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1. PRINCIPAIS INDICADORES

TABELA 1. Principais Indicadores 
Em milhares de Kz ou Usd, salvo indicação em contrário

DESIGNAÇÃO
2012 2011 VARIAÇÃO

KZ USD KZ USD %
BALANÇO
Activo total 106.513.462 1.111.530 81.875.636 859.298 29%
Crédito a clientes (Líquido) 45.488.009 474.694 33.497.164 351.558 35%
Recursos de clientes 69.386.924 724.093 58.829.743 617.428 17%
Capitais próprios 7.427.989 77.515 12.247.921 128.544 -40%

RENDIBILIDADE 

Margem financeira 3.921.705 40.925 4.456.566 46.772 -13%

Margem complementar 1.308.242 13.652 3.367.119 35.338 -61%

Produto bancário 5.229.947 54.578 7.823.685 82.111 -34%
Custos de estrutura 6.389.592 66.679 4.910.416 51.536 29%
Resultado líquido -4.558.894 -47.575 204.488 2.146 -2317%

Rendibilidade dos capitais próprios (ROE) -61,4% -61,4% 1,7% 1,7% -3776%

Rendibilidade do activo (ROA) -4,3% -4,3% 0,2% 0,2% -1814%
QUALIDADE DO CRÉDITO  
Crédito vencido/Crédito total 25,5% 25,5% 36,4% 36,4% -11%
Provisões/Crédito vencido 37,5% 37,5% 29,1% 29,1% 8%
Provisões/Crédito total 9,6% 9,6% 10,4% 10,4% -1%
SOLVABILIDADE 
Rácio de solvabilidade contabilística 10,7% 10,7% 20,8% 20,8% -10%
Rácio de solvabilidade regulamentar 6,9% 6,9% 18,7% 18,7% -12%
LIQUIDEZ  
Crédito/Depósitos totais 65,6% 65,6% 56,9% 56,9% 9%
Depósitos a prazo/Depósitos totais 38,3% 38,3% 35,7% 35,7% 3%
PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA 
Custos de estrutura/Produto bancário 122,2% 122,2% 62,8% 62,8% 59%
Margem financeira/Produto bancário 75,0% 75,0% 57,0% 57,0% 18%
Produto bancário/N.º empregados 6.046,2 63,5 11.192,7 117,5 -5147
OUTROS INDICADORES  

Número de Balcões (*) 108 108 65 65 43

Número de Empregados 865 865 699 699 166

* Inclui agências, e postos de atendimentos



6

2. MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO

Caros trabalhadores, estimados clientes e accionistas.

Com estas notas pretendemos fazer um breve 
enquadramento do exercício económico e financeiro 
do Banco de Comércio e Indústria ao longo do 
exercício de 2012, que consideramos o primeiro ano da 
fase de saneamento.

Como tal, entendemos o apuramento do valor real do 
seu património e a sua perspectiva económica.

Entretanto, face a situação geral do Banco, no fim 
de 2011, essencialmente caracterizada por uma 
desmotivação, inoperância e uma quase ausência 
do mercado, tivemos que concomitantemente 
desencadear um conjunto de acções, com o objectivo 
de:

 - Mobilizar os recursos humanos;

 - Aumentar o volume de depósitos, do crédito e da 
liquidez;

 - Melhorar a imagem;

 - Adaptar a plataforma informática;

 - Tratar o crédito mal parado.

É neste âmbito que destacamos o aumento de 25 
balcões em 2012, bem como o alargamento do parque 
de Caixas Automáticas e de Terminais de Pagamento 
Automático, a consolidação da operacionalidade do 
internet banking, lançado em Dezembro de 2011, e a 
instalação de balcões para empresas.

Por outro lado, efectuamos um grande volume de 
regularizações de anos anteriores, sem as quais não 
seria possível a migração para o CONTIF (já concluído 
nesta altura) e demos um tratamento particular a cada 
uma das reservas feitas pelo auditor externo, aos 
relatórios anteriores.

Ao nível dos recursos humanos, para além do aumento 
com a contratação de novos colaboradores, que 
totalizaram 168, procurou-se elevar as competências 
profissionais com acções de formação e de 
treinamento, com reflexos evidentes na elevação do 
clima laboral. Fizemos um ajustamento salarial e 
proporcionamos um seguro de saúde para todos.

