissions includes 
commissions and fees not included in the 
effective interest rate of financial assets. These 
incomeincludes, but are not only, commissions 
charged in connection with loan instalments, 
commissions related to the non-use of credit 
lines and commissions related to the provision of 
means of payment and cards.

2.11 Results per share
The results per basic share are calculated by 
dividing the net income attributable to the Bank’s 
shareholders by the weighted average number 
of ordinary shares outstanding, excluding the 
average number of own shares held by the Bank.
For diluted earnings per share, the average 
number of ordinary shares outstanding is 
adjusted to reflect the effect of all potential 
ordinary shares treated as dilutions. Contingent or 
potential emissions are treated as dilutives when 
their conversion to shares reduces the result per 
share.
If the earnings per share are changed as a result 
of a premium or discount issue or other event that 
changes the potential number of ordinary shares 
or changes in accounting policies, the calculation 
of earnings per share for all periods presented is 
adjusted retrospectively.

3 - Main estimates and judgments used in the 
preparation of financial statements
The main judgments made by the Administration 
in the implementation of the Bank’s accounting 
policies and the estimates with greater impact 
on the amounts recognized in the financial 
statements are presented below.

Determination of the business model applicable 
to financial assets
The classification and measurement of financial 
assets depends on the tests of the SPPI and the 
business model. The Bank determines the business 
model at a level that reflects how financial assets 
are managed in order to achieve a particular 
business objective.
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Esta avaliação inclui julgamentos que reflectem 
todas as evidências relevantes, incluindo a forma 
como o desempenho dos activos é avaliado e 
como os seus gestores são compensados. O Banco 
monitoriza os activos financeiros mensurados 
pelo custo amortizado ou a justo valor através de 
outro resultado integral que são desreconhecidos 
em data anterior à sua maturidade de modo a 
entender a razão da sua alienação e a avaliar se 
o modelo de negócio definido para esses activos 
continua a ser apropriado. Se o modelo de negócio 
deixar de ser apropriado, a classificação dos 
activos será efectuada de forma propsectiva. No 
decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 não se verificaram alterações nas 
classificações dos activos.

Aumento significativo do risco de crédito
Para os activos financeiros em stage 1, o cálculo 
das perdas de crédito esperadas (imparidade) 
apenas considera acontecimentos de default que 
possam ocorrer nos 12 meses seguintes. No caso 
dos activos em stage 2, o cálculo das perdas de 
crédito esperadas considera acontecimentos de 
default que possam ocorrer durante a maturidade 
remanescente dos activos. Um activo transita 
para o stage 2 quando se verifica um aumento 
significativo do seu risco de crédito desde o 
reconhecimento inicial. A IFRS 9 não estabelece 
regras para a determinação de um aumento 
significativo do risco de crédito. Estabelece 
princípios, cuja aplicação requer julgamentos 
significativos. Na formação desses julgamentos, 
o Banco tem em consideração informação 
qualitativa e quantitativa histórica e projectada.

Impostos sobre os lucros
Os impostos sobre os lucros são determinados 
pelo Banco com base nas regras definidas pelo 
enquadramento fiscal em vigor (código do 
imposto industrial aprovado pela Lei n.o 26/20 de 
20 de Julho). No entanto, em algumas situações, 
a legislação fiscal pode não ser suficientemente 
clara e objectiva e originar a existência de 
diferentes interpretações, o que pode resultar 
num nível diferente de impostos sobre os lucros, 
correntes e diferidos, reconhecidos no exercício.
A Administração Geral Tributária tem a 
possibilidade de rever o cálculo da matéria 
colectável efectuado pelo Banco, durante um 
período de cinco anos. Desta forma, é possível que 
haja correcções à matéria colectável, resultantes 
principalmente de diferenças na interpretação da 
legislação fiscal, que pela sua probabilidade, o 
Conselho de Administração do Banco, considera 
que não terão um efeito materialmente relevante 
ao nível das demostrações financeiras.

This assessment includes judgments that 
reflect all relevant evidence, including how asset 
performance is assessed and how their managers 
are compensated. The Bank monitors financial 
assets measured at amortized cost or at fair value 
through other full income that are derecognised at 
a date prior to maturity in order to understand the 
reason for their disposal and to assess whether 
the business model defined for those assets 
remains appropriate. If the business model is no 
longer appropriate, the classification of the assets 
shall be carried out in a propctive manner. During 
the years ended 31 December 2021 and 2020 
there were no changes in asset classifications.

Significant increase in credit risk
For financial assets in stage 1, the calculation 
of expected credit losses (impairment) only 
considers default events that may occur within 
the following 12 months. In the case of stage 2 
assets, the calculation of expected credit losses 
considers default events that may occur during 
the remaining maturity of the assets. An asset 
transitions to stage 2 when there is a significant 
increase in your credit risk from initial recognition. 
IFRS 9 does not lay down rules for determining 
a significant increase in credit risk. It establishes 
principles, the application of which requires 
significant judgments. In the formation of these 
judgments, the Bank takes into account historical 
and projected qualitative and quantitative 
information.

Taxes on profits
Taxes on profits are determined by the Bank on the 
basis of the rules defined by the tax framework 
in force (industrial tax code approved by Law No 
26/20 of 20 July). However, in some situations, 
tax legislation may not be sufficiently clear and 
objective and lead to different interpretations, 
which may result in a different level of current and 
deferred profits taxes recognised in the financial 
year.
The General Tax Administration has the possibility 
to review the calculation of the tax base made 
by the Bank for a period of five years.Thus, it is 
possible that there will be corrections to the 
tax base, resulting mainly from differences in 
the interpretation of tax legislation, which by its 
probability, the Bank’s Board of Directors, considers 
that they will not have a materially relevant effect 
at the level of financial statements.
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Cálculo das perdas de crédito esperadas
No cálculo das perdas de crédito esperadas o 
Banco utiliza informação prospectiva razoável 
e suportada e que assenta em assunções 
sobre a evolução futura de diferentes drivers 
macroeconómicos e da forma como estes 
interagem entre si.
As perdas em caso de default (LGD) consistem 
numa estimativa da diferença entre os fluxos de 
caixa contratuais devidos e os fluxos de caixa que 
o Banco espera receber (incluindo os fluxos de 
caixa de colaterais e garantias).
A probabilidade de incumprimento (PD) é um 
input chave na mensuração das perdas de 
crédito esperadas. Traduz-se numa estimativa 
da probabilidade de o devedor não cumprir na 
íntegra com as suas obrigações contratuais num 
dado horizonte temporal, cujo cálculo inclui dados 
históricos, pressupostos e expectativas quanto a 
diversas condições (macroeconómicas e internas) 
futuras.

4 Novas normas, interpretações e emendas a 
normas e interpretações

Novas normas, alterações às normas e 
interpretações que se tornaram efetivas em 1 de 
janeiro de 2020:
a) IAS 1 e IAS 8 (alteração) – Definição de 
materialidade. Esta alteração introduz uma 
modificação ao conceito de materialidade e 
clarifica que a menção a informações pouco 
claras se refere a situações cujo efeito é similar 
a omitir ou distorcer tais informações, devendo a 
entidade avaliar a materialidade considerando as 
demonstrações financeiras como um todo. São 
ainda dadas clarificações quanto ao significado 
de “principais utilizadores das demonstrações 
financeiras”, sendo estes definidos como ‘atuais e 
futuros investidores, financiadores e credores’ que 
dependem das demonstrações financeiras para 
obterem uma parte significativa da informação de 
que necessitam. Esta alteração não tem impacto 
material nas demonstrações financeiras do Banco.

Calculation of expected credit losses
In calculating the expected credit losses, the 
Bank uses reasonable and supported forward-
looking information based on assumptions about 
the future evolution of different macroeconomic 
drivers and how they interact with each other.
Default losses (LGD) consist of an estimate of the 
difference between the contractual cash flows 
due and the cash flows that the Bank expects 
to receive (including collateral cash flows and 
collateral).
The probability of default (PD) is a key input in 
the measurement of expected credit losses. It 
translates into an estimate of the probability 
that the debtor will not fully comply with his 
contractual obligations in a given time horizon, 
the calculation of which includes historical data, 
assumptions and expectations for various future 
(macroeconomic and internal) conditions.

4 New norms, interpretations and amendments 
to norms and interpretations

New standards, changes to standards and 
interpretations that became effective on January 
1, 2020:
a) IAS 1 and IAS 8 (change) - Definition of materiality. 
This amendment introduces a modification to 
the concept of materiality and clarifies that 
the mention of unclear information refers to 
situations the effect of which is similar to omitting 
or distorting such information, and the entity 
should assess materiality taking into account the 
financial statements as a whole. Furthermore, 
clarifications are given as to the meaning of ‘key 
users of the financial statements’, which are 
defined as ‘current and future investors, lenders 
and creditors’ who rely on the financial statements 
to obtain a significant share of the information 
they need. This change has no material impact on 
the Bank’s financial statements.
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b) Estrutura Conceptual – ‘Alterações na 
referência a outras IFRS’. Como resultado da 
publicação da nova estrutura conceptual, o IASB 
introduziu alterações no texto de várias normas e 
interpretações, como: IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS 
14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 
19, IFRIC 20, IFRIC 22, SIC 32, de forma a clarificar a 
aplicação das novas definições de activos/passivos 
e de gastos/rendimento, além de algumas das 
características da informação financeira. Essas 
alterações são de aplicação retrospectiva, excepto 
se tal for impraticável. Sem impacto material nas 
demonstrações financeiras do Banco.

c) IFRS 3 (alteração) – Definição de negócio. Esta 
alteração constitui uma revisão à definição de 
negócio para efeitos de registo de concentrações 
de atividades empresariais. A nova definição 
exige que uma aquisição inclua um input e um 
processo substancial que conjuntamente gerem 
outputs. Os outputs passam a ser definidos como 
bens e serviços que sejam prestados a clientes, 
que geram rendimentos, excluindo os retornos 
sob a forma de reduções de custos, e outros 
benefícios económicos para os acionistas. Passam 
a ser permitidos testes de concentração para 
determinar se uma transação se refere à aquisição 
de um activo ou de um negócio. Esta alteração 
não tem impacto material nas demonstrações 
financeiras do Banco.

d) IFRS 9 e IFRS 7 (alteração) – Reforma das taxas 
de juro de referência. Estas alterações fazem parte 
da primeira fase do projeto ‘IBOR reform’ do IASB e 
permitem isenções relacionadas com a reforma do 
benchmark para as taxas de juro de referência. As 
isenções referem-se à contabilidade de cobertura, 
em termos de: i) componentes de risco; ii) requisito 
‘altamente provável’; iii) avaliação prospetiva; e iv) 
reciclagem da reserva de cobertura de fluxos de 
caixa, e têm como objetivo que a reforma das taxas 
de juro de referência não determine a cessação da 
contabilidade de cobertura. No entanto, qualquer 
ineficácia de cobertura apurada deve continuar a 
ser reconhecida na demonstração dos resultados. 
Esta alteração não tem impacto material nas 
demonstrações financeiras do Banco.

c) IFRS 16 (alteração) – Isenta os locatários de 
avaliarem se as concessões elegíveis nos contratos 
de locação relacionadas com a pandemia do 
COVID-19 de que beneficiaram são modificações 
de locações, sendo tais concessões neste caso 
tratadas como não sendo modificações. São 
elegíveis as concessões diretamente relacionadas 
com a pandemia do COVID-19 e que:

b) Conceptual Structure - ‘Changes in reference to 
other IFRS’. As a result of the publication of the 
new conceptual structure, the IASB introduced 
changes to the text of various standards and 
interpretations, such as: IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, 
IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 
12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22, SIC 32, in order 
to clarify the application of the new definitions 
of assets/liabilities and expenses/income, in 
addition to some of the characteristics of financial 
information. Such changes are of retrospective 
application, unless this is impractical. No material 
impact on the Bank’s financial statements.

c) IFRS 3 (change) - Business definition. This 
amendment constitutes a revision to the 
definition of business for the purpose of recording 
concentrations of business activities. The new 
definition requires that an acquisition include 
a substantial input and process that jointly 
generates outputs. Outputs are now defined as 
goods and services that are provided to clients, 
which generate income, excluding returns in the 
form of cost reductions, and other economic 
benefits for shareholders. Concentration tests 
are allowed to determine whether a transaction 
relates to the acquisition of an asset or a business. 
This change has no material impact on the Bank’s 
financial statements.

d) IFRS 9 and IFRS 7 (amendment) - Reform of 
reference interest rates. These changes are part 
of the first phase of the IBOR reform project of 
the IASB and allow exemptions related to the 
reform of the benchmark for reference interest 
rates. Exemptions refer to hedging accounting in 
terms of: i) risk components; (ii) ‘highly probable’ 
requirement; iii) foresight assessment; and iv) 
recycling of the cash flow coverage reserve, and 
aim that the reform of the reference interest rates 
does not determine the cessation of the coverage 
accounting. However, any ineffectiveness 
of accurate coverage should continue to be 
recognized in the income statement. This change 
has no material impact on the Bank’s financial 
statements.

c) IFRS 16 (amendment) – Exempts tenants from 
assessing whether the eligible leases in the 
COVID-19 pandemic-related leases from which 
they have benefited are lease modifications, and 
such concessions in this case are treated as not 
modifications. Concessions directly related to the 
COVID-19 pandemic are eligible and which:
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(i) a contrapartida revista seja, substancialmente, 
a mesma, ou seja, menor do que a contrapartida 
da locação anterior à concessão;
(ii) eventuais reduções dos pagamentos fossem 
originalmente devidas em data não posterior a 30 
de Junho de 2021, e
(iii) não existem outras alterações substantivas 
para os locatários. Esta isenção é opcional e 
deve ser aplicada consistentemente a todos 
os contratos de locação com características 
similares. Não é extensível aos locadores.

a) IFRS 17 – Contratos de seguro (nova) (a aplicar 
nos exercícios que se iniciem em
ou após 1 de janeiro de 2021). Esta nova norma 
substitui a IFRS 4 e é aplicável a todas as entidades 
que emitam contratos de seguro, contratos de 
resseguro e contratos de investimento com 
caraterísticas de participação discricionária. A 
IFRS 17 baseia-se na mensuração corrente das 
responsabilidades técnicas, a cada data de relato. 
A mensuração corrente pode assentar num 
modelo completo (“building block approach”) ou 
simplificado (“premium allocation approach”). O 
reconhecimento da margem técnica é diferente 
consoante esta seja positiva ou negativa. A IFRS 
17 é de aplicação retrospetiva. Sem impacto nas 
demonstrações financeiras do Banco.

b) IAS 1 (alteração) (a aplicar nos exercícios que 
se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023) – 
Clarifica que a classificação dos passivos como 
saldos correntes ou não correntes é unicamente 
baseada no direito de a entidade diferir a sua 
liquidação na data de relato. Esse direito deve 
ser incondicional e substantivo. Clarifica ainda 
que a transferência de instrumentos de capital 
próprio da própria entidade é tratada como uma 
liquidação de passivos, a menos que tal resulte do 
exercício de uma opção de conversão que cumpra 
com a definição de instrumento de capital próprio.

c) IAS 37 (alteração) (a aplicar nos exercícios que 
se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2022) – 
Clarifica que para efeitos de avaliação sobre se um 
contrato é oneroso, os custos para cumprir com 
o contrato incluem todos os custos directamente 
relacionados com o contrato (custos incrementais 
do contrato e uma imputação de outros custos 
incorridos com actividades necessárias para 
cumprir com o contrato).

(i) the revised consideration is substantially the 
same, i.e. less than the consideration for the lease 
prior to the concession;
(ii) any reductions in payments were originally 
due on a date not later than 30 June 2021, and
(iii) there are no other substantive changes for 
tenants. This exemption is optional and should 
be applied consistently to all rental agreements 
with similar characteristics. It’s not extensible to 
landlords.

a) IFRS 17 - Insurance contracts (new) (to be 
applied in the years that begin in
1 January 2021). This new standard replaces IFRS 
4 and applies to all entities isising insurance 
contracts, reinsurance contracts and investment 
contracts with discretionary participation 
characteristics. IFRS 17 is based on the current 
measurement of technical responsibilities at 
each reporting date. A mensuração corrente pode 
assentar num modelo completo (“building block 
approach”) ou simplificado (“premium allocation 
approach”). O reconhecimento da margem 
técnica é diferente consoante esta seja positiva 
ou negativa. A IFRS 17 é de aplicação retrospetiva. 
Sem impacto nas demonstrações financeiras do 
Banco.

b) IAS 1 (alteração) (a aplicar nos exercícios que se 
iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023) – Clarifica 
que a classificação dos passivos como saldos 
correntes ou não correntes é unicamente baseada 
no direito de a entidade diferir a sua liquidação na 
data de relato. This right must be unconditional and 
substantive. It further clarifies that the transfer of 
equity instruments of the entity itself is treated as 
a liquidation of liabilities, unless this results from 
the exercise of a conversion option that complies 
with the definition of equity instrument.

c) IAS 37 (amendment) (to be applied in the years 
starting on or after 1 January 2022) – Clarifies that 
for the purpose of evaluating whether a contract 
is onerous, the costs for complying with the 
contract include all costs directly related to the 
contract (incremental costs of the contract and an 
imputation of other costs incurred with activities 
necessary to comply with the contract).



94 Relatório & Contas 2021

d) IFRS 3 (alteração) (a aplicar nos exercícios 
que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2022) 
– Introduz novas excepções aos princípios de 
reconhecimento e mensuração de activos e 
passivos, em linha com a estrutura conceptual 
revista. Clarifica que o adquirente deve aplicar a 
definição de passivo da IAS 37 para determinar 
quais as obrigações presentes existentes na data 
da aquisição em resultado de acontecimentos 
passados e que deve aplicar os critérios da 
IFRIC 21 para determinar se uma obrigação de 
efectuar pagamentos ao estado existe na data 
da aquisição. Clarifica ainda que o adquirente não 
deve reconhecer activos contingentes na data da 
aquisição.

e) IAS 16 (alteração) (a aplicar nos exercícios 
que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2022) 
– Estabelece que as receitas da venda de itens 
em data anterior ao activo fixo tangível estar 
disponível para o uso pretendido não podem ser 
deduzidas ao custo do activo. Tais receitas devem 
ser reconhecidas em resultados, tal como os 
custos incorridos com a produção desses itens. 
Esta alteração é aplicada retrospectivamente, mas 
apenas para activos que ficam disponíveis para 
o uso pretendido em ou após o início do período 
comparativo mais antigo.

f) IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 (alteração) 
- Reforma das taxas de juro de referência – fase 
2. Estas alterações tratam de questões que 
surgem durante a reforma de uma taxa de juros 
de referência, incluindo a substituição de uma 
taxa de juro de referência por outra alternativa, 
permitindo a aplicação de isenções como:
(i) alterações na designação e documentação de 
cobertura;
(ii) valores acumulados na reserva de cobertura 
de fluxos de caixa;
(iii) avaliação retrospectiva da eficácia de uma 
relação de cobertura no âmbito da IAS 39;
(iv) alterações nas relações de cobertura para 
grupos de itens;
(v) presunção de que uma taxa de referência 
alternativa designada como uma componente 
de risco não especificada contratualmente, é 
identificável separadamente e qualifica como um 
risco coberto; e,
(vi) actualizar a taxa de juro efectiva, sem 
reconhecer ganho ou perda, para os instrumentos 
financeiros mensurados ao custo amortizado 
com variações nos fluxos de caixa contratuais 
em consequência da reforma da IBOR, incluindo 
locações que são indexadas a uma IBOR.

d) IFRS 3 (amendment) (to be applied in the years 
beginning on or after 1 January 2022) – Introduces 
new exceptions to the principles of recognition 
and measurement of assets and liabilities, in line 
with the revised conceptual structure. It clarifies 
that the purchaser should apply the ias 37 liability 
definition to determine which present obligations 
exist on the date of acquisition as a result of 
past events and that it should apply the IFRIC 21 
criteria to determine whether an obligation to 
make payments to the state exists on the date 
of acquisition. It further clarifies that the acquirer 
should not recognise contingent assets on the 
date of acquisition.

e) IAS 16 (change) (to be applied in the years 
starting on or after 1 January 2022) – Establishes 
that proceeds from the sale of items on a date 
prior to the tangible fixed asset being available 
for the intended use cannot be deducted from 
the cost of the asset. Such revenues shall be 
recognised in results, such as the costs incurred 
in the production of these items. This change is 
applied retrospectively, but only for assets that 
are available for the intended use in or after the 
beginning of the older comparative period.

f) IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16 
(amendment) - Reform of reference interest 
rates - phase 2. These changes deal with issues 
arising during the reform of a reference interest 
rate, including the replacement of a reference 
interest rate with another alternative, allowing the 
application of exemptions such as:
(i) changes in the designation and coverage 
documentation;
(ii) accumulated amounts in the coverage reserve 
of box;
(iii) retrospective assessment of the effectiveness 
of a coverage under IAS 39;
(iv) changes in coverage relationships for item 
groups;
(v) presumption that an alternative reference rate
designated as a counter-specified risk component, 
is separately identifiable and qualifies as a covered 
risk; and
(vi) update the effective interest rate, without 
recognizing gain or loss, for financial instruments 
measured at amortized cost with changes in 
contractual cash flows as a result of IBOR’s reform, 
including leases that are indexed to an IBOR.
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g) Melhorias às normas 2018-2020 (a aplicar nos 
exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro 
de 2022) – Contempla alterações:
(i) à IFRS 1 – simplifica a aplicação da IFRS 1 por uma 
subsidiária que adopta as IFRS posteriormente à 
sua empresa-mãe;
(ii) à IFRS 9 – clarifica quais os honorários a incluir 
no teste dos 10% para efeitos desreconhecimento 
de passivos financeiros;
(iii) aos exemplos ilustrativos da IFRS 16 – retira o 
exemplo de pagamentos efectuados pelo locador 
relativamente a obras promovidas pelo locatário; 
e
(iv) à IAS 41 – retira o requisito de excluir fluxos 
de caixa relacionados com impostos no cálculo do 
justo valor.

g) Improvements to the 2018-2020 standards (to 
be applied in the years starting on or after January 
1, 2022) – Includes changes:
(i) IFRS 1 – simplifies the application of IFRS 1 
by a subsidiary that adopts IFRS after its parent 
company;
(ii) IFRS 9 - clarifies which fees to include in the 
10% test for the purpose of derecognition of 
financial liabilities;
(iii) the illustrative examples of IFRS 16 – removes 
the example of payments made by the lessor in 
relation to works promoted by the lessee; and
(iv) to IAS 41 – removes the requirement to 
exclude tax-related cash flows in the calculation 
of fair value.
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 31-12-2021 31-12-2020
 

VALORES EM TESOURARIA TREASURY VALUES 2.970.310 1.029.872

VALORES EM TRANSITO VALUES IN TRANSIT - -

DISPONIBILIDADES NO BANCO CENTRAL CASH AND CASH AT THE CENTRAL BANK 7.647.692 5.730.248

   10.618.002 6.760.120

Valores em tesouraria moeda nacional  Amounts in treasury national currency 2.707.782 698.563 
Valores em tesouraria moeda estrageira Treasury values foreign currency 262.528 331.309

Valores em tesouraria moeda nacional Amounts in treasury national currency - -
Valores em tesouraria moeda estrageira Treasury values foreign currency - -

Valores em tesouraria moeda nacional Amounts in treasury national currency 5.957.281 5.107.049
Valores em tesouraria moeda estrageira Treasury values foreign currency 1.690.411 623.199

5 Caixa e disponibilidades em bancos centrais

Em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 
2020, esta rubrica tem a seguinte composição:

5 Cash and central bank avails

As at 31 December 2021 and 31 December 2020, 
this heading has the following composition:

A rubrica “Disponibilidades no Banco Central” em 
31 de Dezembro de 2021 e 2020 inclui depósitos 
de carácter obrigatório, nos montantes 4.475.721 e 
3.867.917 milhares de kwanzas, respectivamente. 
Estes depósitos têm por objectivo satisfazer os 
requisitos legais quanto à constituição de reservas 
mínimas obrigatórias, tanto a nível de moeda 
nacional como a nível de moeda estrangeira.

De acordo com o Instrutivo no 16/2020 de 02 de 
Outubro, o coeficiente das reservas obrigatórias 
era o seguinte:

The item “Availability at the Central Bank” as of 
December 31, 2021 and 2020 includes mandatory 
deposits in the amounts 4,475,721 and 3,867,917 
thousand kwanzas, respectively. These deposits 
are intended to meet the legal requirements 
for the establishment of mandatory minimum 
reserves, both at national and foreign currency 
level.

According to instruction no 16/2020 of 2 October, 
the coefficient of mandatory reserves was as 
follows:

* 80% deste saldo pode ser através de obrigações do tesouro em USD

* 2% adicional, são constituídos em moeda nacional.

* 80% of this balance can be through treasury bonds in USD

* 2% additional, are constituted in national currency.

Moeda Nacional National Currency 

Governo Central MN (base diária) MN Central Government (daily basis) 22%

Governos Locais e Administrações municipais (base diária) Local Governments and Municipal Administrations (daily basis) 22%

Outros Sectores (base semanal) Other Sectors (weekly basis) 22%

Moeda Estrangeira: Foreign currency:

Governo Central MN (base diária) MN Central Government (daily basis) 100%

Governos Locais e Administrações municipais (base diária) Local Governments and Municipal Administrations (daily basis) 100%

Outros Sectores (base semanal) Other Sectors (weekly basis) 17%**



97 Relatório & Contas 2021

De acordo com o Instrutivo no 16/2020 de 02 de 
Outubro, o coeficiente das reservas obrigatórias 
passou a ser o seguinte:

According to instruction no. 16/2020 of October 2, 
the coefficient of mandatory reserves became the 
following:

* 50% deste saldo pode ser através de obrigações do tesouro em USD * 50% of this balance can be through treasury bonds in USD

Moeda Nacional National Currency 

Governo Central MN (base diária) MN Central Government (daily basis) 22%

Governos Locais e Administrações municipais (base diária) Local Governments and Municipal Administrations (daily basis)  22%

Outros Sectores (base semanal) Other Sectors (weekly basis) 22%

Moeda Estrangeira: Foreign currency:

Governo Central MN (base diária) MN Central Government (daily basis) 22%

Governos Locais e Administrações municipais (base diária) Local Governments and Municipal Administrations (daily basis) 22%

Outros Sectores (base semanal) Other Sectors (weekly basis) 22%*

 31-12-2021 31-12-2020
 

EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO IN CREDIT INSTITUTIONS ABROAD 9.994.829 15.756.099

   9.984.952 15.741.898

Outras operações pendentes de liquidação Other outstanding settlement transactions 500 500 
Imparidade Imparidade 9.995.329 331.309
   (10.377) (14.701)

6 - Disponibilidades em outras instituições de 
crédito

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

6 - Cash in other credit institutions

The balance of the item availables in other credit 
institutions is composed, as to its nature, as 
follows:

Todos os activos reconhecidos nesta rubrica estão 
no stage 1 para efeitos de cálculo das respectivas 
perdas por imparidade.

All assets recognised under this heading are 
in stage 1 for the purposes of calculating their 
impairment losses.
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 2021 2020
 

 31-12-2021 31-12-2020
 

OPERAÇÕES NO MERCADO MONETÁRIO CASH FLOW FROM MINORITY FINANCING  

DE EMISSORES PÚBLICOS From public broadcasters  

OPERAÇÕES DE COMPRA DE TÍTULOS DE TERCEIROS COM ACORDO DE RECOMPRA. CASH FLOW FROM MINORITY FINANCING 6.376.193 3.755.254

IMPARIDADE Impairment 23.025.103 28.883.985
   (298.585) (1.563.264)

   6.376.193 3.755.254

   22.726.518 27.320.721

Aplicações em instituições de crédito nacionais Valores em tesouraria moeda nacional  6.376.193 3.755.254 
Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro Valores em tesouraria moeda nacional - -
   - -

Obrigações do tesouro em MN Treasury bonds in MN 16.407.378 15.609.512
Obrigações do tesouro indexadas ao USD Treasury bonds indexed to USD 4.619.673 10.942.395
Obrigações do tesouro em ME Treasury bonds in ME 1.998.052 2.332.078

7 - Aplicações em bancos e centrais e outras 
instituições de crédito

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

7 - Investments in banks and central banks and 
other credit institutions
The balance of the item availables in other credit 
institutions is composed, as to its nature, as 
follows:

8 - Investimentos ao custo amortizado

Esta rubrica tem a seguinte composição em 31 de 
Dezembro de 2021 e 2020:

8 - Investments at amortized cost

This heading has the following composition as at 
31 December 2021 and 2020:

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, o saldo esta 
rubrica, nos montantes de 6.376.193 milhares 
de kwanzas e 3.755.254 milhares de kwanzas, 
respectivamente, respeitava unicamente a 
aplicações em instituições de crédito nacionais. 
De acordo com o disposto na Directiva n.o 13/2019 
do BNA, estes activos não têm risco de crédito 
associado.

As at 31 December 2021 and 2020, the balance of 
this heading, in the amounts of 6,376,193 thousand 
kwanzas and 3,755,254 thousand kwanzas, 
respectively, concerned only investments in 
national credit institutions. In accordance with 
Directive No 13/2019 of the BNA, these assets have 
no associated credit risk.

A diminuição observada no ano de 2021 na 
imparidade associada a estes activos é justificado 
pelo upgrade observado no rating da República de 
Angola.
Todos os activos reconhecidos nesta rubrica estão 
no stage 1 para efeitos de cálculo das respectivas 
perdas por imparidade.
O escalonamento dos investimentos ao custo 
amortizado, por prazos de vencimento, é o 
seguinte

The decrease observed in 2021 in the unevenness 
associated with these assets is justified by the 
upgrade observed in the rating of the Republic of 
Angola.
All assets recognised under this heading are 
in stage 1 for the purposes of calculating their 
impairment losses.
The escalation of investments at amortized cost, 
by maturity, is as follows:
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31-12-2021

31-12-2020

DE EMISSORES PÚBLICOS From public broadcasters 478.131 14.114.291 8.432.681 23.025.103 

DE EMISSORES PÚBLICOS From public broadcasters 4.007.191 113.716.982 11.159.812 28.883.985

Prazo remanescente

Prazo remanescente

Remaining term

Remaining term

Inferior a três meses Entre três meses e um ano superior a um ano total Total

Inferior a três meses Entre três meses e um ano superior a um ano total Total

 478.131 14.114.291 8.432.681 23.025.103

 4.007.191 13.716.982 11.159.812 28.883.985

Less than three months Between three months and one year more than one total year Total

Less than three months Between three months and one year more than one total year Total

Obrigações do tesouro em MN Treasury bonds in MN 478.131 10.288.907 5.640.341 16.407.378
Obrigações do tesouro indexadas ao USD Treasury bonds indexed to USD - 1.827.333 2.792.340 4.619.673
Obrigações do tesouro em ME Treasury bonds in ME - 1.998.052 - 1.998.052

Obrigações do tesouro em MN Treasury bonds in MN 4.007.191 7.191.976 4.410.345 15.609.512
Obrigações do tesouro indexadas ao USD Treasury bonds indexed to USD - 6.525.006 4.417.389 10.942.395
Obrigações do tesouro em ME Treasury bonds in ME - - 2.332.078 2.332.078

Movimento da imparidade da carteira de activos 
ao custo amortizado nos exercícios findos em 31 
de Dezembro de 2021 e 2020 é apresentado de 
seguida.

Movement of the oddity of the portfolio of assets 
at amortized cost in the years ended 31 December 
2021 and 2020 is presented below.

 31-12-2021 31-12-2020
 

SALDO A 1 DE JANEIRO Balance as of January 1  

SALDO A 31 DE DEZEMBRO SALDO A 31 DE DEZEMBRO (298.585) (1.563.264)

Dotação do exercício Exercise endowment (1.563.264) (287.314)
Utilização de imparidade Use of parity - (1.275.950)
Obrigações do tesouro em ME Treasury bonds in ME 1.264.679 -

 31-12-2021 31-12-2020
 

Crédito interno Internal credit 6.216.233 8.583.430
Crédito ao exterior ME Credit to abroad ME - -
Juros balanço Interest balance sheet 67.913 54.247
Crédito e juros vencidos Credit and interest accrued 895.316 1.701.034
Imparidade da carteira de crédito Credit card oddity (1.915.173) 10.942.395
Receitas com proveito diferido Revenues with deferred income - (1.671.014)

Crédito bruto Gross credit 6.216.233 8.583.430
Imparidade Impairment - -

Crédito Liquido Net Credit 5.264.288 8.524.176

9 - Crédito a clientes

Esta rubrica tinha a seguinte desagregação em 31 
de Dezembro de 2021 e 2020:

9 - Credit to customers

This item had the following breakdown as at 31 
December 2021 and 2020:
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O escalonamento do crédito a clientes bruto 
por prazos de maturidade residual em a 31 de 
Dezembro de 2021 e 2020 é como se segue:

The escalation of credit to gross customers by 
residual maturity periods as of December 31, 2021 
and 2020 is as follows:

O modelo de imparidade definido pelo Banco e 
aprovado pelo BNA prevê a análise individual 
das operações de crédito (excepto as exposições 
relacionadas com cartões de crédito). Este modelo 
foi considerado o mais adequado dado a dimensão 
da carteira do Banco, em montante e número de 
operações, e atendendo à história ainda recente 
da instituição.

A 31 de Dezembro de 2021 e 2020 o Banco não 
tinha em balanço qualquer imóvel recebido 
em dação em pagamento ou por execução de 
colateral.

The oddity model defined by the Bank and 
approved by the BNA provides for the individual 
analysis of credit operations (except credit card 
exposures). This model was considered the most 
appropriate given the size of the Bank’s portfolio, 
in amount and number of transactions, and 
taking into account the still recent history of the 
institution.

As of December 31, 2021 and 2020, the Bank had 
no balance sheet on any property received in 
payment or collateral execution.

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

In terms of rate, the portfolio had the following 
average returns:

 31-12-2021 31-12-2020
 

 31-12-2021 31-12-2020
 

Inferior a três meses Less than three months 623 3.023.744
De três meses a um ano From three months to a year 715.418 2.634.410
De um ano a 5 anos From one year to 5 years 4.174.634 3.799.940
Mais de cinco anos More than five years 2.288.786 880.617

Contas correntes Current accounts 20,10% 19,35%
Crédito Credit 15,83% 18,14%

     7.179.462 10.338.711
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O detalhe do montante de exposição bruta de 
crédito e do montante de imparidade constituída 
por segmento em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
é como se segue:

The detail of the amount of gross credit exposure 
and the amount of unevenness constituted by 
segment as of December 31, 2021 and 2020 is as 
follows:

31-12-2021

31-12-2020

Exposições
Exhibitions

Exposições
Exhibitions

Imparidade
Impairment

Imparidade
Impairment

Exposição Total Crédito Total Crédito Total Crédito Imparidade Imparidade Imparidade Imparidade
Total em Stage 1 em Stage 2 em Stage 3 total em Stage 1 em Stage 2 em Stage 3

Exposição Total Crédito Total Crédito Total Crédito Imparidade Imparidade Imparidade Imparidade
Total em Stage 1 em Stage 2 em Stage 3 total em Stage 1 em Stage 2 em Stage 3

Exposure  Credit Total  Credit Total  Credit Total Oddity  Oddity  Oddity Oddity
Total in Stage 1 in Stage 2 in Stage 3 total in Stage 1 in Stage 2 in Stage 3

Exposure  Credit Total  Credit Total  Credit Total Oddity  Oddity  Oddity Oddity
Total in Stage 1 in Stage 2 in Stage 3 total in Stage 1 in Stage 2 in Stage 3

Empresas 
Companies

Contas correntes 3.532.179 3.187.783   344.396 900.515 606.713   293.80
Current accounts

Empréstimos 2.815.160 2.074.680 7.953 732.527 810.261 212.519 3.977 3 593.765
Loans

Descobertos 9.174   38,96  9.136 8.545   2  8.543
Discovered

Cartões de crédito 3.346 3.346     33 33    
Credit cards

Particulares
Singulars

Habitação 623.554 555.644   67.910 132.855 64.945   67.910
housing

Consumo e outros 2.815.160 2.074.680 7.953 732.527 810.261 212.519 3.977 39.654
Consumption and others

 7.179.462 5.976.767 8.526 1.194.169 1.915.173 907.514 3.984 1.003.675

Empresas 
Companies

Contas correntes 4.048.894 3.105.592 532.087  411.214 652.728 206.187 35.326  411.214
Current accounts

Empréstimos 4.419.679 3.610.924 -  808.755 1.006.595 197.841 -  808.755
Loans

Descobertos 19.214 7.866  7.292 4.056 19.214 7.866  7.292 4.056
Discovered

Cartões de crédito 17.943 17.943 - -  -  -  - - 
Credit cards

Particulares 0 - - - - - - -
Singulars

Habitação 562.326 548.888 13.438  - 46.879 42.869 4.010  -
housing

Consumo e outros 1.270.656 1.191.599 10.775 68.281 89.120 9.990 10.848 68.281
Consumption and others

 10.338.711 8.482.813 563.592 1.292.306 1.814.535 464.753 57.476 1.292.306
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O detalhe das exposições e imparidade constituída, 
por segmento, dias de atraso e estágios, é como 
se segue:

The detail of the exhibitions and parity consisting 
of, by segment, days of delay and internships, is 
as follows:

31-12-2021

31-12-2020

Exposições
Exhibitions

Imparidade
Impairment

Mora em dias/Late in days 

[0 - 30] [31 - 90] > 90 [0 - 30] [31 - 90] > 90 [0 - 30] [31 - 90] > 90

Mora em dias/ Late in days 

[0 - 30] [31 - 90] > 90 [0 - 30] [31 - 90] > 90 [0 - 30] [31 - 90] > 90

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Empresas 
Companies

Contas correntes 3.187.783 0 0  0 0 0 0  0 344.396
Current accounts

Empréstimos 2.074.680 0 0 0 0 7.953 0 0 732.527
Loans

Descobertos 0 0  0  0 39 0  752 0 8.383
Discovered

Cartões de crédito 3.346 0 0  0  0 0  0 0  0
Credit cards

Particulares 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singulars

Habitação 555.644 0  0 0 0 0 0  0 67.910
housing

Consumo e outros 155.314 0 0 0 0 0 0 0 40.200
Consumption and others

 5.976.767 0 0 0 572 7.954 753 0 1.193.416

Empresas 
Companies

Contas correntes 606.713 0 0  0 0 0 0  0 293.802
Current accounts

Empréstimos 212.519 0 0 0 0 7.953 0 0 593.765
Loans

Descobertos 0 0  0  0 39 0  752 0 7.852
Discovered

Cartões de crédito 33 0 0  0  0 0  0 0  0
Credit cards

Particulares 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singulars 

Habitação 64.945 0  0 0 0 0 0  0 67.910
housing

Consumo e outros 23.303 0 0 0 0 0 0 0 39.654
Consumption and others

 907.514 0 0 0 7 3.977 691 0 1.002.984
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31-12-2021