Em termos contabilísticos um grande esforço foi feito 
para a melhoria da qualidade da informação, suporte 
fundamental para o processo de tomada de decisão, 
pelo saneamento de situações pendentes de exercícios 
anteriores que foram vertidas nas contas de 2012.

Ganha destaque a constituição de provisões nas 
ópticas económica e regulamentar que se encontram 
actualmente reflectidas em contas patrimoniais e 
extrapatrimoniais, pese embora não na sua totalidade, 
porque impõe-se o gradualismo, atendendo 
que algumas situações estão potencialmente 
“colateralizadas” pelo Estado.

Ainda neste capítulo realçamos que em Dezembro de 
2012, realizou-se uma Assembleia-geral Extraordinária, 
onde foi apresentado e aprovado o Diagnóstico 
Económico e Financeiro e Estratégia de Actuação, que 
vinha de uma recomendação da 19.ª Assembleia-geral 
que aprovou as contas do exercício de 2011, de que: “o 
Conselho de Administração, num prazo de 90 (noventa) 
dias, apresente em Assembleia-geral Extraordinária, 
um plano estruturado de saneamento contabilístico 
e financeiro, bem como a adaptação da plataforma 
informática à nova realidade contabilística, comercial e 
operacional do BCI”.

Esta decisão da Assembleia-Geral veio dar fundamento 
e de certa forma conforto ao que já vínhamos fazendo.

Esta foi a estratégia adoptada para reverter a situação 
de opacidade que o Banco apresentava até ao início do 
último trimestre de 2011, altura em que foi nomeado o 
actual conselho de administração.

Evidentemente, todo este esforço tem um custo, 
porque tínhamos que avançar rapidamente e de 
forma segura, enquanto se aguardava pelos aportes 
financeiros há muito deliberado e decidido, mas em 
que a sua materialização se arrasta no tempo.

Portanto, o resultado negativo que o Banco 
apresenta, previsível desde o início, por conta de 
situações materialmente relevantes que não estavam 
suficientemente reflectidas nas demonstrações 
financeiras de anos anteriores, cujos resultados 
positivos podem ser considerados de fictícios, reflecte 
em toda dimensão a actual realidade patrimonial, 
económica e financeira do Banco, que remete 
para os próximos anos a sua alteração, mediante a 
materialização das acções constantes no Diagnóstico 
Económico e Financeiro e Estratégia de Actuação.

Acreditamos que a situação nos próximos anos será 
bem melhor, seja porque o Banco encontra-se em 
fase de plena expansão, seja porque os indicadores 
macroeconómicos do País indiciam boas perspectivas 
de crescimento económico, principalmente 
confortados pelo índice de inflação acumulado em 
Dezembro de 2012 de um dígito, ou seja, de 9,02%.
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Outrossim com a introdução do novo Regime Cambial 
para o sector dos hidrocarbonetos, que obriga as 
companhias petrolíferas que operam no País a pagarem 
aos fornecedores por intermédio dos Bancos locais, 
recai sobre o sector bancário grandes desafios em 
termos de melhoria operacional para processar a 
grande quantidade de recursos que estará disponível 
na economia.

Caros trabalhadores, clientes e accionistas, estamos 
convencidos do sucesso do nosso trabalho.

O Presidente 

Filomeno da Costa Alegre Alves de Ceita
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3. ÓRGÃOS SOCIAIS

ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

Presidente: Maria Mambo Café

Vice-Presidente: Luvumbo Sebastião

Secretário: Alfredo Vale da Costa

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Filomeno da Costa Alegre Alves de Ceita

Administradora: Maria do Carmo Bastos Corte Real Bernardo

Administrador: Jorge Leão Peres

Administrador: João de Jesus Batalha Freire dos Santos

Administrador: Carlos Alberto Teixeira de Alva Sequeira Bragança

CONSELHO FISCAL

Presidente: Luis Filipe Teixeira

Vogal: Júlio João Moniz

Vogal: José Rela dos Santos Bento
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4. ESTRUTURA ORGÂNICA
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5. PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DE 2012

JANEIRO

•	 Abertura do primeiro Balcão do BCI na Província do 
Kuando-Kubango;

•	 Abertura do novo Balcão no Aeroporto da 
Catumbela, na Província de Benguela;

•	 Abertura do novo Balcão, Dependência Vila Alice, 
na Província de Luanda;

•	 Abertura do novo Balcão, Dependência 
Congolenses, na Província de Luanda.