31-12-2020

Exposições
Exhibitions

Imparidade
Impairment

Mora em dias/ Late in days 

[0 - 30] [31 - 90] > 90 [0 - 30] [31 - 90] > 90 [0 - 30] [31 - 90] > 90

Mora em dias/ Late in days 

[0 - 30] [31 - 90] > 90 [0 - 30] [31 - 90] > 90 [0 - 30] [31 - 90] > 90

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Empresas 
Companies

Contas correntes 3.060.702 40.000 4.890 48.087 0 484.000 66.818 252.969 91.427
Current accounts

Empréstimos 3.610.924 0 0 0 0 0 0 0 808.755
Loans

Descobertos 7.866 0  0  7.292 0 0  4.056 0 0
Discovered

Cartões de crédito 17.943 0 0  0  0 0  0 0  0
Credit cards

Particulares 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singulars

Habitação 508.260 1.398 39.230 11.120 0 2.318 0  0 0
housing

Consumo e outros 1.190.589 769 241 10.775 0 0 67.069 0 1.212
Consumption and others

 8.396.285 42.167 44.361 77.274 0 486.318 137.943 252.969 1.193.416

Empresas 
Companies

Contas correntes 203.207 2.656 325 35.326 0 0 66.818 252.969 91.427
Current accounts

Empréstimos 197.841 10 6.326 7.292 0 0 14 0 808.755
Loans

Descobertos 1.530 0  0  0 39 0  752 0 4.042
Discovered

Cartões de crédito 0 0 0  0  0 0  0 0  0
Credit cards

Particulares 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singulars

Habitação 39.997 37 2.835 4.008 0 0 0  0  0
housing

Consumo e outros 9.748 1 241 10.848 0 0 67.069 0 1.212
Consumption and others

 452.323 2.703 9.727 57.475 0 1 133.901 252.969 905.437
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31-12-2021

31-12-2020

Nº de operações Montante Imparidade Nº de operações Montante Imparidade Nº de operações Montante Imparidade

Nº de operações Montante Imparidade Nº de operações Montante Imparidade Nº de operações Montante Imparidade

Nº of transactions Amount Oddity Nº of transactions Amount Oddity Nº of transactions Amount Oddity

Nº of transactions Amount Oddity Nº of transactions Amount Oddity Nº of transactions Amount Oddity

Empresas - conta-corrente Empresas - empréstimos Outros

Empresas - conta-corrente Empresas - empréstimos Outros

Companies - current account  Companies - Loans Other

Companies - current account  Companies - Loans Other

2015 e  Anteriores - - - 1 6.095 6.095 34 191.495 88.388
2015 and Earlier

2016 2 344.396 293.802 - - - 13 34.507 3.253

2017 - - - 3 726.431 582.966 11 85.127 10.045

2018 - - - 1 7.953 3.977 21 104.013 46.794

2019 - - - 3 542.081 53.896 35 82.850 11.654

2020 1 60.168 48.134 8 1.297.360 125.479 47  163.971 19.668

2021 12 3.127.615 558.579 14 235.239 33.145 70 170.159 29.299

 15 3.532.179 900.515 30 2.815.160 805.558 231 832.122 1.193.416

2014 e  Anteriores 0 - - 0 - - 3 39.086 39.086
2014 and Earlier

2015 0 6.317 6.317 1 34.285 23.503 34 226.621 62.849

2016 3 822.079 376.530 0 - - 9 28.404 6.116

2017 0 - - 4 771.636 771.618 14 323.122 18.965

2018 0 - - 2 29.320 13.633 25 110.968 10.221

2019 0 - 48.134 6 1.762.305 88.143 42  126.094 8.754

2020 15 3.220.498 276.198 14 1.822.132 109.698 35 1.015.844 2.903

 18 4.048.894 659.045 27 4.419.679 1.006.595 162 1.870.138 148.895

O detalhe da carteira de crédito por segmento 
e por ano de concessão das operações é como 
segue:

The detail of the credit portfolio by segment and 
by year of concession of operations is as follows:

Os factores de risco associados ao modelo de 
imparidade por segmento são detalhados como 
segue:

The risk factors associated with the segment-by-
segment oddity model are detailed as follows:

31-12-2021 31-12-2020Probabilidade de default (PD) média Probabilidade de default (PD) média
Average default probability (PD) Average default probability (PD)

   LGD (%)        LGD (%)
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Media Stage 1 Stage 2 Stage 3 Media

Empresas 
Companies

Contas correntes 15% 16% 100%  48% 17% 15%  100% 51%
Current accounts

Empréstimos 10% - 100% 47% 12% - 100% 55%
Loans

Descobertos 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100%  100%
Discovered

Cartões de crédito 1% - -  45%  1% - -  45% 
Credit cards

Particulares
Singulars

Habitação 27% 73%  100% 44% 14% 80% -  45%
Housing

Consumo e outros 3% 77% 100% 48% 2% 84% 100% 48%
Consumption and others
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O detalhe da carteira de crédito e imparidade 
por tipo de análise (individual ou colectiva), por 
segmento das operações, é como segue:

The detail of the credit and oddity portfolio by type 
of analysis (individual or collective), by segment of 
operations, is as follows:

31-12-2021

31-12-2020

Empresas - c/ corrente

Empresas - c/ corrente

Probabilidade de default (PD) média

Probabilidade de default (PD) média

Probabilidade de default (PD) média

Probabilidade de default (PD) média

Companies - with current

Companies - with current

Average default probability (PD)

Average default probability (PD)

Average default probability (PD)

Average default probability (PD)

Exposiçã total Imparidade Exposição Total Imparidade Exposição Total  Imparidade 
Total exhibition Impairment Total exhibition Impairment Total exhibition Impairment

Exposiçã total Imparidade Exposição Total Imparidade Exposição Total  Imparidade 
Total exhibition Impairment Total exhibition Impairment Total exhibition Impairment

Imparidade individual 3.442.795 895.728 2.602.328 782.964 304.838 146.826
Individual parity

Empréstimos 89.384 4.787 212.832 22.594 527.285 62.274
Loans
 3.532.179 900.515 2.815.160 805.558 832.122 209.100

Imparidade individual 4.031.839 657.678 4.408.527 1.006.569 1.720.876 143.485
Individual parity

Empréstimos 17.055 1.367 11.152 26 149.263 5.410
Loans

 4.048.894 659.045 4.419.679 805.558 1.870.138 148.895

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020
Thousands of AOA 31-12-2021 31-12-2020

Imóveis
Equipamento
Mobiliário
Máquinas
Equipamento Informático
Instalações interiores
Material de Transporte
Equipamentos de segurança
Outros equipamentos

Obras em curso
Benfeitorias em imóveis de terceiras
Outros activos tangíveis

Amortizações Acumuladas
Relativas ao exercício corrente
Relativas ao exercícios anteriores

Real estate
Equipment
Furniture
Machines
Computer Equipment
Indoor installations
Transport Material
Safety equipment
Other equipment

Works in progress
Improvements in third-party properties
Other tangible assets

Accumulated Amortizations
Relating to the current financial year
For previous years

478.741
122.525
207.582
445.344 

72.192
378.223
147.891
21.030
43.178

1.661.833
1.577.492
5.156.031

1.017.679
(3.901.836)
(2.884.157)

2.271.874

478.741
122.526
151.472

339.938
55.804
317.704
142.784
21.030
31.077

1.502.455
1.577.492
4.741.023

968.111
(2.882.818)
(1.914.707)
2.826.316
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Imobilizado Corpóreo Activo Bruto Dez 20 Amort. Acumuladas Valor Líquido Dez 20 Aquisições Abates Transferência Activo Bruto Dez 21 Amort. Exercícios  Amort. Exercícios  Valor Líquido Dez 21 
Tangible Fixed  AssetS Gross Asset st Dec 20  Amort. Accumulated  Net Value Dec 20  Acquisitions  Slaughters  Transfer Gross Asset Dec 21 Amort exercises.  Amort exercises.   Net Value Dec 21

Imobilizado Corpóreo Activo Bruto Dez 20 Amort. Acumuladas Valor Líquido Dez 20 Aquisições Abates Transferência Activo Bruto Dez 21 Amort. Exercícios  Amort. Exercícios  Valor Líquido Dez 21 
Tangible Fixed  AssetS Gross Asset st Dec 20  Amort. Accumulated  Net Value Dec 20  Acquisitions  Slaughters  Transfer Gross Asset Dec 21 Amort exercises.  Amort exercises.   Net Value Dec 21

Edifícios 478.742 -99.617 379.124 0 0 0 478.742 -20.361 -119.978 358.764
Buildings

Mobiliário e Material 122.525 -91.260 31.265 0 0 0 122.525 -9.351 -100.611 808.755
Furniture and Material

Máquinas e Ferramentas 151.472 -72.025 79.447  57.159 -1.049 0 207.582  -23.160 -95.185 0
Machines and Tools

Equipamento Informático 339.938 -186.292 153.647  106.055 -649 0 445.344 -96.482 -262.426  0
Computer Equipment

Instalações Interiores 55.804 -41.201 14.603 16.387 0 0 72.191 -13.289  -54.490 0
Interior Facilities

Material de Transporte 317.704 -198.630 119.074 79.098 -18.579 0 378.223 -38.895 -237.525 1.212
Transport Material

Equipamento de Segurança 142.784 -71.568 71.216  5.107 0  1.108 147.892 -14.338 -85.907  0
Safety Equipment

Benfeitorias_Imóveis Terceiros 1.502.455 -707.607 794.848 158.271 0 0 1.661.833 -452.780  -1.160.387 0
Benfeitorias_Imóveis Third Parties

Outro Equipamento 21.030 -17.942 3.088 0 0 0 21.030 -1.748 -19.689 1.212
Other Equipment

Edifício IFRS 16 1.577.492 -428.564 1.148.928 27.883 -27.883 -31.077 1.577.492 -347.277 -747.958  0
IFRS Building 16

Imobilizado em Curso 31.077 0 31.077 43.178 - - 43.178 0  0 0
Fixed Assets in Progress

Total Corpóreo 4.741.023 -1.914.706 2.826.316 493.137 -48.160 -29.969 5.156.030 -1.017.680 -2.884.156 1.212
Total Corporeal

Edifícios 478.742 -79.257 399.485 0 0 0 478.742 -20.361 -99.617 379.124
Buildings

Mobiliário e Material 126.985 -82.504 44.481 0 -1.334 -3.127 122.525 -10.089 -91.260 31.265
Furniture and Material

Máquinas e Ferramentas 151.581 -52.474 99.107  3.126 -1.343 -1.892 151.472 -20.894 -72.025 79.447
Machines and Tools

Equipamento Informático 204.567 -133.457 71.109 135.372 0 0 339.938 -52.834 -186.292 153.647
Computer Equipment

Instalações Interiores 55.804 -26.375 29.429 0 0 0 55.804 -14.827 -41.201 14.603
Interior Facilities

Material de Transporte 310.385 -158.906 151.478 21.635 -14.315 0 317.704 -54.039 -198.630 119.074
Transport Material

Equipamento de Segurança 142.590 -56.930 85.660  194 0  0 142.784 -14.638 -71.568 71.216
Safety Equipment

Benfeitorias_Imóveis Terceiros 1.118.656 -293.691 824.964 383.799 0 0 1.502.455 -413.916 -707.607 794.848
Benfeitorias_Imóveis Third Parties

Outro Equipamento 21.030 -15.648 5.382 0 0 0 21.030 -2.294 -17.942 3.088
Other Equipment

Edifício IFRS 16 1.564.624 -123.433 1.441.191 71.956 -59.088 0 1.577.492 -364.219 -428.564 1.148.928
IFRS Building 16

Imobilizado em Curso 28.794 0 28.794 2.283 - 0 31.077 0  0 31.077
Fixed Assets in Progress

Total Corpóreo 4.203.757 -899.243 3.181.081 618.364 -76.080 -5.019 4.741.023 -968.111 -1.914.706 2.826.316
Total Corporeal

10 - Outros activos tangíveis

Esta rubrica apresentou os seguintes movimentos 
nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 
e 2020:

10 - Outros activos tangíveis

This item presented the following movements in 
the years ended 31 December 2021 and 2020:
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  Activo Bruto Dez 20 Amort. Acumuladas Valor Líquido Dez 20 Aquisições Abates Transferência Activo Bruto Dez 21 Amort. Exercícios Amort. Exercícios Valor Líquido Dez 21   
 Gross Asset Dec 20 Accumulated Amorti. Net Value Dec 20 Acquisitions Slaughter Transfer Gross Asset Dec 21 Exercise Amort. Exercise Amort. Net Value Dec 21

  Activo Bruto Dez 20 Amort. Acumuladas Valor Líquido Dez 20 Aquisições Abates Transferência Activo Bruto Dez 21 Amort. Exercícios Amort. Exercícios Valor Líquido Dez 21   
 Gross Asset Dec 20 Accumulated Amorti. Net Value Dec 20 Acquisitions Slaughter Transfer Gross Asset Dec 21 Exercise Amort. Exercise Amort. Net Value Dec 21

Software 1.840.314 -1.736.901 103.414 79.970 0 -1.108 1.919.176 -56.618 -1.793.518 125.658
Software

Gastos Org. e Expansão 651.385 -651.385 0 0 0 0 651.385 0 -651.385 0
Org. Spending and Expansion

Gastos com Desenvolvimento 19.219 -19.201 18 0 0 0 19.219 -17 -19.219 0
Development Spending

Out.Imobilizações Incorpóreas 69.134 -69.134 0 0 0 0 69.134 0 -69.134 0
Out. Intangible Fixed Assets

Total intangíveis 2.580.052 -2.476.622 103.431 79.970 0 -1.108 2.658.914 -56.635 -2.533.257 125.658
Total intangibles

Software 1.777.498 -1.748.363 29.135 126.034 -63.218 0 1.840.314 -51.755 -1.736.901 103.414
Software

Gastos Org. e Expansão 651.385 -651.385 0 0 0 0 651.385 0 -651.385 0
Org. Spending and Expansion

Gastos com Desenvolvimento 19.219 -17.497 1.722 0 0 0 19.219 -1.705 -19.201 18
Development Spending

Out.Imobilizações Incorpóreas 69.134 -69.134 0 0 0 0 69.134 0 -69.134 0
Out. Intangible Fixed Assets

Total intangíveis 2.580.052 -2.476.622 30.857 126.034 -63.218 0 2.580.052 -53.460 -2.476.622 103.431
Total intangibles

11 - Activos intangíveis
Esta rubrica apresentou os seguintes movimentos 
nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 
e 2020:

11 - Intangible assets
This item presented the following movements in 
the years ended 31 December 2021 and 2020:

12 - Impostos sobre lucros
O cálculo do imposto sobre lucros dos exercícios 
findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 foi 
apurado nos termos dos números 1 e 2 do Artigo 
4o, da Lei no 26/20, de 22 de Julho, sendo a taxa 
de imposto aplicável de 35%.
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 2018 a 2021. 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 do Banco em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020.

12 - Taxes on profits
The calculation of the income tax for the years 
ended 31 December 2021 and 2020 was calculated 
in accordance with Article 4(1) and (2) of Law No 
26/20 of 22 July, with the applicable tax rate being 
35%.
Tax returns are subject to review and correction 
by tax authorities over a period of 5 years, and 
may result, due to different interpretations of 
tax legislation, in possible corrections to taxable 
profit for the years 2018 to 2021. However, it is 
not foreseeable that any correction regarding 
these financial years will occur and, if it occurs, 
no significant impacts are expected on the Bank’s 
financial statements as of December 31, 2021 and 
2020.
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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:

The tax losses calculated in a given fiscal year, 
as provided for in Article 46 of the Industrial Tax 
Code, may be deducted from the taxable profits of 
the three years thereafter.
Reconciliation of the tax rate, in the part relating 
to the amount recognised in results, may be 
analysed as follows:

Os rendimentos 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 26/20 de 22 
Julho).

Desta forma, na determinação do lucro tributável 
para 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 
2020, tais rendimentos 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 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica 
“Activos por impostos correntes” 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, cujos saldos ascendem a 
16.519 milhares de kwanzas e 16.141 milhares de 
kwanzas, respectivamente.

Income from government debt securities resulting 
from treasury bonds and treasury bills issued 
by the Angolan State after 31 December 2012 is 
subject to taxation in Capital Application Tax, as 
per paragraph 1 (k) of Article 9 of the Presidential 
Legislative Decree no. 2/2014 of October 20. 
Income taxed under Capital Enforcement Tax 
is not subject to industrial tax, as provided for 
in Article 47 of the Industrial Tax Code (Law no. 
26/20 of 22 July).

Thus, in determining taxable profit for 31 
December 2021 and 31 December 2020, such 
income was deducted from taxable profit. 
Likewise, the cost determined with the settlement 
of Capital Application Tax is excluded from the tax 
costs accepted for the clearance of the tax base, 
as provided for in paragraph 1(a) of Article 18 of 
the Industrial Tax Code.

On 31 December 2021 and 2020, the heading 
“Current tax assets” corresponds to the mandatory 
provisional assessment, made in August of each 
year, calculated by applying a rate of 2% on the 
result derived from the financial intermediation 
transactions calculated in the first six months 
of the previous tax year, the balances of which 
amount to 16,519 thousand kwanzas and 16,141 
thousand kwanzas,  respectively.

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020
Thousands of AOA % valor/ value % valor/ value

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO

Imposto apurado com base na taxa de Imposto

Benefícios Fiscais em rendimentos de títulos de dívida pública

Diferenças de Câmbios Não Realizadas a Deduzir

Diferenças de Câmbios Não Realizadas a Acrescer

Custos não dedutíveis

Prejuizos fiscais a reportar

Liquidações Provisórias

Imposto do Exercício

RESULT BEFORE TAX

Tax calculated based on tax rate

Tax Benefits on Income from Government Securities

Differences in Unrealized Exchange rates to be deducted

Exchange Rate Differences To Be Grown

Non-deductible costs

Tax losses to report

Provisional Settlements

Fiscal Year Tax

2.644.328

925.515

-4.772.177

-435.021

580.875

195.866

-9.172.144

-16.519

0

35,00%

-180,47%

-16,45%

21,97%

7,41%

-346,86%

-0,62%

0,00%

4.380.189

1.533.066

-6.997.821

-3.085.845

368.725

247.636

-4.085.029

-16.141

0,00%

35,00%

-159,76%

-70,45%

8,42%

5,65%

-93,26%

1.502.455

0%
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13 -  Outros activos
A rubrica “Outros activos” em 31 de Dezembro de 
2021 e 2020 é detalhada como se segue:

13 - Other assets
The heading “Other assets” as at 31 December 
2021 and 2020 is detailed as follows:

14 - Recursos de bancos centrais e de outras 
instituições de crédito

A rubrica de “Recursos de bancos centrais e de 
outras instituições de crédito” é detalhada como 
se segue:

14 - Resources of central banks and other credit 
institutions

The heading “Resources of central banks and other 
credit institutions” is detailed as follows:

15 - Recursos de clientes e outros empréstimos
O saldo da rubrica “Recursos de clientes e outros 
empréstimos” é detalhado, quanto à sua natureza, 
da seguinte forma:

15 - Customer resources and other loans
The balance of the heading “Customer resources 
and other loans” is detailed in nature as follows:

As despesas antecipadas com rendas dizem 
respeito a locações para as quais foi aplicada a 
isenção de curto prazo ou a isenção de baixo valor.

Advance rent expenses relate to leases for which 
the short-term exemption or low-value exemption 
has been applied.

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

The amounts in this item refer to EMIS clearing 
operations with next-day settlement and invoices 
to be settled to vendors.

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020

Thousands of AOA 31-12-2021 31-12-2020

Thousands of AOA 31-12-2021 31-12-2020

Thousands of AOA 31-12-2021 31-12-2020

Devedores
Falhas de caixa
Levantamentos ATM

Despesas antecipadas
Seguros
Rendas e alugueres
Diversos

Contas diversas

Outros recursos moeda
Outros recursos moeda estrangeira
Total

Other currency features
Other foreign currency resources
Total

Depósitos de clientes
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo

Customer deposits
Demand deposits
Term deposits

Debtors
Cash failures
ATM Withdrawals

Prepaid expenses
Insurance
Rents and rentals
Several

Miscellaneous accounts

338
67

405

93.821
162.675
39.892

296.388
296.388
254.971
254.971
551.764

201.517
-

201.517

19.440.458
19.365.342

38.805.800

20.194 
3.593 

23.787

20.077.460
28.481.498

48.558.958

332
22

405

354
65.831
161.027
38.530

265.388
223.363
223.363
489.105
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Relativamente ao sector institucional, a 
decomposição da rubrica é como se segue:

For the institutional sector, the decomposition of 
the heading is as follows:

O escalonamento em 31 de Dezembro de 2021 
e 2020 dos recursos de clientes e de outros 
empréstimos por prazo de vencimento era o 
seguinte:

The staggering as of 31 December 2021 and 2020 
of the resources of customers and other loans by 
maturity was as follows:

31-12-2021

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2020

Depósitos à ordem Moeda Nacional Moeda estrangeira Total Moeda Nacional Moeda Estrangeira Total
Demand deposits National Currency Foreign currency Total National Currency Foreign currency Total

Depósitos à prazo Moeda Nacional Moeda estrangeira Total Moeda Nacional Moeda Estrangeira Total
Term deposit National Currency Foreign currency Total National Currency Foreign currency Total

Sector público 531.501 166.990 698.491 1.413.834 260.496 1.674.330
Public sector

Empresas 11.700.990 2.269.781 13.970.772 10.380.596 1.685.350 12.065.947
Companies

Particulares 3.373.900 1.286.424 4.660.324 3.387.768 2.949.415 6.337.183
Singulars

Juros 110.871 - 110.871 - - -
Interest

Total 15.717.262 3.723.195 19.440.458 15.182.198 4.895.261 20.077.460
Total

Sector público 4.000.000 - 4.000.000 525.535 - 525.535
Public sector

Empresas 4.715.998 9.518.417 14.234.415 12.858.087 12.772.305 25.630.392
Companies

Particulares 735.989 194.981 930.970 1.156.010 887.304 2.043.314
Singulars

Juros 125.126 74.831 199.957 153.460 128.797 282.257
Interestl

Total 9.577.113 9.788.229 19.356.342 14.693.092 13.788.406 28.481.498
Total

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020
Thousands of AOA 31-12-2021 31-12-2020

Prazo de vencimento
Até 3 meses
De 3 a 6 meses
De 6 meses a 1 ano
Mais de 1 ano

Maturity
Up to 3 months
From 3 to 6 months
From 6 months to 1 year
More than 1 year

6.697.320
2.800.357 
5.778.350 
4.089.315

19.365.342

11.392.599 
5.696.300 
11.392.599

-
28.481.498



111 Relatório & Contas 2021

16 - Provisões
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 as provisões 
têm a seguinte composição:

16 - Provisions
As at 31 December 2021 and 2020 the provisions 
have the following composition:

17 - Outros passivos
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica 
tem a seguinte composição:

17 - Other liabilities
As at 31 December 2021 and 2020, this heading 
has the following composition:

A rubrica “Sector Público Outros” inclui o montante 
de 219.707 milhares de kwanzas referente à 
estimativa da responsabilidade com o Imposto de 
Aplicações de Capitais.
A rubrica de fornecedores “Outros” em 31 de 
Dezembro de 2021 inclui um montante de 71.746 
milhares de kwanzas e 119.522 milhares de 
kwanzas em 31 de Dezembro de 2020 referente 
a acréscimos de gastos relacionados com um 
conjunto de serviços contratualizados, mas em 
relação aos quais os prestadores ainda não 
apresentaram as respectivas facturas. Esta 
rubrica em 31 de Dezembro de 2021 inclui ainda 
os montantes de 940.977 milhares de kwanzas e 
98.16 milhares de kwanzas (em 31 de Dezembro de 
2020 inclui os montantes de 1.245.232 milhares de 
kwanzas e 81.479 milhares de kwanzas) referentes 
ao passivo da locação reconhecido de acordo com 
o disposto na IFRS 16 e a comissões de cartas de 
crédito abertas pelo Banco, cujo reconhecimento 
em rendimentos é efectuado ao longo do período 
da operação.

The item “Public Sector Others” includes the 
amount of 219,707 thousand kwanzas referring 
to the estimate of liability with the Capital 
Investments Tax.
The “Other” suppliers item as at 31 December 2021 
includes an amount of 71,746 thousand kwanzas 
and 119,522 thousand kwanzas as at 31 December 
2020 for increases in expenditure stemming 
from a contracted set of services, but for which 
providers have not yet submitted their invoices. 
This heading 31 December 2021 also includes 
the amounts of 940,977 thousand kwanzas and 
98.16 thousand kwanzas (as of 31 December 
2020 includes the amounts of 1.1.1 245,232 
thousand kwanzas and 81,479 thousand kwanzas) 
related to the liabilities of the lease recognized in 
accordance with the provisions of IFRS 16 and the 
commissions of letters of credit opened by the 
Bank,  recognition in income is carried out over the 
period of the operation.

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020
Thousands of AOA 31-12-2021 31-12-2020

Provisões para garantias e outros compromissos 5.632 24.717
Provisions for guarantees and other commitments

Provisões para pensões de reforma, complemento de pensões de reforma e sobrevivência - -
Provisions for retirement pensions, supplementary pensions and survival pensions

Provisões para subsídios de férias e natal - -
Provisions for holiday and Christmas allowances

Provisões para responsabilidades prováveis de natureza cível - -
Provisions for probable lideities of a civil nature

Outras provisões para riscos e encargos - -
Other provisions for risks and charges

Total 5.632 24.717

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020
Thousands of AOA 31-12-2021 31-12-2020

Sector Público (natureza fiscal)
Imposto de selo
Imposto predial urbano
Retenção Imposto Industrial
Impostos s/ rendimentos dependentes
Imposto aplicações de capitais
IVA
Outros

Fornecedores
Credores diversos
Subsídios de férias e natal a liquidar
Outros

Public Sector (tax nature)
Stamp duty
Urban property tax
Industrial Tax Withholding
Taxes on dependent income
Tax capital applications
VAT
Other

Suppliers
Miscellaneous creditors
Holiday and Christmas allowances to be settled
Other

3.630
1.443
5.125

46.628
12.897
18.040

289.550
377.313

27.407
78.538

1.112.500
1.595.758

6.944
26.407

1.795
50.328

7.064
31.635

549.710
673.883

41.408
81.679

1.449.997
2.246.967
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18 - Reservas e resultados transitados
Estas rubricas apresentavam a seguinte posição 
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020:

18 - Reservations and results carried over
These headings presented the following headings 
as at 31 December 2021 and 2020:

20 - Capital subscrito
O Banco foi constituído por escritura Publica de 
17 de Fevereiro de 2011, com um capital social de 
2.200.000 milhares de kwanzas, representado por 
um milhão de acções com valor nominal de 2.200 
kwanzas. O capital foi 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 aumento no capital social, 
em dinheiro, passando o mesmo de 2.200.000 
milhares de kwanzas para 4.840.000 milhares de 
kwanzas. O aumento de capital foi representado 
por 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, lavrada 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 4.840.000 milhares de kwanzas para 
9.262.000 milhares de kwanzas, com emissão e 
subscrição de novas acções da mesma categoria 
das já existentes e com valor nominal de 2.200 
kwanzas. Este aumento de capital foi realizado 
em 2013 e 2014, pelos montantes de 2.042.334 
milhares de kwanzas e 2.379.666 milhares de 
kwanzas, respectivamente.
Concluído este aumento, o Banco passou a ter um 
capital social de 9.262.000 milhares de kwanzas, 
representado por 4.210.000 acções com valor 
nominal de 2.200 kwanzas.

20 - Subscribed capital
The Bank was constituted by public deed of 
February 17, 2011, with a share capital of 2,200,000 
thousand kwanzas, represented by one million 
shares with a nominal value of 2,200 kwanzas. 
The capital was fully realized by the shareholders.
In 2013, at a general meeting held on April 27, it 
was proposed by the Bank’s Board of Directors and 
accepted by shareholders to make an increase in 
share capital in cash, from 2,200,000 thousand 
kwanzas to 4,840,000 thousand kwanzas. The 
capital increase was represented by shares of the 
same category and with the same nominal value 
as the existing ones. This capital increase was 
fully subscribed and carried out, and is embodied 
in public deed of 28 June 2013, drawn up at the 1st 
Notary Registry office of Luanda.
At an extraordinary shareholders’ meeting held on 
5 October 2013, it was decided to approve a new 
capital increase, in cash, from 4,840,000 thousand 
kwanzas to 9,262,000 thousand kwanzas, with 
issuance and subscription of new shares of the 
same category as existing ones and with a nominal 
value of 2,200 kwanzas. This capital increase was 
carried out in 2013 and 2014, for the amounts 
of 2,042,334 thousand kwanzas and 2,379,666 
thousand kwanzas, respectively.
Once this increase was completed, the Bank 
now has a share capital of 9,262,000 thousand 
kwanzas, represented by 4,210,000 shares with a 
nominal value of 2,200 kwanzas.

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020
Thousands of AOA 31-12-2021 31-12-2020

Outras reservas e resultados acumulados
Reserva legal
Outras reservas e resultados acumulados

Other reserves and accumulated results
Legal reserve
Other reserves and accumulated results

1.690.782
3.729.951

5.420.733

1.252.763
(212.220)

1.040.543

A reserva legal apenas pode ser utilizada para 
cobrir prejuízos acumulados ou para aumentar o 
capital.
A legislação Angolana aplicável exige que a 
reserva legal seja anualmente reforçada por um 
montante mínimo de 10% do lucro líquido anual, 
até à concorrência do capital social do Banco.

The legal reserve can only be used to cover 
accumulated losses or to increase capital.
The applicable Angolan legislation requires 
that the legal reserve be reinforced annually by 
a minimum amount of 10% of the annual net 
income, up to competition from the Bank’s share 
capital.



113 Relatório & Contas 2021

Em 31 de Dezembro de 2021, a estrutura accionista 
do Banco é a seguinte:

As of 31 December 2021, the Bank’s shareholder 
structure is as follows:

Accionista / Shareholder %
Thousands of AOA %

Álvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho
Gonçalo Afonso Dias Madaleno
Hélder da Silva Milagre
Jorge Henriques Flora Leitão
Rui Óscar Ferreira Santos Van-Dúnem
Outros

Álvaro de Oliveira Madaleno Nephew
Gonçalo Afonso Dias Magdalene
Hélder da Silva Miracle
Jorge Henriques Flora Leitão
Rui Oscar Ferreira Santos Van-Dúnem
Other

57.79
20.00

6.16
4.66
4.32
7.07

100.00

21 - Margem financeira
A margem financeira dos exercícios findos em 
31 de Dezembro de 2021 e 2020 é detalhada da 
seguinte forma:

21 - Financial margin
The financial margin for the years ended 31 
December 2021 and 2020 is detailed as follows:

A rubrica “Juros de crédito” (rendimento) referente 
aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 
e 2020 inclui, respectivamente, os montantes de 
119.118 milhares de kwanzas e 42.335 milhares 
de kwanzas respeitantes referentes a comissões 
incluídas no juro efectivo.

The heading “Credit interest” (income) for the 
years ended 31 December 2021 and 2020 includes, 
respectively, the amounts of 119,118 thousand 
kwanzas and 42,335 thousand kwanzas relating 
to commissions included in the actual interest.

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020
Thousands of AOA 31-12-2021 31-12-2020

Juros e proveitos equiparados
Juros de crédito
Juros de activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral Juros 
de investimentos ao custo amortizado e equiparados
Juros de depósitos e outras aplicações

De operações de MMI
Proveitos de operações de compra de títulos com acordo de revenda

Juros e custos equiparados
Juros de depósitos e outros recursos

Depósitos a Prazo
Juros de captações de liquidez

De operações de MMI
Juros de locações (IFRS 16)

Comissões incluídas nos juros de crédito

Interest and similar costs
Interest on deposits and other resources
Term Deposits
Interest on liquidity raisings
Mmi operations
Interest on leases (IFRS 16)

Commissions included in credit interest

Interest and similar income
Credit interest
Interest on financial assets at fair value through other comprehensive income 
Interest on investments at amortized and equivalent cost
Interest on deposits and other investments
Mmi operations
Income from securities purchase transactions with resale agreement

1.463.702 
17.586 

2.192.599 
124.504 
124.504 

289.883
4.088.274

(636.540)
(492.414)

-
-

(342.389)
(978.929)

119.539

3.109.345

(5.573.205)
(5.573.205)

(21.417)
(21.417)

(215.385)
(5.810.007)

42.335

5.558.367

1.412.645 
363.432 

9.458.577 
67.416 
67.416 

66.304
11.368.374
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22 - Rendimentos e encargos de serviços e 
comissões
Os rendimentos e os encargos de serviços 
e comissões dos exercícios findos em 31 de 
Dezembro de 2021 e 2020 apresentam a seguinte 
composição:

22 - Income and charges for services and 
commissions
The income and charges of services and 
commissions for the years ended 31 December 
2021 and 2020 are of the following composition:

23 - Resultados cambiais
Os resultados cambiais dos exercícios findos em 
31 de Dezembro de 2021 e 2020 apresentam a 
seguinte composição:

23 - Foreign exchange results
The exchange rate results for the years ended 
December 31, 2021 and 2020 are the following 
composition:

24 - Outros resultados de exploração
Os outros resultados de exploração dos exercícios 
findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
apresentam a seguinte composição:

24 - Other operating results
The other operating results for the years ended 
31 December 2021 and 2020 are the following 
composition:

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020

Thousands of AOA 31-12-2021 31-12-2020

Thousands of AOA 31-12-2021 31-12-2020

Thousands of AOA 31-12-2021 31-12-2020

Serviços e comissões recebidas
Por garantias prestadas
Por compromissos perante terceiros
Por serviços bancários prestados
Outras comissões - proveitos

Lucros em:
Notas e moedas
Divisas

Prejuízos
Notas e moedas
Divisas

Liquido

Profits in:
Notes and coins
Currency

Losses
Notes and coins
Currency

Liquid

Impostos e taxas não incidentes sobre os resultados
Custos e prejuízos diversos
Proveitos diversos

Taxes and fees not on results
Miscellaneous costs and losses
Miscellaneous benefits

Serviços e comissões pagas
Por garantias recebidas
Por serviços bancários prestados por terceiros 
Comissões da actividade seguradora
Outras comissões - custos

Services and commissions received
By guarantees provided
For commitments to third parties
For banking services provided
Other commissions - income

Services and commissions received
By guarantees provided
For commitments to third parties
For banking services provided
Other commissions - income

16.367
-

758.803
152.957
928.127

356
2.738.422
2.738.778

741.016
(1.633.733)

(892.717)
1.846.061

(227.593)
54

375.542 
148.003

11.592.675
621.896.786
633.489.461

(11.242.011) 
(618.624.676)

(629.866.687)
3.622.774

(313.340) 
31

51.347
(261.962)

-
(236.156)

-
(89)

(236.245)
691.882

-
(399.809)

-
5.919

(393.890)
693.470

(1.629)
-

832.623
256.366

1.087.360
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25 - Custos com o pessoal
Os custos com o pessoal dos exercícios findos em 
31 de Dezembro de 2021 e 2020 apresentam a 
seguinte composição:

25 - Staff costs
The staff costs for the years ended 31 December 
2021 and 2020 are the following composition:

26 - Fornecimentos e serviços de terceiros
Os fornecimentos e serviços de terceiros dos 
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 
2020 apresentam a seguinte composição:

26 - Third-party supplies and services
The third-party supplies and services for the 
years ended 31 December 2021 and 2020 are the 
following composition:

27 - Depreciações e amortizações do exercício
As depreciações e amortizações dos exercícios 
findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 são 
detalhadas de seguida.

27 - Depreciation and amortization for the year
Depreciation and amortization for the years ended 
December 31, 2021 and 2020 are detailed below.

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020

Thousands of AOA 31-12-2021 31-12-2020

Thousands of AOA 31-12-2021 31-12-2020

Thousands of AOA 31-12-2021 31-12-2020

Membros dos órgãos de gestão e fiscalização
Retribuição base
Subsidio de representação
Subsídios de natal e de férias
Outros subsídios
Despesas com segurança social

Empregados
Retribuição base
Subsídios de natal e de férias
Outras remunerações adicionais
Outros Subsídios
Segurança social
Isenção de horário
Encargos com seguro de saúde
Outras despesas

Members of the management and supervisory bodies
Base retribution
Representation subsidy
Christmas and holiday allowances
Other subsidies
Social security expenses

Employees
Base retribution
Christmas and holiday allowances
Other additional remuneration
Other Subsidies
Social security
Time waiver
Health insurance charges
Other expenses

Água energia e combustíveis
Material de consumo corrente
Rendas e alugueres
Comunicações
Deslocações, estadas e representações 
Publicações, publicidade e propaganda 
Conservação e reparação
Cartões e crédito imobiliário
Auditorias, estudos e consultas
Informática
Outsourcing e trabalho dependente
Outros serviços especializados
Formação do pessoal
Seguros
Contencioso
Donativos
Outros fornecimentos e serviços externos

Activos Intangíveis
Activos intangíveis

Outros activos tangíveis
Imóveis
Equipamento
Outros activos tangíveis

Intangible Assets
Intangible assets

Other tangible assets
Real estate
Equipment
Other tangible assets

(56.635)
(56.635)

(473.140)
(197.262)
(347.277)

(1.017.679)
(1.074.314)

(53.460)
(53.460)

(434.276)
(169.616)
(364.219)

(968.111)
(1.021.571)

Water energy and fuels
Current consumption material
Rents and rentals
Communications
Travel, stay and representationS Publications, 
advertising and advertising Conservation and 
repair
Cards and real estate credit
Audits, studies and consultations
Computer science
Outsourcing and dependent work
Other specialized services
Staff training
Insurance
Litigation
Donations
Other external supplies and services

(349.617)
(253.388)

(77)
(47.787)
(25.563)
(22.802)

(1.407.426)
(740.606)
(130.265)

-
(41.796)
(79.619)
(14.364)
(90.579)
(310.197)

(1.757.043)

(8.285) 
-

(38.833)
(137.508)
(36.853)
(13.013)

(142.931)
-

(112.140)
(683.027)

-
(118.293)

(236)
(13.602)

-
(1.000)

(182.645)
(1.488.366)

(298.268)
(234.746)

 -
(40.234)

(2.540)
(20.748)

(1.527.335)
(806.277) 
(139.903)

- 
(57.412)

 (84.942) 
(17.332

(107.502)
(313.967)

(1.825.603)

(8.041)
-

(57.046)
(184.945)

(36.317)
(21.652)

(129.481)
-

(148.855)
(588.237)

-
(103.549)

(1.641)
(10.763)

-
-

(150.686)
(1.441.213)
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28 - Imparidade de activos financeiros
A imparidade de activos financeiros apresentou a 
seguinte variação nos exercícios findos em 31 de 
Dezembro de 2021 e 2020.