FEVEREIRO

•	 Criação do novo Balcão, GPL Arredores, na 
Província de Luanda;

•	 Extinção do Gabinete de Marketing e Imagem, 
e institucionalização da Direcção de Marketing e 
Comunicação;

•	 Institucionalização do Serviço de Apoio ao Cliente, 
inserido no Departamento de Marketing e Imagem, 
da Direcção de Marketing e Comunicação;

•	 Abertura do primeiro concurso interno de venda de 
TPA´s (Terminais de Pagamento Automático). 

MARÇO

•	 Celebração de um acordo entre o Banco de 
Desenvolvimento de Angola (BDA) e o Banco de 
Comércio e Indústria (BCI), visando a concessão de 
financiamentos aos distintos agentes económicos, 
através do produto “Meu Negócio Minha Vida”;

•	 Abertura do primeiro Balcão do BCI na Província do 
Uíge.

ABRIL

•	 Abertura do novo Balcão, Dependência Quifica, na 
Província de Luanda;

•	 Abertura do novo Posto de Atendimento da Cidade 
do Kilamba, na Província de Luanda;

MAIO

•	 Abertura do novo Balcão no Porto do Lobito, na 
Província de Benguela;

•	 Realização da conferência de apresentação de 
resultados dos seis meses de actividade do 
Conselho de Administração.

 

JUNHO

•	 Abertura do novo Balcão, Dependência Kinaxixi, na 
Província de Luanda;

•	 Abertura do novo Balcão de Caimbambo, na 
Província de Benguela. 

JULHO

•	 Abertura do novo Balcão de Lucira, na Província do 
Namibe;

•	 Abertura do novo Balcão de Candembe, na 
Província da Lunda-Sul;

•	 Abertura do novo Balcão do Shoprite, na Província 
de Benguela;

•	 Abertura do novo Balcão de Quibaxe, na Província 
do Bengo;

•	 Abertura do novo Balcão do Aeroporto de 
Malange, na Província de Malange.

AGOSTO

•	 Abertura do novo Balcão Repartição de Finanças, 
na Província do Huambo;

•	 Abertura do novo Balcão Cidade Alta do Huambo, 
na Província do Huambo;

•	 Abertura do novo Balcão Alfândega de Santa Clara, 
na Província do Cunene;

•	 Abertura do novo Balcão Namacunde, na Província 
do Cunene;

•	 Realização da Assembleia Geral de Accionistas, 
para análise e aprovação do relatório de balanço e 
contas do exercício económico de 2011; 
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SETEMBRO

•	 Abertura do novo Balcão CFB-Lobito, na Província 
de Benguela;

•	 Abertura do novo Balcão Entreposto do Lobito, na 
Província de Benguela;

•	 Abertura do novo Balcão N´Dalatando BUE, na 
Província do Kwanza-Norte;

•	 Abertura do novo Balcão Golungo Alto BUE, na 
Província do Kwanza-Sul.

OUTUBRO

•	 Reactivação do Balcão Maculusso, após um período 
de intervenção de restauro;

•	 Abertura do novo Balcão Nosso Centro, na 
Província de Luanda;

•	 Realização do acto formal de concessão de crédito, 
dos primeiros financiamentos a três empresas 
angolanas, no âmbito do Programa Angola Investe.

NOVEMBRO

•	 Abertura do segundo concurso interno de venda 
de TPA´s (Terminais de Pagamento Automático). 

DEZEMBRO

•	 Realização da Assembleia Geral Extraordinária 
de Accionistas, para análise e discussão do plano 
estruturado de saneamento contabilístico e 
financeiro e adaptação da plataforma informática;

•	 Tomada de posse dos novos Membros do Conselho 
Fiscal;

•	 Abertura do novo Balcão BUE M´Banza Congo, na 
Província do Zaire;

•	 Abertura do novo Balcão CFB-Benguela, na 
Província de Benguela;

•	 Abertura do novo Balcão Ondjiva, na Província do 
Cunene.
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6. REDE DE DISTRIBUIÇÃO

No âmbito da estratégia de expansão da rede 
comercial, o Banco de Comércio e Indústria, no 
exercício económico de 2012, procedeu a abertura de 
novos balcões em duas províncias, das três que ainda 
não estava representado, nomeadamente, no Uíge, e 
Kuando-Kubango. Assim, o BCI em Dezembro de 2012, 
estava representado em 17 províncias do País, restando 
apenas a inauguração em 2013, da primeira agência na 
província do Bié.