28 - Unmatched financial assets
The oddity of financial assets showed the following 
change in the years ended 31 December 2021 and 
2020.

29 - Resultados por acção
Os resultados por acção básicos e diluídos dos 
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 
2020 são apresentados de seguida.

29 - Results per share
The basic and diluted earnings per share for the 
years ended 31 December 2021 and 2020 are 
presented below.

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020

Thousands of AOA 31-12-2021 31-12-2020

Thousands of AOA 31-12-2021 31-12-2020

Crédito concedido a clientes:
Crédito concedido

Dotação do exercício
Reversão do exercício

Recuperação de crédito e juros

Aplicações em instituições de crédito:
Crédito concedido

Dotação do exercício
Reversão do exercício

Imparidade de investimentos ao custo amortizado
Dotação do exercício
Reversão do exercício

Resultado liquido do exercício (milhares AOA) 
Resultado liquido ajustado
N.o médio de acções
Resultado por acção básico (AOA)
Resultado por acção diluído (AOA)

Net income for the year (thousandaoa) Adjusted 
net income
Average number of shares
Basic Income per Share (AOA)
Diluted earnings per share (AOA)

Credit granted to customers:
Credit granted

Exercise endowment
Reversal of exercise

Credit and interest recovery

Applications in credit institutions:
Credit granted

Exercise endowment
Reversal of exercise

Cost-effective investments at amortized cost
Exercise endowment
Reversal of exercise

(81.553)

-
(81.553)

-
-
-

1.249.185
1.249.185
1.167.632

2.644.328

4.210.000
628
628

-
29.890

-
29.890

-
-
-

(1.275.950)
-

(1.275.950)
(1.246.060)

4.380.189

4.210.000
1.040
1.040
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30 - Partes relacionadas
As partes relacionadas com o Banco em 31 de 
Dezembro de 2021 e 2020, eram as seguintes:

1. Abílio Alberto da Costa – vogal do Conselho 
Fiscal;
2. Álvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho – 
Detentor de 72,791% do capital social
do BVB e Presidente do Conselho de 
Administração;
3. Álvaro Rufo Madaleno – filho do Administrador 
Executivo Gonçalo Afonso Dias Madaleno;
4. Amaro Augusto – Presidente do Conselho 
Fiscal;
5. Ana Seixas Afonso Dias Madaleno - cônjuge 
do Presidente do Conselho de
Administração;
6. Bernardo Lopes Rodrigue da Silva Correia 
– neto do Administrador Não Executivo e 
Independente João Rodrigues Martins;
7. Carlos de Oliveira Madaleno – Pai do presidente 
do Conselho de Administração do BVB
8. Daniela dos Santos Rufo – cônjuge do 
Administrador Executivo Gonçalo Afonso
Dias Madaleno;
9. Diogo Maria Lopes Rodrigues Arantes da 
Fonseca – neto do Administrador Não
Executivo e Independente João Rodrigues 
Martins;
10. Esteves Carlos Hilário - vogal do Conselho 
Fiscal;
11. Francisco Sebastião Marcos Ngola – 
Administrador Executivo do BVB;
12.Francisco Sebastião Ngola – pai do 
Administrador Executivo Francisco
Sebastião Marcos Ngola;
13. Generosa Alves dos Santos e Silva 
Madaleno – mãe do Presidente do Conselho de 
Administração;
14. Gonçalo Afonso Dias Madaleno – 
Administrador Executivo do BVB;
15. Ilan Pinto – filho do Presidente da Comissão 
Executiva;
16.Inês Rodrigues Martins da Câmara Pestana 
- neta do Administrador Não Executivo e 
Independente João Rodrigues Martins;
17. INVESTLEADER, Lda- Detida em 10 % pelo 
Accionista Álvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho;
18. Isabel Marcos Sebastião – mãe do 
Administrador Executivo Francisco Sebastião
Marcos Ngola;
19.Joana Afonso Dias Madaleno – filha do 
Presidente do Conselho de Administração;
20. Joana Morbey Ferro Rodrigues Martins – 
neta do Administrador Não Executivo
e Independente João Rodrigues Martins;

30 - Related parties
The parties related to the Bank as at 31 December 
2021 and 2020 were as follows:

1. Abílio Alberto da Costa - member of the 
Supervisory Board;
2. Álvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho - Holder 
of 72,791% of the share capital
bvb and chairman of the Board of Directors;
3. Álvaro Rufo Madaleno - son of Executive 
Director Gonçalo Afonso Dias Madaleno;
4. Amaro Augusto - Chairman of the Fiscal 
Council;
5. Ana Seixas Afonso Dias Madaleno - spouse of 
the President of the Board of
Administration;
6. Bernardo Lopes Rodrigue da Silva Correia 
- grandson of The Administrator No Executive 
and Independent João Rodrigues Martins;
7. Carlos de Oliveira Madaleno - Father of the 
Chairman of the Board of Directors of BVB
8. Daniela dos Santos Rufo - spouse of Executive 
Administrator Gonçalo Afonso Madaleno Days;
9. Diogo Maria Lopes Rodrigues Arantes da 
Fonseca - grandson of The Administrator No
Executive and Independent João Rodrigues 
Martins;
10. Esteves Carlos Hilário - member of the Fiscal 
Council;
11. Francisco Sebastião Marcos Ngola - Executive 
Director of BVB;
12. Francisco Sebastião Ngola - father of 
Executive Director Francisco Sebastian Marcos 
Ngola;
13. Generosa Alves dos Santos e Silva Madaleno 
- mother of the President of the Council 
Management;
14. Gonçalo Afonso Dias Madaleno - Executive 
Director of BVB;
15. Ilan Pinto - son of the Chairman of the 
Executive Committee;
16.Inês Rodrigues Martins da Câmara Pestana 
- granddaughter of the Administrator No 
Executive and Independent João Rodrigues 
Martins;
17. INVESTLEADER, Lda- Held in 10% by 
Shareholder Álvaro de Oliveira
Magdalene Nephew;
18. Isabel Marcos Sebastião - mother of Executive 
Director Francisco Sebastião Marcos Ngola;
19.Joana Afonso Dias Madaleno - daughter of 
the President of the Administration;
20. Joana Morbey Ferro Rodrigues Martins – 
granddaughter of the Non-Executive Director
and Independent João Rodrigues Martins;
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21. João Guimarães Rodrigues Martins – filho do 
Administrador Não Executivo e
Independente João Rodrigues Martins;
22. João Miguel de Brito e Cunha Rodrigues 
Martins - filho do Administrador Não
Executivo e Independente João Rodrigues 
Martins;
23. João Miguel Nadais Rodrigues Martins - neto 
do Administrador Não Executivo e
Independente João Rodrigues Martins
24. João Pedro Lopes Rodrigues Martins - filho 
do Administrador Não Executivo e
Independente João Rodrigues Martins;
25. José Manuel Ferreira Pinto – Presidente da 
Comissão Executiva do BVB;
26. José Maria Lopes Rodrigues da Silva Correia 
– neto do Administrador Não
Executivo e Independente João Rodrigues 
Martins;
27. Juris Portfólio SU Lda – Detida a 100% pelo 
Administrador Francisco Sebastião
Marcos Ngola
28. Márcia da Conceição Rodrigues de Sousa 
Pinto – Cônjuge do Presidente da
Comissão Executiva;
29.Maria das Mercês Lopes Rodrigues Martins - 
filha do Administrador Não
Executivo e Independente João Rodrigues 
Martins;
30.Maria Gabriela Lopes Rodrigues Martins 
da Câmara Pestana - filha do Administrador 
Não Executivo e Independente João Rodrigues 
Martins;
31. Maria João Lopes Rodrigues Martins - filha 
do Administrador Não Executivo e Independente 
João Rodrigues Martins;
32. Maria Paula Lopes Rodrigues Martins da 
Fonseca - filha do Administrador Não Executivo 
e Independente João Rodrigues Martins;
33. Maria Rodrigues Martins da Camara Pestana 
- neta do Administrador Não Executivo e 
Independente João Rodrigues Martins;
34. Marina Baia, S.A. – Administrada e detida 
em 74,745 % pelo accionista Álvaro de Oliveira 
Madaleno Sobrinho;
35. Marta Maria Lopes Rodrigues Arantes 
Fonseca – neta do Administrador Não Executivo 
e Independente João Rodrigues Martins;
36. Mathis de Sousa Pinto – filho do Presidente 
da Comissão Executiva;
37. Matilde Santos Sanches Guimarães Rodrigues 
- neta do Administrador Não Executivo e 
Independente João Rodrigues Martins
38. Ocean Private, Lda. – Detida em 99,9 % pelo 
accionista Álvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho;

21. João Guimarães Rodrigues Martins - son of 
the Non-Executive Director and
Independent João Rodrigues Martins;
22. João Miguel de Brito and Cunha Rodrigues 
Martins - son of The Administrator No
Executive and Independent João Rodrigues 
Martins;
23. João Miguel Nadais Rodrigues Martins - 
grandson of the Non-Executive Director and
Independent João Rodrigues Martins
24. João Pedro Lopes Rodrigues Martins - son of 
the Non-Executive Director and
Independent João Rodrigues Martins;
25. José Manuel Ferreira Pinto – President of the 
Bvb Executive Committee;
26. José Maria Lopes Rodrigues da Silva Correia 
- grandson of The Administrator No
Executive and Independent João Rodrigues 
Martins;
27. Juris Portfolio SU Lda - 100% owned by 
Administrator Francisco Sebastião
Mark Ngola
28. Márcia da Conceição Rodrigues de Sousa 
Pinto - Spouse of the President of
Executive Committee;
29.Maria das Mercês Lopes Rodrigues Martins - 
daughter of The Administrator No
Executive and Independent João Rodrigues 
Martins;
30.Maria Gabriela Rodrigues Rodrigues Martins 
of The Pestana Chamber - daughter of non-
executive and independent Administrator João 
Rodrigues Martins;
31. Maria João Lopes Rodrigues Martins - 
daughter of non-executive and independent 
Administrator João Rodrigues Martins;
32. Maria Paula Lopes Rodrigues Martins da 
Fonseca - daughter of Non-Executive and 
Independent Administrator João Rodrigues 
Martins;
33. Maria Rodrigues Martins da Camara Pestana 
- granddaughter of the Non-Executive and 
Independent Administrator João Rodrigues 
Martins;
34. Marina Baia, S.A. – Administered and held 
at 74.745 % by shareholder Álvaro de Oliveira 
Madaleno Sobrinho;
35. Marta Maria Lopes Rodrigues Arantes 
Fonseca – granddaughter of non-executive and 
independent Director João Rodrigues Martins;
36. Mathis de Sousa Pinto – son of the President 
of the Executive Committee;
37. Matilde Santos Sanches Guimarães 
Rodrigues - granddaughter of The Administrator 
no Executive and Independent João Rodrigues 
Martins
38. Ocean Private, Lda. – Held at 99.9 % by 
shareholder Álvaro de Oliveira Magdalene 
Sobrinho;
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39. Pedro Morbey Ferro Rodrigues Martins - 
neto do Administrador Não Executivo e
Independente João Rodrigues Martins;
40. Russel Emanuel Miguel Ngola – filho do 
Administrador Executivo Francisco Sebastião 
Marcos Ngola;
41. Securitas, S.A. – detida em 30% pelo 
accionista Álvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho.
42. Tomás Nadais Rodrigues Martins – neto do 
Administrador Não Executivo e
Independente João Rodrigues Martins;

2022
1. Abílio Alberto da Costa – Vogal do Conselho 
Fiscal;
2. Agostinho Pires Filipe – Vogal do Conselho 
Fiscal;
3. Álvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho – 
Detentor de 72,791% do capital social do BVB e 
Presidente do Conselho de Administração;
4. Álvaro Henrique Tavira Van-Dúnem – Filho do 
Administrador Não Executivo Rui Óscar Ferreira 
Santos Van-Dúnem;
5. Álvaro Rufo Madaleno – Filho do Administrador 
Executivo Gonçalo Afonso Dias
Madaleno;
6. Amaro Augusto – Presidente do Conselho 
Fiscal;
7. Ana Seixas Afonso Dias Madaleno - Cônjuge 
do Presidente do Conselho de Administração;
8. Bernardo Lopes Rodrigue da Silva Correia – 
Neto do Administrador Não
Executivo e Independente João Rodrigues 
Martins;
9. Carlos de Oliveira Madaleno – Pai do Presidente 
do Conselho de Administração;
10. Carlos Frederico Tavira Van-Dúnem - Filho do 
Administrador Não Executivo Rui Óscar Ferreira 
Santos Van-Dúnem;
11. Catarina Eufémia Amorim da Luz Tavira 
Van-Dúnem - Cônjuge do Administrador Não 
Executivo Rui Óscar Ferreira Santos Van-Dúnem;
12. Daniela dos Santos Rufo Madaleno – Cônjuge 
do Administrador Executivo Gonçalo Afonso 
Dias Madaleno;
13. Diana Marlene de Sousa Milagre – Filha do 
Administrador Não Executivo Helder
da Silva Milagre;
14. Diogo Maria Lopes Rodrigues Arantes da 
Fonseca – Neto do Administrador Não Executivo 
e Independente João Rodrigues Martins;
15. ENAGOL – Energias de Angola, Limitada – 
Detida em 25% pelo Administrador
Helder da Silva Milagre
16. Francisco Sebastião Marcos Ngola – 
Administrador Executivo do BVB;

39. Pedro Morbey Ferro Rodrigues Martins - 
grandson of the Non-Executive Director and
Independent João Rodrigues Martins;
40. Russel Emanuel Miguel Ngola – son of 
Executive Director Francisco Sebastian Marcos 
Ngola;
41. Securitas, S.A. – held in 30% by shareholder 
Álvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho.
42. Tomás Nadais Rodrigues Martins – grandson 
of the Non-Executive Director and
Independent João Rodrigues Martins;

2022
1. Abílio Alberto da Costa - Member of the Fiscal 
Council;
2. Agostinho Pires Filipe - Member of the Fiscal 
Council;
3. Álvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho - 
Holder of 72,791% of the share capital BVB and 
chairman of the Board of Directors;
4. Álvaro Henrique Tavira Van-Dúnem - Son of 
Non-Executive Administrator Rui Oscar Ferreira 
Santos Van-Dúnem;
5. Álvaro Rufo Madaleno - Son of Executive 
Director Gonçalo Afonso Dias
Magdalene;
6. Amaro Augusto - Chairman of the Fiscal 
Council;
7. Ana Seixas Afonso Dias Madaleno - Spouse of 
the President of the Board of
Administration;
8. Bernardo Lopes Rodrigue da Silva Correia - 
Grandson of The Administrator No
Executive and Independent João Rodrigues 
Martins;
9. Carlos de Oliveira Madaleno - Father of the 
Chairman of the Board of Directors;
10. Carlos Frederico Tavira Van-Dúnem - Son of 
Non-Executive Administrator Rui Oscar Ferreira 
Santos Van-Dúnem;
11. Catarina Eufémia Amorim da Luz Tavira 
Van-Dúnem - Spouse of the Administrator Non-
Executive Rui Óscar Ferreira Santos Van-Dúnem;
12. Daniela dos Santos Rufo Madaleno - Spouse 
of the Executive Director Gonçalo Afonso Dias 
Madaleno;
13. Diana Marlene de Sousa Miracle – Daughter 
of Non-Executive Administrator Helder
da Silva Milagre;
14. Diogo Maria Lopes Rodrigues Arantes da 
Fonseca - Grandson of the Administrator No 
Executive and Independent João Rodrigues 
Martins;
15. ENAGOL - Angola Energies, Limited - Held 
in 25% by the Administrator Helder da Silva 
Miracle
16. Francisco Sebastião Marcos Ngola - Executive 
Director of BVB;
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17. Francisco Sebastião Ngola – Pai do 
Administrador Executivo Francisco Sebastião 
Marcos Ngola;
18. Generosa Alves dos Santos e Silva 
Madaleno – Mãe do Presidente do Conselho de 
Administração;
19. Gonçalo Afonso Dias Madaleno – 
Administrador Executivo do BVB;
20. Helder da Silva Milagre – Administrador Não 
Executivo do BVB;
21. Helder Miguel de Sousa Milagre- Filho do 
Administrador Não Executivo Helder da Silva 
Milagre;
22. Helga Alexandra de Sousa Milagre – Filha do 
Administrador Não Executivo
Helder da Silva Milagre;
23. Ilan Pinto – Filho do Presidente da Comissão 
Executiva;
24. Inês Rodrigues Martins da Câmara Pestana 
- Neta do Administrador Não Executivo e 
Independente João Rodrigues Martins;
25. INVESTLEADER, Lda. – Detida em 10 % pelo 
Accionista Álvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho;
26. Isabel Marcos Sebastião – Mãe do 
Administrador Executivo Francisco Sebastião 
Marcos Ngola;
27. Janice Daniela de Sousa Milagre Faria – Filha 
do Administrador Não Executivo Helder da Silva 
Milagre;
28. Jerónimo António Milagre – Pai do 
Administrador Não Executivo Helder da Silva 
Milagre;
29.Joana Afonso Dias Madaleno – Filha do 
Presidente do Conselho de Administração;
30. Joana Morbey Ferro Rodrigues Martins – Neta 
do Administrador Não Executivo e Independente 
João Rodrigues Martins;
31. João Guimarães Rodrigues Martins – Filho 
do Administrador Não Executivo e Independente 
João Rodrigues Martins;
32. João Miguel de Brito e Cunha Rodrigues 
Martins - Filho do Administrador Não Executivo 
e Independente João Rodrigues Martins;
33. João Miguel Nadais Rodrigues Martins - Neto 
do Administrador Não Executivo e Independente 
João Rodrigues Martins
34. João Pedro Lopes Rodrigues Martins - Filho 
do Administrador Não Executivo e Independente 
João Rodrigues Martins;
35. José Manuel Ferreira Pinto – Presidente da 
Comissão Executiva do BVB;
36. José Maria Lopes Rodrigues da Silva Correia 
– Neto do Administrador Não
Executivo e Independente João Rodrigues 
Martins;

17. Francisco Sebastião Ngola - Father of 
Executive Director Francisco Sebastian Marcos 
Ngola;
18. Generosa Alves dos Santos e Silva Madaleno 
- Mother of the President of the Council
Management;
19. Gonçalo Afonso Dias Madaleno - Executive 
Director of BVB;
20. Helder da Silva Milagre - Non-Executive 
Administrator of BVB;
21. Helder Miguel de Sousa Miracle- Son of Non-
Executive Administrator Helder da Silva Milagre;
22. Helga Alexandra de Sousa Milagre – Daughter 
of the Non-Executive Administrator Helder da 
Silva Miracle;
23. Ilan Pinto - Son of the President of the 
Executive Committee;
24. Inês Rodrigues Martins da Câmara Pestana 
-  Daughter of the Non-Executive Administrator 
and Independent João Rodrigues Martins;
25. INVESTLEADER, Lda. - Held in 10% by 
Shareholder Álvaro de Oliveira Madaleno 
Sobrinho;
26. Isabel Marcos Sebastião - Mother of 
Executive Director Francisco Sebastião Marcos 
Ngola;
27. Janice Daniela de Sousa Milagre Faria – 
Daughter of Non-Executive Administrator 
Helder da Silva Milagre;
28. Jerónimo António Milagre – Father of non-
executive administrator Helder da Silva Milagre;
29.Joana Afonso Dias Madaleno - Daughter of 
the Chairman of the Board of Directors;
30. Joana Morbey Ferro Rodrigues Martins 
- Granddaughter of the Non-Executive and 
Independent Administrator João Rodrigues 
Martins;
31. João Guimarães Rodrigues Martins - Son of the 
Non-Executive and Independent Administrator 
João Rodrigues Martins;
32. João Miguel de Brito and Cunha Rodrigues 
Martins - Son of non-executive and independent 
administrator João Rodrigues Martins;
33. João Miguel Nadais Rodrigues Martins - 
Grandson of the Non-Executive and Independent 
Administrator João Rodrigues Martins
34. João Pedro Lopes Rodrigues Martins - 
Son of the Non-Executive and Independent 
Administrator João Rodrigues Martins;
35. José Manuel Ferreira Pinto – President of the 
Bvb Executive Committee;
36. José Maria Lopes Rodrigues da Silva Correia 
- Grandson of The Administrator No
Executive and Independent João Rodrigues 
Martins;
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37. Márcia da Conceição Rodrigues de Sousa 
Pinto – Cônjuge do Presidente da Comissão 
Executiva;
38. Maria das Mercês Lopes Rodrigues Martins 
- Filha do Administrador Não Executivo e 
Independente João Rodrigues Martins;
39. Maria Dulce Van-Dúnem da Silva Milagre – 
Mãe do Administrador Não Executivo Helder da 
Silva Milagre;
40.Maria Gabriela Lopes Rodrigues Martins 
da Câmara Pestana - Filha do Administrador 
Não Executivo e Independente João Rodrigues 
Martins;
41. Maria João Lopes Rodrigues Martins - Filha 
do Administrador Não Executivo e Independente 
João Rodrigues Martins;
42. Maria Natércia Ferreira Santos - Mãe do 
Administrador Não Executivo Rui Óscar Ferreira 
Santos Van-Dúnem;
43. Maria Paula Lopes Rodrigues Martins da 
Fonseca - Filha do Administrador Não Executivo 
e Independente João Rodrigues Martins;
44. Maria Rodrigues Martins da Camara Pestana 
- Neta do Administrador Não Executivo e 
Independente João Rodrigues Martins;
45. Marina Baia, S.A. – Administrada e detida 
em 74,745 % pelo accionista Álvaro de Oliveira 
Madaleno Sobrinho;
46. Marta Maria Lopes Rodrigues Arantes 
Fonseca – Neta do Administrador Não Executivo 
e Independente João Rodrigues Martins;
47. Mathis de Sousa Pinto – Filho do Presidente 
da Comissão Executiva;
48. Matilde Santos Sanches Guimarães 
Rodrigues - Neta do Administrador Não
Executivo e Independente João Rodrigues 
Martins
49. Ocean Private, Lda. – Detida em 99,9% pelo 
accionista Álvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho;
50. Pedra Rubra Lda. – Detida em 50% pelo 
accionista e administrador Helder da Silva 
Milagre;
51. Pedro Morbey Ferro Rodrigues Martins - Neto 
do Administrador Não Executivo e Independente 
João Rodrigues Martins;
52. Rosa Maria de Sousa e Andrade Milagre – 
Cônjuge do Administrador Não Executivo Helder 
da Silva Milagre;
53. Rui Óscar Ferreira Santos Van-Dúnem – 
Administrador Não Executivo do BVB;
54. Russel Emanuel Miguel Ngola – Filho do 
Administrador Executivo Francisco Sebastião 
Marcos Ngola;
55. Securitas, S.A. – Detida em 30% pelo 
accionista Álvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho.

37. Márcia da Conceição Rodrigues de Sousa 
Pinto - Spouse of the President of Executive 
Committee;
38. Maria das Mercês Lopes Rodrigues Martins 
- Daughter of the Administrator Non-Executive 
and Independent João Rodrigues Martins;
39. Maria Dulce Van-Dúnem da Silva Milagre 
– Mother of the Non-Executive Administrator 
Helder da Silva Milagre;
40.Maria Gabriela Lopes Rodrigues Martins 
of the Pestana Chamber - Daughter of the 
Non-Executive and Independent Director João 
Rodrigues Martins;
41. Maria João Lopes Rodrigues Martins - 
Daughter of the Non-Executive Administrator 
and Independent João Rodrigues Martins;
42. Maria Natércia Ferreira Santos - Mother of 
Non-Executive Administrator Rui Óscar Ferreira 
Santos Van-Dúnem;
43. Maria Paula Lopes Rodrigues Martins da 
Fonseca - Daughter of The Administrator Non-
Executive and Independent João Rodrigues 
Martins;
44. Maria Rodrigues Martins da Camara Pestana 
- Granddaughter of the Non-Executive and 
Independent Administrator João Rodrigues 
Martins;
45. Marina Baia, S.A. – Administered and held 
at 74.745 % by shareholder Álvaro de Oliveira 
Madaleno Sobrinho;
46. Marta Maria Lopes Rodrigues Arantes 
Fonseca - Granddaughter of non-executive and 
independent administrator João Rodrigues 
Martins;
47. Mathis de Sousa Pinto - Son of the President 
of the Executive Committee;
48. Matilde Santos Sanches Guimarães Rodrigues 
- daugther of No Executive Administrator and 
Independent João Rodrigues Martins
49. Ocean Private, Lda. – Held in 99.9% by 
shareholder Álvaro de Oliveira Madaleno 
Sobrinho;
50. Pedra Rubra Lda. – Held in 50% by the 
shareholder and administrator Helder of Silva 
Milagre;
51. Pedro Morbey Ferro Rodrigues Martins - 
Grandson of the Non-Executive Director and 
Independent João Rodrigues Martins;
52. Rosa Maria de Sousa and Andrade Milagre 
- Spouse of the Administrator No Executive 
Helder da Silva Milagre;
53. Rui Óscar Ferreira Santos Van-Dúnem - Non-
Executive Director of BVB;
54. Russel Emanuel Miguel Ngola - Son of 
Executive Director Francisco Sebastian Marcos 
Ngola;
55. Securitas, S.A. – Held in 30% by shareholder 
Álvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho.
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56. Sham Trading, Lda. – Detida em 50% pelo 
Accionista e Administrador Não Executivo 
Helder Da Silva Milagre;
57. TCG – Transporte de Carga a Granel, 
Lda. - Detida em 51% pelo accionista e pelo 
Administrador Não Executivo Rui Óscar Ferreira 
Santos Van-Dúnem;
58. Tomás Nadais Rodrigues Martins – Neto do 
Administrador Não Executivo e Independente 
João Rodrigues Martins;

56. Sham Trading, Lda. - Held in 50% by the 
Shareholder and Non- Executive Helder Da Silva 
Milagre;
57. TCG - Bulk Cargo Transport, Lda. - Held in 
51% by the shareholder and by Non-Executive 
Director Rui Óscar Ferreira Santos Van-Dúnem;
58. Tomás Nadais Rodrigues Martins - Grandson 
of the Non-Executive Director and Independent 
João Rodrigues Martins;
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PARTES RELACIONADAS 2021/ RELATED PARTIES 2021

PARTES RELACIONADAS 2021/ RELATED PARTIES 2021

Balanço Accionista Orgãos Sociais Participantes Outras Total
Exposiçã total Shareholder Social Organs Participants Other Total

Balanço Accionista Orgãos Sociais Participantes Outras Total
Exposiçã total Shareholder Social Organs Participants Other Total

Activo Active       
Crédito Concedido Credit Granted      
Capital Capital 623 1.590 0 47.984 50.197
Juros e Prov. Equiparados Interest and Prov. Equivalent 0 0   0  317 317

Passivo Passive
Recursos captados Funds raised       

Depósitos Ordem Order Deposits 243.522 76.827 0 876.617 1.196.967
Depósitos a Prazo Term Deposits 144.962 217.729 0 7.439.852 7.802.544
Juros e custos Equiparados Interest and similar costs 311 1.024  0 61.878 63.213

Activo Active       
Crédito Concedido Credit Granted      
Capital Capital 211.160 0 0 47.984 622.928
Juros e Prov. Equiparados Interest and Prov. Equivalent 1.102 0   0  317 3.383

Passivo Passive
Recursos captados Funds raised       

Depósitos Ordem Order Deposits 298.818 106.794 0 876.617 1.196.967
Depósitos a Prazo Term Deposits 1.453.677 235.547 0 7.439.852 7.802.544
Juros e custos Equiparados Interest and similar costs 3.766 551 0 106.297 110.614

Eram os seguintes os saldos activos e passivos 
relacionados com as partes relacionadas em 31 de 
Dezembro de 2021 e 2020:

The following were the related share-related asset 
and liability balances as at 31 December 2021 and 
2020:

31 - Rubricas extrapatrimoniais
As rubricas extrapatrimoniais em 31 de Dezembro 
de 2021 e 2020 apresentam a seguinte composição:

31 - Off-balance sheet items
Off-balance sheet items as at 31 December 2021 and 
2020 have the following composition:

Milhares de AOA 31-12-2021 31-12-2020
Thousands of AOA 31-12-2021 31-12-2020

Responsabilidade de terceiros
Garantias Recebidas
Opção de Activos - Venda de Títulos

Responsabilidade perante terceiros
Garantias Prestadas
Crédito Documentário
Compromissos perante terceiros revogáveis

Responsabilidades por serviços prestados
Deposito e guarda de valores
Cobrança de valores

Operações cambiais
Compra de moeda estrangeiras a liquidar 
Venda de moeda estrangeiras a liquidar

Valor actual das operações de crédito
Crédito mantidos no activo
Créditos transferidos para prejuízo

Outras contas de controlo

Third-party liability
Guarantees Received
AssetOption - Securities Sale

Liability to third parties
Guarantees Provided
Documentary credit
Commitments to revocable third parties

Responsibilities for services provided
Deposit and custody of values
Collection of amounts

Foreign exchange operations
Purchase of foreign currencies to be settled 
Sale of foreign currency to be settled

Current value of credit operations
Credit held in assets
Credits transferred to loss

Other control accounts

3.173.725
10.102.516 

(6.928.791)

1.594.255
(166.494)
(396.720) 
2.157.469

52.080.862
52.080.862

-

-
-
-

8.214.285
7.179.462 

1.034.823

(65.063.128)

2.834.278
10.119.002

(7.284.724)

64.794
(343.632)

(2.128.039)
2.536.465

50.753.277
50.753.277

-

-
-
-

11.993.940
10.955.641
 1.038.299

(65.646.288)

As garantias prestadas são operações bancárias 
que não se traduzem por mobilização de fundos por 
parte do Banco.
Os créditos documentários são compromissos 
irrevogáveis, por parte do Banco, por conta dos seus 
clientes, de pagar / mandar pagar um montante 
determinado ao fornecedor de uma dada mercadoria 
ou serviço, dentro de um prazo estipulado, contra a 
apresentação de documentos referentes à expedição 
da mercadoria ou prestação de serviço. A condição 
irrevogável consiste no facto de não ser fiável o seu 
cancelamento ou alteração sem o acordo expresso 
de todas as partes envolvidas.

The guarantees provided are banking operations 
that do not result in the bank’s mobilisation of funds.

Documentary credits are irrevocable commitments 
on the part of the Bank, on behalf of its customers, 
to pay / have paid an amount determined to 
the supplier of a given goods or service, within 
a stipulated period, against the presentation of 
documents relating to the shipment of the goods 
or provision of service. The irrevocable condition is 
that it is not reliable to cancel or change without the 
express agreement of all parties involved.
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32 - Justo valor de activos e passivos financeiros
O Banco não tinha em 31 de Dezembro de 2021 e 
2020 activos ou passivos mensurados a justo valor.

O justo valor em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
dos activos e passivos financeiros mensurados ao 
custo amortizado é resumido de seguida:

32 - Fair value of financial assets and liabilities
The Bank did not have assets or liabilities measured 
at fair value as of December 31, 2021 and 2020.

The fair value as of December 31, 2021 and 2020 of 
financial assets and liabilities measured at amortised 
cost is summarized below:

Justo Valor Nível 1 Nível 2 Nível 3
Fair Value  Level  1 Level 2 Level 3

Justo Valor Nível 1 Nível 2 Nível 3
Fair Value Level 1 Level 2 Level 3

Activos 
Actives

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 10.618.002 - 10.618.002 -
Cash and central bank cash and cash

Disponibilidades em outras instituições de crédito 9.984.952 - 9.984.952 -
Cash and cash in other credit institutions

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 6.376.193 - 6.376.193 -
Investments in central banks and other credit institutions

Crédito a clientes 5.264.288 - - 5.264.288
Credit to customers

Investimentos ao custo amortizado 22.726.518 - 22.726.518 -
Investments at amortized cost

Passivos  
Passive

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 201.517 - 201.517 -
Resources of central banks and other credit institutions

Recursos de clientes e outros empréstimos 38.805.800 - 38.805.800 -
Customer resources and other loans

Activos 
Actives

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 6.760.120 - 6.760.120 -
Cash and central bank cash and cash

Disponibilidades em outras instituições de crédito 15.741.898 - 15.741.898 -
Cash and cash in other credit institutions

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 3.755.254 - 3.755.254 -
Investments in central banks and other credit institutions

Crédito a clientes 8.667.698 - 0 8.667.698
Credit to customers

Investimentos ao custo amortizado 27.320.721 - 27.320.721 -
Contas correntes

Passivos  
Passive

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 23.787 - 23.787 -
Resources of central banks and other credit institutions

Recursos de clientes e outros empréstimos 48.558.958 0 48.558.958 0
Customer resources and other loans

Activos e passivos ao custo amortizado
Actives and passives at amortized cost

Activos e passivos ao custo amortizado
Actives and passives at amortized cost

Hierarquia da valorização/ Valuation hierarchy

Hierarquia da valorização/  Valuation hierarchy

31.12.2021

31.12.2020
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As principais metodologias e pressupostos 
utilizados na estimativa do justo valor dos activos 
e passivos financeiros registados no balanço ao 
custo amortizado são analisados como segue:

1. 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 e o risco 
de crédito da contraparte é muito baixo, pelo que 
o custo amortizado é uma aproximação razoável 
ao seu respectivo justo valor.

2. Investimentos ao custo amortizado
O justo valor destes instrumentos financeiros 
é baseado em cotações de mercado, quando 
disponíveis. Caso não existam, o justo valor é 
estimado com base na actualização dos fluxos de 
caixa esperados de capital e juros no futuro para 
estes instrumentos.

Para efeitos desta divulgação, assumiu-se que os 
bilhetes do tesouro apresentam prazos residuais 
de curto prazo, que as obrigações do tesouro em 
moeda estrangeira e aquelas indexadas ao dólar 
americano apresentam taxas de juro alinhadas 
com as taxas comparáveis de mercado em vigor, 
pelo que, o seu valor contabilístico representa 
substancialmente o justo valor destes activos.

3. Crédito a clientes
O justo valor do crédito a clientes é estimado com 
base na actualização dos fluxos de caixa esperados 
de capital e de juros, considerando que as 
prestações são pagas nas datas contratualmente 
definidas.
Dada a característica da carteira de crédito 
do Banco ser composta essencialmente por 
mútuos com taxas fixas e maturidades não 
superiores a um ano, as taxas actuais não diferem 
substancialmente das taxas contratadas, pelo que 
o valor contabilístico não será muito diferente do 
seu justo valor.

4. Recursos de bancos centrais e outras instituições 
de crédito

O justo valor destes passivos é estimado 
com base na actualização dos fluxos de caixa 
esperados de capital e juros, considerando que 
os pagamentos de prestações ocorrem nas datas 
contratualmente definidas. Estes passivos são de 
muito curto prazo pelo que o custo amortizado é 
uma aproximação razoável ao seu justo valor.

As main methodologies and assumptions used in 
estimating the fair value of financial assets and 
liabilities recorded in the balance sheet at amortized 
cost are analyzed as follows:

1. Cash and cash in central banks, cash availability in 
other credit institutions and investments in central 
banks and other credit institutions.

These assets are very short-term and the credit 
risk of the payshare is very low, so the amortized 
cost is a reasonable approximation to their fair 
value.

2. Investments at amortized cost
The fair value of these financial instruments is 
based on market quotes, when available. If it does 
not exist, fair value is estimated on the basis of the 
realization of the expected cash flows of capital 
and interest in the future for these instruments.

For the purposes of this disclosure, it was assumed 
that treasury bills have short-term residuals, that 
treasury bonds in foreign currency and those 
indexed to the US dollar have interest-aligned 
rates at the comparable market rates in force, so 
their book value represents substantially the fair 
value of these assets.

3. Credit to customers
The fair value of the credit to customers is 
estimated on the basis of the realization of the 
expected cash flows of capital and interest, 
considering that the installments are paid in the 
contractly defined data.
Since the characteristic of the Bank’s credit 
portfolio is composed essentially of fixed-rate and 
maturity dearly estates not exceeding one year, 
the current rates do not differ substantially from 
the rates contracted, so the book value will not be 
much different from their fair value.

4. Resources of central banks and other credit 
institutions

The fair value of these liabilities is estimated on 
the basis of the update of expected cash flows of 
capital and interest, considering that payments 
of installments occur on the dates contractly 
defined. These liabilities are very short-term so 
the amortized cost is a reasonable approximation 
to their fair value.
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5. Recursos de clientes e outros empréstimos
O justo valor destes instrumentos financeiros é 
estimado com base na actualização dos fluxos 
de caixa esperados de capital e de juros. A taxa 
de desconto utilizada é a que reflecte as taxas 
praticadas para os depósitos com características 
similares à data do balanço. Considerando que 
as taxas de juro aplicáveis são renovadas por 
períodos inferiores a um ano, entende-se que não 
existem diferenças materialmente relevantes 
entre o seu justo valor e o seu custo amortizado.

5. Customer resources and other loans
The fair value of these financial instruments is 
estimated on the basis of the update of expected 
cash flows of capital and interest. The discount 
rate used is the one that reflects the rates 
charged for deposits with characteristics similar 
to the balance sheet date. Whereas the applicable 
interest rates are renewed for periods of less 
than one year, it is understood that there are no 
material differences between their fair value and 
their amortised cost.

33 - Locações
O Banco foi locatário em diversos contratos de 
locação (ou que incluem locações) durante os 
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 
2020. Nos mesmos períodos não assumiu qualquer 
posição contratual como locador, não existindo, 
consequentemente, sublocações.

A quantia escriturada dos activos sob direito de uso 
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 é detalhada 
pela natureza dos respectivos activos subjacentes 
conforme apresentado de seguida.