O BCI, encerrou o ano com um total de 75 
agências, e 33 postos de atendimento. Em termos 
de representação, a província de Luanda, pela sua 
densidade populacional, é a que detém o maior 
número de agências e postos de atendimento, com 
um total de 35, e 21, respectivamente. A província 
de Benguela, pelo número de balcões inaugurados 
no decurso do exercício de 2012, ocupa a segunda 
posição, com o total de 10 agências, seguida da 
província do Kwanza-Norte com 3 agências e 2 
postos, do Cunene com 3 agências e 1 posto, do 
Huambo com 3 agências e 1 posto, e da Lunda-Sul e 
Zaire, igualmente com 3 agências. Nas províncias do 
Bengo, Kwanza-Sul, Huíla, Malanje, e Namibe, o BCI 
em Dezembro de 2012, estava representado com 
2 agências em cada uma delas, enquanto que com 
1 agência, estava representado nas províncias de 
Cabinda, Kuando-Kubango, Lunda-Norte, Moxico e 
Uíge.

Ao abrigo do Programa do Executivo angolano, 
para o apoio ao micro, pequeno e médio negócio, 
o BCI, em 2012, procedeu a abertura de 15 

postos de atendimento, junto dos Balcões Únicos 
de Empreendedores (BUE), e estão previstos a 
inauguração de outros, no decorrer do exercício de 
2013.
Está prevista, a abertura, no decorrer do ano de 2013, 
de centros de empresas, de modo a prestar um serviço 
mais personalizado a este segmento de mercado.

TABELA 2. Distribuição Geográfica da Rede 
Comercial, Dez/12

PROVÍNCIAS AGÊNCIAS POSTOS DE 
ATENDIMENTO

Bengo 2 1
Benguela 10 0
Bié 0 0
Cabinda 1 1
Kuando Kubango 1 0
Kuanza Norte 3 2
Kuanza Sul 2 1
Cunene 3 1
Huambo 3 1
Huíla 2 1
Luanda 35 21
Lunda Norte 1 1
Lunda Sul 3 1
Malange 2 0
Moxico 1 0
Namibe 2 0
Uíge 1 1
Zaire 3 1
Total 75 33

GRÁFICO 1. Distribuição das Agências em Dezembro de 2012
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7. ENQUADRAMENTO ECONÓMICO E 
FINANCEIRO

7.1. CONTEXTO INTERNACIONAL

No ano de 2012, o Produto Interno Bruto Mundial, 
de acordo com os dados publicados pelo Fundo 
Monetário Internacional, terá crescido 3,2%, face aos 
4,0% alcançados em 2011, o que representou uma 
diminuição de 0,8 pontos percentuais. 

Em 2012, a economia mundial continuou a ressentir-se 
da evolução menos favorável da economia de alguns 
países, principalmente os da Zona Euro, devido as 
dificuldades relacionadas com as elevadas dívidas 
soberanas. Como resultado, as economias emergentes, 
dominadas pelos BRICS (Brasil, Rússia, India, China, e 
África do Sul), registaram crescimentos inferiores aos 
obtidos em 2011.

TABELA 3. Evolução económica das regiões do 
mundo 2010 a 2012

PIB
TAXA DE VARIAÇÃO (%)

2010 2011 2012
Economia  Mundial 5,2 4,0 3,2
EUA 3,0 1,8 2,2
Japão 4,4 -0,6 2,0
China 10,4 9,3 7,8
Zona Euro 1,9 1,4 -0,6
Brasil 7,5 2,7 0,9
África Sub-Sahariana 5,3 5,3 4,8
África do Sul 2,9 3,5 2,5

Fonte: FMI
 
A maior economia do mundo, os Estados Unidos da 
América, registou em 2012, um crescimento de 2,2%, 
acima dos 1,8% obtidos no ano precedente.

A política de estímulos à economia, seguida pelo 
Governo Americano e a Reserva Federal, surtiu os 
seus efeitos positivos em 2012, tendo permitido 
a diminuição da taxa de desemprego no País. As 
perspectivas de crescimento para economia americana, 
são de 1,9% em 2013, e de 3,0 em 2014.

A economia nipónica, depois de vários anos de 
contracção, registou em 2012, um crescimento de 2,0%, 
contra os -0.6% observados em 2011.  Entretanto, a 
economia japonesa, debate-se com o problema de 
deflação verificada nos últimos anos, o que levou o 
Banco Central Japonês, a tomar medidas monetárias, 
com vista a inversão do quadro em 2013.  