33 - Rentals
The Bank has been renterin so many 
leaseagreements (or including leases) during the 
years ended December 31, 2021 and 2020. In the 
same periods he did not assume any contractual 
position as a lessor, and there were consequently no 
subleases.

The carrying amount of the assets under right of 
use as of 31 December 2021 and 2020 is detailed 
by the nature of the respective underlying assets as 
shown below.

Os fluxos de caixa relacionados com pagamentos de 
locações nos exercícios findos em 31 de Dezembro 
de 2021 e 2020 são detalhados de seguida.

Cash flows related to lease payments for the years 
ended December 31, 2021 and 2020 are detailed 
below.

Quantia Bruta Depreciações acumuladas Quantia Escriturada
Gross Amount Accumulated depreciation Carrying amount

Quantia Bruta Depreciações acumuladas Quantia Escriturada
Gross Amount Accumulated depreciation Carrying amount

Imóveis de serviço 1.577.492 (747.958) 829.534 1.577.492 -428.564,08 1.148.928
Service properties

Mobiliário  
Furniture

viaturas    
Vehicles

Eqipamento Informático        
Computer Eqipamento

Outros        
Other

  1.577.492 (747.958) 829.534 1.577.492 -428.564,08 1.148.928 

Activos e passivos ao custo amortizado
Assets and liabilities at amortized cost

20202021

Milhares de AOA 2021 2020 Pagamento de juros, comissões e outros gastos equiparados

Milhares de AOA 2021 2020 Payment of interest, commissions and other similar expenses

Juros de Locação

Pagamentos de Locação de curto prazo e de baixo 
valor e pagamentos variáveis

Pagamentos (Capital)

Rental Interest

Short-term, low-value Rental payments and 
variable payments

Payments (Capital)

Outros Passivos operacionais

Outras operações de Financiamento

Other Operating Liabilities

Other Financing Operations

161.840

1.245.232

(513.613)
893.459

215.385

1.543.460

(513.613)
1.245.232

Rubrica da demonstração dos fluxos de caixa
Cash flow statement item
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34 - GESTÃO DE RISCOS
O Banco está sujeito a riscos de diversa ordem no 
âmbito do desenvolvimento da sua actividade.
A gestão dos riscos é efectuada de forma centralizada 
em relação aos riscos específicos de cada negócio.

A política de gestão de risco do Banco visa a 
manutenção, em permanência, de uma adequada 
relação entre os seus capitais próprios e a actividade 
desenvolvida, assim como a correspondente 
avaliação do perfil de risco/retorno por linha de 
negócio.

Neste âmbito, assume uma particular relevância o 
acompanhamento e controlo dos principais tipos de 
riscos - crédito, mercado, liquidez e operacional - a 
que se encontra sujeita a actividade do Banco.

33.1 Principais Categorias de Risco
Crédito – O risco de crédito encontra-se associado 
ao grau de incerteza de recuperação do investimento 
e do seu retorno, por incapacidade quer de um 
devedor (e do seu garante, se existir), provocando 
deste modo uma perda financeira para o credor. O 
risco de crédito encontra-se patente em títulos de 
dívida ou outros saldos a receber.

Mercado – O conceito de risco de mercado reflecte 
a perda potencial que pode ser registada por uma 
determinada carteira em resultado de alterações 
de taxas (de juro e de câmbio) e/ou dos preços dos 
diferentes instrumentos financeiros que a compõem, 
considerando quer as correlações existentes entre 
eles, quer as respectivas volatilidades. Assim, o risco 
de mercado engloba o risco de taxa de juro, cambial 
e outros riscos de preço.

Liquidez – O risco de liquidez reflecte a incapacidade 
do Banco cumprir com as suas obrigações 
associadas a passivos financeiros a cada data de 
vencimento, sem incorrer em perdas significativas 
decorrentes de uma degradação das condições de 
acesso ao financiamento (risco de financiamento) e/
ou de venda dos seus activos por valores inferiores 
aos valores habitualmente praticados em mercado 
(risco de liquidez de mercado).

Operacional – Como risco operacional entende-
se a perda potencial resultante de falhas ou 
inadequações nos processos internos, nas pessoas 
ou nos sistemas, ou ainda as perdas potenciais 
resultantes de eventos externos.

34 - RISK MANAGEMENT
The Bank is subject to risks of various order in the 
development of its activity.
Risk management is carried out centrally in relation 
to the specific risks of each business.

The Bank’s risk management policy aims to maintain, 
at all times, an adequate relationship between its 
own capital and the activity developed, as well as the 
corresponding assessment of the risk/return profile 
per line of business.

In this context, the monitoring and control of the 
main types of risks - credit, market, liquidity and 
operational - to which the Bank is subject is subject 
to particular importance.

33.1 Main Risk Categories
Credit - Credit risk is linked to the degree of 
uncertainty of recovery of the investment and its 
return, due to the incapacity of either a debtor (and 
its guarantor, if any), thereby causing a financial 
loss for the creditor. Credit risk is evident in debt 
securities or other balances to be received.

Market – The concept of market risk reflects the 
potential loss that can be recorded by a given 
portfolio as a result of changes in rates (interest and 
exchange) and/or the prices of the different financial 
instruments that compose it, taking into account 
both the correlations between them and their 
volatilities. Thus, market risk encompasses interest 
rate, exchange rate and other price risk risk.

Liquidity – Liquidity risk reflects the Bank’s inability 
to meet its financial liabilities-related obligations 
at each maturity date, without incurring significant 
losses arising from a degradation of the conditions 
of access to finance (financing risk) and/or the sale 
of its assets at values below the amounts normally 
charged in the market (market liquidity risk).

Operational – Operational risk means potential loss 
resulting from failures or inadequacies in internal 
processes, people or systems, or potential losses 
resulting from external events.
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33.2 Avaliação de riscos
Risco de crédito
Os modelos de risco de crédito desempenham um 
papel essencial no processo de decisão de crédito.

As decisões de crédito dependem das classificações 
de risco e do cumprimento de diversas regras sobre 
a capacidade financeira e o comportamento dos 
proponentes.

Seguidamente apresenta-se a informação relativa à 
exposição do Banco ao risco de crédito:

33.2 Risk assessment
Credit risk
Credit risk models play an essential role in the credit 
decision-making process.

Credit decisions depend on risk ratings and 
compliance with various rules on the financial 
capacity and behaviour of tenderers.

The following is information on the Bank’s exposure 
to credit risk:

Valor contabilístico bruto Imparidade Valor contabilístico líquido
Gross book value Impairment Net book value

Valor contabilístico bruto Imparidade Valor contabilístico líquido
Gross book value Impairment Net book value

Patrimoniais 
Heritage

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 10.618.002 -  10.618.002
Cash and central bank cash and cash

Disponibilidades em outras instituições de crédito 9.993.801 (8.849) 9.984.952
Cash and cash in other credit institutions

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 6.376.193 - 6.376.193
Investments in central banks and other credit institutions

Activos financeiros ao justo valor através de resultados - - -
Financial assets at fair value through results

Investimentos ao custo amortizado 23.025.103 (298.585) 22.726.518
Investments at amortized cost

Crédito a clientes 7.179.461 (1.915.173) 5.264.288
Credit to customers

  57 192 560 (2 222 607) 54 969 953
 

Extrapatrimoniais - - -
Off-balance sheet

Garantias prestadas 166.494 1.665 168 159
Guarantees provided

Compromissos perante terceiros revogáveis 396.720 3 967 400 687
Commitments to revocable third parties

  563 214 5 632 568 846

Patrimoniais 
Heritage

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 6.760.120 -  6.760.120
Cash and central bank cash and cash

Disponibilidades em outras instituições de crédito 15.756.599 (14.701) 15.741.898
Cash and cash in other credit institutions

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 3.755.254 - 3.755.254
Investments in central banks and other credit institutions

Activos financeiros ao justo valor através de resultados - - -
Financial assets at fair value through results

Investimentos ao custo amortizado 28.883.985 (1.275.950) 27.608.035
Investments at amortized cost

Crédito a clientes 10.338.711 (1.814.535) 8.524.176
Credit to customers

  65 494 669 (3 105 186) 62 389 483
 

Extrapatrimoniais - - -
Off-balance sheet

Garantias prestadas 343.632 (3.436) 340 196
Guarantees provided

Compromissos perante terceiros revogáveis 2.128.039 ( 21 280) 2 106 759
Commitments to revocable third parties

  2 471 671 ( 24 717) 2 446 954

31.12.2021

31.12.2020
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Relativamente ao nível da qualidade do risco de 
crédito dos activos financeiros, em 31 de Dezembro 
de 2021 e 2020 é como segue:

As far as the quality of the credit risk of financial 
assets is not limited to, as follows:

Os níveis de risco internos apresentados na tabela 
acima estão de acordo com a classificação do 
Instrutivo n.o 09/2015 do BNA sobre a metodologia 
para a constituição de provisões regulamentares, 
sendo que:

(i) o grau de risco baixo corresponde às categorias 
de risco A a C do instrutivo;
(ii) o grau de risco médio corresponde às categorias 
de risco D e E do instrutivo; e
(iii) o grau de risco alto corresponde às categorias 
de risco F e G do instrutivo.

The internal risk levels presented in the table above 
are in accordance with the classification of Instruction 
No 09/2015 of the BNA on the methodology for the 
constitution of regulatory provisions, and:

(i) the low degree of risk corresponds to the risk 
categories A to C of the instructive;
(ii) the average risk grade corresponds to the risk 
categories D and E of the instructive; and
(iii) the high risk level corresponds to the risk 
categories F and G of the instructive.

31-12-2021

31-12-2020

Quantia bruta Imparidade Quantia escriturada Quantia bruta Imparidade Quantia escriturada Quantia bruta Imparidade Quantia escriturada
Gross amount Impairment Carrying amount Gross amount Impairment Carrying amount Gross amount Impairment Carrying amount

Quantia bruta Imparidade Quantia escriturada Quantia bruta Imparidade Quantia escriturada Quantia bruta Imparidade Quantia escriturada
Gross amount Impairment Carrying amount Gross amount Impairment Carrying amount Gross amount Impairment Carrying amount

Grau de risco baixo Grau de risco médio Grau de risco elevado

Grau de risco baixo Grau de risco médio Grau de risco elevado

Low risk grade Medium risk degree High degree of risk

Low risk grade Medium risk degree High degree of risk

Empresas
Companies

Contas correntes 3.187.783 606.713 2.581.070 0 0 0 344.396 293.802 50.594
Current accounts

Empréstimos 2.074.680 212.519 1.862.161 7.953 3.977 3.977 732.527 593.765 138.761
Loans

Descobertos 0 0 0 39 2 37 9.136 8.543 592
Discovered

Cartões de crédito 3.346 33 3.313 0 0 0 0 0 0
Credit cards

Particulares 0 0  0 0 0 0 0 0
Singulars  

Habitação 555.644 64.945 490.699 0 0 0 67.910 67.910 0
Housing 

Consumo e outros 155.314 23.303  132.010 534 5 528 40.200 39.654 546
Consumption and others

 5.976.767 907.514 5.069.253 8.526 3.984 4.542 1.194.169 1.003.675 190.493

Empresas
Companies 

Contas correntes 3.105.592 206.187 2.899.405 532.087 35.326 496.760 411.214 411.214 50.594
Current accounts

Empréstimos 3.610.924 197.841 3.413.084 0 0 0 808.755 808.755 138.761
Loans

Descobertos 7.866 7.866 0 7.292 7.292 0 4.056 4.056 592
Discovered

Cartões de crédito 17.943 0 17.943 0 0 0 0 0 0
Credit cards

Particulares 0 0  0 0 0 0 0 0
Singulars  

Habitação 548.888 42.869 506.018 13.438 4.010 9.429 0 0 0
Housing 

Consumo e outros 1.191.599 9.990 1.181.609 10.775 10.848 -73 68.281 68.281 0
Consumption and others

 8.482.813 464.753 8.018.060 563.592 57.476 506.116 1.292.306 1.292.306 0
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A concentração geográfica do risco de crédito em 31 
de Dezembro de 2020 e 2019 apresenta-se como 
se segue:

The geographical concentration of credit risk as at 31 
December 2020 and 2019 is as follows:

Angola Outros países de África Europa Outros Total
Angola Other countries in Africa Europa Other Total

Activos 
Actives

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 10.618.002 - - - 10.618.002
Cash and central bank cash and cash

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - 9.854.532 129.921 9.984.453
Cash and cash in other credit institutions

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 6.376.193 - - - 6.376.193
Investments in central banks and other credit institutions

Activos financeiros ao justo valor através outro rendimento integral - - - - -
Financial assets at fair value through other comprehensive income

Investimentos ao custo amortizado 23.025.103 - - - 23.025.103
Investments at amortized cost

Crédito a clientes 7.179.461 - - - 7.179.461
Credit to customers

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

Área geográfica/ Geographical area

31.12.2021

33.3 Risco de taxa de juro 

O Banco reporta o risco de taxa de juro na carteira 
bancária ao Banco Nacional de Angola de acordo 
com o Aviso No 08/2016 publicado em 16 de Maio 
de 2016. O referido aviso define uma periodicidade 
semestral para os bancos reportarem o risco de 
taxa de juro na carteira bancária ao Banco Nacional 
de Angola.
O Banco Nacional de Angola estabelece, através do 
Aviso No 08/2016, um choque instantâneo 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 sobre a margem de juros de acordo 
com factores de sensibilidade fornecidos no referido 
aviso.
Com base nas características financeiras de cada 
contrato é feita a projecção dos fluxos de caixa 
esperados de acordo com as datas de refixação de 
taxa de juro ou maturidade contratual, observando 
eventuais pressupostos comportamentais conside-
rados para a refixação de taxa de juro para os 
activos e passivos que, apesar de estarem sujeitos 
ao risco de taxa de juro, não tenham maturidade 
contratual definida e para os contratos de crédito 
de taxa fixa que disponham de uma cláusula que 
permite o Banco alterar a taxa de juro sempre que 
as condições do mercado justificarem.

33.3 Interest rate risk

The Bank reports the interest rate risk in the bank 
portfolio to the National Bank of Angola according to 
Notice No. 08/2016 published on May 16, 2016. This 
notice defines a six-monthly periodicity for banks to 
report the interest rate risk in the bank portfolio to 
the National Bank of Angola.
The National Bank of Angola establishes, through 
Notice No 08/2016, an instant shock of 2% in 
interest rates resulting in a parallel movement of 
the yield curve of the same magnitude, estimating 
the impact on the current value of cash flows and on 
the interest margin according to sensitivity factors 
provided in that warning.
On the basis of the financial characteristics of each 
contract, the expected cash flows are projected 
according to the dates of resetting interest rate 
or contractual maturity, observing any behavioral 
assumptions considered for the resetting of 
interest rates for assets and liabilities which, despite 
being subject to interest rate risk, have no defined 
contractual maturity and for fixed rate credit 
agreements having a clause allowing the Bank to 
change the interest rate where market conditions 
justify it.
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De acordo com o mesmo aviso, os bancos deverão 
avaliar o nível de exposição ao risco de taxa de juro 
numa base contínua e, no prazo de um dia útil, 
informar ao Banco Nacional de Angola sempre 
que de acordo com o choque realizado, exista 
uma redução potencial do seu valor económico 
igual ou superior a 20% dos seus fundos próprios 
regulamentares.
Uma análise separada é necessária sempre que 
os elementos expostos ao risco de taxa de juro 
denominados numa moeda estrangeira representem 
mais do que 5% da carteira bancária, de acordo com 
o Aviso. Nestes casos, os bancos devem apresentar 
uma análise e prestação de informação específica 
para esta moeda.
A exposição a activos e passivos sujeitos a taxa de 
juro em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 apresenta-
se como se segue:

According to the same notice, banks should assess 
the level of exposure to interest rate risk on an 
ongoing basis and, within one business day, inform 
the National Bank of Angola whenever according 
to the shock, there is a potential reduction in its 
economic value equal to or greater than 20% of its 
regulatory own funds.
A separate analysis is required where elements 
exposed to interest rate risk denominated in a 
foreign currency represent more than 5% of the 
bank portfolio, according to the Notice. In such 
cases, banks shall submit an analysis and provision 
of information specific to this currency.
Exposure to interest rate assets and liabilities as at 
31 December 2021 and 2020 is as follows:

Taxa fixa Taxa variável Não sujeito a risco de taxa de juro Derivados Total
Flat rate Variable rate Not subject to interest rate risk Derived Total

Taxa fixa Taxa variável Não sujeito a risco de taxa de juro Derivados Total
Flat rate Variable rate Not subject to interest rate risk Derived Total

Activos 34 367 000 - 20 602 954 - 54 969 954
Assets

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - 10 618 002 - 10 618 002
Cash and central bank cash and cash

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - 9 984 952 129.921 9 984 952
Cash and cash in other credit institutions

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 6 376 193 - - - 6.376.193
Investments in central banks and other credit institutions

Activos financeiros ao justo valor através de resultados - - - - -
Financial assets at fair value through results

Investimentos ao custo amortizado 22 726 518 - - - 22 726 518
Investments at amortized cost

Crédito a clientes 5 264 288 - - - 5 264 288
Credit to customers

Passivos (19 365 342) - (19 641 975) - (39 007 317)
Passive

Recursos de clientes e outros empréstimos (19 365 342) - (19 440 458) - (38 805 800)
Customer resources and other loans

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito - - ( 201 517) 129.921 ( 201 517)
Resources of central banks and other credit institutions

Total 15 001 658 - 960 979 - 6.376.193
Total

Activos 39 887 465 - 22 502 018 - 62 389 483
Assets

Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - 6 760 120 - 6 760 120
Cash and central bank cash and cash

Disponibilidades em outras instituições de crédito - - 15 741 898 129.921 15 741 898
Cash and cash in other credit institutions

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 3 755 254 - - - 3 755 254
Investments in central banks and other credit institutions

Activos financeiros ao justo valor através de resultados - - - - -
Financial assets at fair value through results

Investimentos ao custo amortizado 27 608 035 - - - 27 608 035
Investments at amortized cost

Crédito a clientes 8 524 176 - - - 8 524 176
Credit to customers

Passivos (28 481 498) - (20 101 247) - (48 582 745)
Passive

Recursos de clientes e outros empréstimos (28 481 498) - (20 077 460) - (48 558 958)
Customer resources and other loans

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito - - ( 23 787) 129.921 ( 23 787)
Resources of central banks and other credit institutions

Total 11 405 967 - 2 400 771 - 13 806 737
Total

Exposição/ Exposure

Exposição/ Exposure

31.12.2021

31.12.2020
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31-12-2021

31-12-2020 Data de maturidade / Maturity date

Data de maturidade / Maturity date

Activos 2 080 378 8 431 548 6 294 482 8 010 000 7 908 616 9 057 616 657 000 - 42 439 640 
Assets 

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 2 079 754 4 296 439 - - - -   - 6 376 193
Investments in central banks and other credit institutions

Investimentos ao custo amortizado   4 007 191 6 136 982 7 580 000 5 833 982 5 325 830 - - 28 883 985
Investments at amortized cost

Crédito a clientes 623 127 918 157 500 430 000 2 074 634 3 731 786 657 000 - 7 179 462
Credit to customers

Passivos  (6 697 320) 0 39 (4 089 315) 37 - - (19 365 342)
Passive

Recursos de clientes e outros empréstimos - (6 697 320) 3.313 0 (4 089 315) 0 - - (19 365 342)
Customer resources and other loans

 2 080 378 1 734 229 3 494 125 2 231 650 3 819 301 9 057 616 657 000 - 23 074 298

Activos 4821 352 5 637 347 4 875 061 10 373 109 9 541 567 3 560 690 738 286 - 39 547 412
Assets 

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 1 700 684 2 054 569 - - - -   - 3 755 254
Investments in central banks and other credit institutions

Investimentos ao custo amortizado  2 254 065 1 986 115 3 564 823 9 510 609 7 881 180 2 071 190 - - 27 267 982
Investments at amortized cost

Crédito a clientes 866 603 1 596 662 1 310 238 862 500 1 660 387 1 489 500 738 286 - 8 524 176
Credit to customers

Passivos - (1 412 362) (16 127 138) (10 941 998) - - - - (28 481 498)
Passive

Recursos de clientes e outros empréstimos   (1 412 362) (16 127 138) (10 941 998) - - - - (28 481 498)
Customer resources and other loans

 4 821 352 4 224 985 (11 252 078) ( 568 889) 3 819 301 3 560 690 738 286 - 11 065 914

O detalhe dos instrumentos financeiros com 
exposição a risco de taxa de juro em função da data 
de maturidade ou de refixação em 31 de Dezembro 
de 2021 e 2020:

The detail of financial instruments with exposure 
to interest rate risk depending on the maturity or 
resetting date of 31 December 2021 and 2020:

Até 1 mês 1-3 meses 3-6 meses 6 meses - 1 ano 1-3 anos 3-5 anos Mais de 5 anos Indetemrinado Total
Up to 1 month 1-3 months 3-6 months 6 months - 1 year 1-3 years 3-5 years More than 5 years Indetemrinado Total

Até 1 mês 1-3 meses 3-6 meses 6 meses - 1 ano 1-3 anos 3-5 anos Mais de 5 anos Indetemrinado Total
Up to 1 month 1-3 months 3-6 months 6 months - 1 year 1-3 years 3-5 years More than 5 years Indetemrinado Total
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2021

2020

  Kwanzas Dólares EUA Euros Outras moedas Total
  Kwanzas EUA Dolares Euros Other currencies Total

  Kwanzas Dólares EUA Euros Outras moedas Total
  Kwanzas EUA Dolares Euros Other currencies  Total

Activo Activo 43 032 062      

Caixa e disponibilidades em bancos centrais Cash and central bank cash and cash 8 665 063     

Disponibilidades em outras instituições de crédito Cash and cash in other credit institutions ( 0) 0 0 47.984 622.928

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito Investments in central banks and other credit institutions 6 376 193 0   0  317 3.383

Investimentos ao custo amortizado Investments at amortized cost 22 726 518 0   0  317 3.383

Crédito a clientes Credit to customers 5 264 288 0   0  317 3.383

Passivo Passivo (25 495 893) (5 306 073) (8 205 207) ( 144) (39 007 317)

Recursos de clientes e outros empréstimos Customer resources and other loans (25 294 376) (5 306 073) (8 205 207) ( 144) (38 805 800)

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito Resources of central banks and other credit institutions ( 201 517) - 0 7.439.852 ( 201 517)

Total  17 536 169 (1 584 993) ( 27 095) 38 556 15 962 636

Activo Assets 43 353 671 8 255 809  10 708 922  71 081 62 389 483

Caixa e disponibilidades em bancos centrais Cash and central bank cash and cash 5 805 612 822 562 131 848 98 6 760 120

Disponibilidades em outras instituições de crédito Cash and cash in other credit institutions ( 0) 5 093 841 10 577 073 70 983 15 741 898

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito Investments in central banks and other credit institutions 3 755 254 -  -  - 3 755 254

Investimentos ao custo amortizado Investments at amortized cost 25 268 629 2 339 406  -  - 27 608 035

Crédito a clientes Credit to customers 8 524 176 -  - - 8 524 176

Passivo Passive (48 579 152) (16 360 353) (2 326 738) ( 169) (39 007 317)

Recursos de clientes e outros empréstimos Customer resources and other loans (48 558 958) (16 360 353) (2 323 145) ( 169) (38 805 800)

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito Resources of central banks and other credit institutions ( 20 194) - (3593) - ( 201 517)

Total  17 536 169 (1 584 993) ( 27 095) 38 556 15 962 636

A repartição dos activos e passivos financeiros, 
a 31 de Dezembro de 2021 e 2020, por moeda, é 
analisado como segue:

The breakdown of financial assets and liabilities 
as of 31 December 2021 and 2020 by currency is 
analysed as follows:

33.4 Risco de liquidez 
O Banco reporta o risco de liquidez ao Banco Nacional 
de Angola de acordo com o Instrutivo No 19/2016 
publicado em 30 de Agosto de 2016. Segundo o 
referido instrutivo, as instituições financeiras devem 
remeter ao Banco Nacional de Angola informação 
individual sobre a distribuição das suas posições do 
balanço e extrapatrimoniais por bandas temporais 
através de mapas de liquidez devidamente 
preenchidos e com os cálculos do rácio de liquidez e 
de observação.
Deste modo, as instituições financeiras devem 
remeter, em base individual, os seguintes mapas de 
liquidez:
 Mapa considerando apenas os fluxos de caixa em 
todas as moedas;
 Mapa considerando apenas os fluxos de caixa em 
moeda nacional; e
 Mapa considerando os fluxos de caixa em moedas 
estrangeiras significativas para as instituições, de 
forma individual. Uma moeda estrangeira deve 
ser considerada significativa quando o activo 
denominado na mesma corresponde a mais do que 
25% do total do activo da instituição.
De acordo com o referido instrutivo, as instituições 
financeiras devem manter um rácio de liquidez 
(razão entre o total dos activos líquidos e as saídas 
líquidas de caixa) em moeda nacional e para todas 
as moedas igual ou superior a 100% enquanto o 
rácio de liquidez em moeda estrangeira não deve ser 
inferior a 150%.

33.4 Risco de liquidez 
The Bank reports the liquidity risk to the National 
Bank of Angola according to Instruction No. 19/2016 
published on August 30, 2016. According to the 
statement, financial institutions should send the 
National Bank of Angola individual information 
on the distribution of their balance sheet and off-
balance sheet positions by time bands through duly 
completed liquidity maps and with the calculations 
of the liquidity and observation ratio.
Thus, financial institutions should submit, on an 
individual basis, the following liquidity maps:
 Map considering only cash flows in all currencies;
 Map considering only cash flows in national 
currency; and
 Map considering cash flows in foreign currencies 
significant to institutions individually. 
A foreign currency should be considered significant 
when the asset denominated in it corresponds to 
more than 25% of the institution’s total assets. 
According to the above statement, financial 
institutions should maintain a liquidity ratio (ratio 
between total net assets and net cash outflows) in 
national currency and for all currencies equal to or 
greater than 100% while the liquidity ratio in foreign 
currency should not be less than 150%.
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31-12-2021

31-12-2020

Data de maturidade/  Maturity date

Data de maturidade/  Maturity date

Até 1 mês 1-3 meses 3-6 meses 6 meses - 1 ano 1-3 anos 3-5 anos Mais de 5 anos Indetemrinado Total
Up to 1 month 1-3 months 3-6 months 6 months - 1 year 1-3 years 3-5 years More than 5 years Indetemrinado Total

Até 1 mês 1-3 meses 3-6 meses 6 meses - 1 ano 1-3 anos 3-5 anos Mais de 5 anos Indetemrinado Total
Up to 1 month 1-3 months 3-6 months 6 months - 1 year 1-3 years 3-5 years More than 5 years Indetemrinado Total

Activos 24 937 397 6 410 472 3 722 323 9 940 609 9 955 814 5 802 976 657 000 - 61 426 591 
Assets 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 10 618 002 - - - - -   - 10 618 002
Cash and central bank cash and cash

Disponibilidades em outras instituições de crédito 9 984 952  - - - - - - - 9 984 952
Cash and cash in other credit institutions

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 2 079 754 4 296 439 - - - - - - 6 376 193
Investments in central banks and other credit institutions

Investimentos ao custo amortizado 2 254 065 1 986 115 3 564 823 9 510 609 7 881 180 2 071 190 - - 27 267 982
Investments at amortized cost

Crédito a clientes 623 127 918 157 500 430 000 2 074 634 3 731 786 657 000 - 7 179 462
Credit to customers

Passivos (19 641 975) (6 697 320) (2 800 357) (5 778 350) (4 089 315) - - - (39 007 317)
Passives

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito ( 201 517) (6 697 320) 3.313 - (4 089 315) - - - ( 201 517)
Resources of central banks and other credit institutions

Recursos de clientes e outros empréstimos (19 440 458) (6 697 320) 3.313 (5 778 350) (4 089 315) - - - (38 805 800)
Customer resources and other loans

GAP 5 295 422 ( 286 847) 921 966 4 162 259 5 866 499 5 802 976 657 000 - 22 419 274
GAP Acumulado/ Accumulated GAP 5 295 422 5 008 574 5 930 540 10 092 799 15 959 298 21 762 274 22 419 274 22 419 274 44 838 548

Activos 27 323 370 5 637 347 3 722 323 10 373 109 9 541 567 3 560 690 738 286 - 62 049 430
Assets 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 6 760 120 - - - - -   - 6 760 120
Cash and central bank cash and cash

Disponibilidades em outras instituições de crédito 15 741 898  - - - - - - - 15 741 898
Cash and cash in other credit institutions

Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 1 700 684 2 054 569 - - - - - - 3 755 254
Investments in central banks and other credit institutions

Investimentos ao custo amortizado 2 254 065 1 986 115 3 564 823 9 510 609 7 881 180 2 071 190 - - 27 267 982
Investments at amortized cost

Crédito a clientes 866 603 1 596 662 1 310 238 862 500 2 074 634 1 489 500 738 286 - 8 524 176
Credit to customers

Passivos (20 101 247) (1 412 362) (16 127 138) (10 941 998) (4 089 315) - - - (48 582 745)
Passives

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito ( 23 787) - - - (4 089 315) - - - ( 23 787)
Resources of central banks and other credit institutions

Recursos de clientes e outros empréstimos (20 077 460) (1 412 362) (16 127 138) (10 941 998) (4 089 315) - - - (48 558 958)
Customer resources and other loans

GAP 7 222 123 4 224 985 (11 252 078) ( 568 889) 9 541 567 3 560 690 738 286 - 13 466 684
GAP Acumulado/ Accumulated GAP 7 222 123 11 447 108 195 030 ( 373 859) 9 167 708 12 728 398 13 466 684 13 466 684 26 933 369

Os mapas de liquidez em moeda nacional e 
estrangeira devem ser submetidos ao Banco 
Nacional de Angola com uma periodicidade quinzenal 
enquanto o mapa de liquidez que considera os fluxos 
de caixa em todas as moedas deve ser submetido 
mensalmente a aquela instituição.

Liquidity maps in national and foreign currency must 
be submitted to the National Bank of Angola on a 
biweekly basis while the liquidity map that considers 
cash flows in all currencies must be submitted 
monthly to that institution.
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Gestão de capital e rácio de solvabilidade

Durante o ano de 2016, e considerando as melhores 
práticas internacionais, o BNA estabeleceu novas 
categorias de risco consideradas no cômputo do 
rácio de solvabilidade regulamentar e redefiniu 
as características de instrumentos financeiros 
considerados no apuramento dos fundos próprios 
regulamentares. Foram publicados novos avisos e 
Instrutivos sobre esta matéria que revogaram as 
anteriores normas regulamentares.
A entrada em vigor destes avisos e instrutivos 
produziu efeitos em 15 de Junho de 2016, 
(corresponde à data da sua publicação). Os bancos 
tiveram 18 meses para adaptação, tendo reportado 
mensalmente ao BNA, durante o ano 2017, os 
resultados da aplicação desta nova legislação, 
sendo que a adopção efectiva foi reportada a 31 de 
Dezembro de 2017.

O requisito mínimo do Rácio de Solvabilidade 
Regulamentar (RSR) manteve-se nos 10%.
Os fundos próprios regulamentares compreendem:

1. Fundos Próprios de Base – compreendem:
(i) o capital social realizado;
(ii) reserva para registo do valor da actualização 
monetária do capital social realizado;
(iii)resultados transitados de exercícios anteriores;
(iv) reservas legais, estatutárias e outras reservas 
provenientes de resultados não distribuídos, ou 
constituídas para o aumento de capital;
(v) resultado líquido do exercício auditado;
(vi) resultados latentes negativos relativos à 
reavaliação dos títulos disponíveis para venda e 
às operações de cobertura de fluxos de caixa e de 
investimentos no exterior;
(vii) activos/passivos por impostos diferidos na 
medida em que estejam associados a perdas/ganhos 
que contem como elemento negativo/positivo dos 
fundos próprios de base.

2. Fundos Próprios Complementares -compreendem:
(i) acções preferenciais remíveis;
(ii) fundos e provisões genéricas;
(iii) reservas provenientes da realização dos imóveis 
de uso próprio;
(iv) reservas provenientes da realização dos imóveis 
de uso próprio; dívidas subordinadas e instrumentos 
híbridos de capital e dívida; e
(v) outros valores autorizados pelo Banco Nacional 
de Angola.

Capital management and solvency ratio

During 2016, and considering international best 
practices, the BNA established new risk categories 
considered in the calculation of the regulatory 
solvency ratio and redefined the characteristics of 
financial instruments considered in the clearance of 
regulatory own funds. New and instructive notices 
have been published on this matter that have 
repealed the previous regulatory standards.
The entry into force of these notices and instructional 
notices took effect on 15 June 2016 (corresponds 
to the date of their publication). The banks had 
18 months to adapt, having reported monthly to 
the BNA, during the year 2017, the results of the 
implementation of this new legislation, and the 
effective adoption was reported on 31 December 
2017.

The minimum requirement of the Regulatory 
Solvency Ratio (RSR) remained at 10%.
Regulatory own funds include:

1. Basic Own Funds - comprise:
(i) the realized share capital;
(ii) reservation for recording the value of the 
monetary update of the capital capital realized;
(iii)results carried over from previous years;
(iv) legal, statutory and other reserves arising from 
undistributed results, or constituted for capital 
increase;
(v) net income for the year audited;
(vi) negative latent results relating to the revaluation 
of securities available for sale and the hedging 
operations of cash flows and investments abroad;
(vii) deferred tax assets/liabilities to the extent that 
they are associated with losses/gains that it contains 
as a negative/positive element of basic own funds.

2. Complementary Own Funds - comprise:
(i) redeemable preferred shares;
(ii) generic funds and provisions;
(iii) reserves arising from the realization of own-use 
properties;
(iv) reserves arising from the realization of own-
use properties; subordinated debts and hybrid 
instruments of capital and debt; and
(v) other amounts authorized by the National Bank 
of Angola.
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3. Deduções – Compreendem:

(i) acções da própria instituição objecto de recompra;
(ii) cções preferenciais remíveis e com dividendos 
fixos e cumulativos;
(iii) empréstimos concedidos com natureza de 
capital;
(iv) empréstimos concedidos com natureza de 
capital;
(v) créditos tributários decorrentes de prejuízos 
fiscais;
(vi) goodwill (trespasse);
(vii) outros activos incorpóreos líquidos das 
amortizações;
(viii) outros valores, por determinação do Banco 
Nacional de Angola.

3. Deductions - Comprise:

(i) shares of the institution itself subject to 
repurchase;
(ii) redeemable preferred shares with fixed and 
cumulative dividends;
(iii) loans granted of a capital nature;
(iv) loans granted of a capital nature;
(v) tax credits arising from tax losses;
(vi) goodwill;
(vii) other intangible assets net of depreciation;
(viii) other amounts, determined by the National 
Bank of Angola.
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Milhares de AOA 31-12-2021

Milhares de AOA 31-12-2020

Thousands of AOA 31-12-2021

Thousands of AOA 31-12-2020

Rácio de solvabilidade regulamentar (RSR)
Regulatory solvency ratio (RSR)

Rácio de solvabilidade regulamentar (RSR)
Regulatory solvency ratio (RSR)

Requisitos de FPR
FPR Requirements

Rácio de solvabilidade regulamentar (RSR)
Regulatory solvency ratio (RSR)

Rácio de solvabilidade regulamentar (RSR)
Regulatory solvency ratio (RSR)

Requisitos de FPR
FPR Requirements

(FPR/Requisitos de FPR) x 10% (valor em percentagem)
(FPR/FPR requirements) x 10% (percentage value)

Fundos próprios de base + fundos próprios complementares (valor em milhares de kwanzas)
Basic own funds + additional own funds (value in thousands of kwanzas)

Requisito de FPR para risco de crédito e risco de crédito de contraparte (valor em milhares de Kwanzas)
FPR requirement for credit risk and credit risk of the counterpartite (value in thousands of Kwanzas)

Requisito de FPR para risco de mercado e risco de crédito de contraparte na carteira de negociação (valor em milhares de Kwanzas)
Requisito de FPR para risco de crédito e risco de crédito de contraparte (valor em milhares de Kwanzas)

Requisito de FPR para risco operacional (valor em milhares de Kwanzas)
FPR requirement for operational risk (value in thousands of Kwanzas)

(FPR/Requisitos de FPR) x 10% (valor em percentagem)
(FPR/FPR requirements) x 10% (percentage value)

Fundos próprios de base + fundos próprios complementares (valor em milhares de kwanzas)
Basic own funds + additional own funds (value in thousands of kwanzas)

Requisito de FPR para risco de crédito e risco de crédito de contraparte (valor em milhares de Kwanzas)
FPR requirement for credit risk and credit risk of the counterpartite (value in thousands of Kwanzas)

Requisito de FPR para risco de mercado e risco de crédito de contraparte na carteira de negociação (valor em milhares de Kwanzas)
Requisito de FPR para risco de crédito e risco de crédito de contraparte (valor em milhares de Kwanzas)

Requisito de FPR para risco operacional (valor em milhares de Kwanzas)
FPR requirement for operational risk (value in thousands of Kwanzas)

79,15%

17.201.403

827.508

40.387

1.305.478

44,36%

14.579.302

1.228.412

640.386

1.417.592

 Base de cálculo Valor
 Calculation base Value

 Base de cálculo Valor
 Calculation base Value

O Aviso do BNA no 09/2016 estabelece que para 
efeitos de cálculo do Rácio de Solvabilidade 
Regulamentar, o excesso verificado no limite de 
exposição ao risco por cliente deve ser deduzido dos 
Fundos Próprios Regulamentares (FPR).
Em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro 
de 2020, o cálculo do rácio de solvabilidade 
regulamentar é o seguinte:

The BNA Notice on 09/2016 states that for the 
purposes of calculating the Regulatory Solvency 
Ratio, the excess found at the limit of exposure to 
risk per client must be deducted from the Regulatory 
Own Funds (FPR).
As at 31 December 2021 and 31 December 2020, 
the calculation of the regulatory solvency ratio is as 
follows:

33 - Eventos subsequentes

Não temos conhecimento de quaisquer factos ou 
acontecimentos posteriores a 31 de Dezembro de 
2021 que justifiquem ajustamentos ou divulgação 
adicional nas notas às demonstrações financeiras.

33 - Subsequent events

We are not aware of any facts or events after 31 
December 2021 justifying adjustments or further 
disclosure in the notes to the financial statements.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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