A economia chinesa, com a qual Angola tem boas  
relações económicas e comerciais, em 2012, terá 
crescido 7,8%, contra os 9,3% verificados em 2011.  
Continua a ser a segunda maior economia mundial, 
pelo volume do seu Produto Interno Bruto, e o 
desempenho desta economia e de outras emergentes, 
tiveram reflexos positivos nos resultados alcançados 
pelo PIB mundial. A economia chinesa, continuou 
a registar dificuldades em conter os níveis altos de 
inflação, o que levou as autoridades a adoptarem 
medidas monetárias restritivas.

As economias da Zona Euro, registaram em 2012, uma 
contracção de -0.6%, devido aos constrangimentos 
financeiros e económicos que algumas economias 
continuaram a deparar-se, com realce para as 
economias Grega, Portuguesa, e Italiana. 

A evolução menos favorável de algumas economias 
europeias, tiveram reflexos, no crescimento do 
produto interno bruto, das duas maiores economias 
da Zona Euro, nomeadamente, da Alemanha, que 
cresceu apenas 0,9%, face aos 3,1% no ano anterior, e 
a da França, que estagnou com 0%, quando em 2012, 
registou um crescimento de 1,7%.

O Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, 
vêm adoptando medidas financeiras, no sentido de 
alavancar as economias com maiores dificuldades. 

As previsões do Fundo Monetário Internacional para 
economia da Zona Euro, é de em 2013, voltar a contrair 
-0.3%, e em 2014, alcançar um crescimento positivo de 
1,1%.

A economia da região da África Sub-Sahariana, 
de acordo com os dados do FMI, terá atingido um 
crescimento positivo em 2012 de 4,8%, abaixo dos 
5,3% registados em 2011. Esta região económica, 
continua a apresentar uma evolução acima do 
crescimento da economia mundial, e as previsões de 
crescimento são de 5,6% em 2013, e de 6,1% no ano a 
seguir.

A resolução das crises políticas em alguns países como 
a Líbia, e Marrocos, e o crescimento das economias da 
África do Sul, Nigéria, Angola, Moçambique, e outras 
que encontram-se em desenvolvimento, contribuíram 
sobremaneira, para o crescimento da região. 

7.2. CONTEXTO NACIONAL

De acordo com os dados oficiais apresentados 
no Orçamento Geral do Estado para o exercício 
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económico de 2013, a economia angolana terá 
registado, em 2012, um crescimento do Produto 
Interno Bruto de 7,4%, o que representa um aumento 
significativo, face aos 3,9% obtidos em 2011.

TABELA 4. Evolução do Produto Interno Bruto 
2010-2012

2010 2011 2012
PIB (%) 3,5 3,9 7,4
PIB Petrolífero (%) -3,0 -5,6 4,3
PIB Não Petrolífero (%) 7,8 9,7 9,1
Agricultura 6,0 9,2 13,9
Pescas e derivados 1,3 17,2 9,7
Diamantes e outros -10,3 -0,7 9,0
Indústria transformadora 10,7 13,0 6,5
Energia 10,9 3,5 23,9
Construção 16,1 12,0 7,5
Serviços mercantis 8,7 9,5 10,0
Outros 4,7 9,6 4,3

Fonte: Ministério do Planeamento

O PIB petrolífero, depois de dois anos de contracção, 
registou em 2012, um aumento de 4,3%, contra 
os -5.6% de 2011. Para o efeito, contribuiu o 
aumento da produção petrolífera, ultrapassados 
os constrangimentos técnicos ocorridos em alguns 
campos de exploração em 2011, assim como, a 
evolução positiva do preço do petróleo nos mercados 
internacionais, cuja média por barril, em 2012, foi de 
USD 104, face aos USD 77 estabelecidos no Orçamento 
Geral do Estado de 2012.

Importa destacar, o desempenho positivo que o Sector 
não petrolífero tem registado na composição do PIB 
Nacional nos últimos anos, e em 2012, terá obtido um 
crescimento de 9,1%, quando em 2011, foi de 9,7%. 
Os sectores que apresentaram taxas assinaláveis de 
crescimento, foram os da Energia, com uma taxa de 
crescimento de 23,9%, da Agricultura com 13,9%, dos 
Serviços mercantis, com 10,0%, Pescas e derivados com 
9,7%, dos Diamantes com 9,0%, e da Construção com 
7,5%.

Em termos macroeconómicos, a economia angolana 
registou indicadores positivos, com destaque para 
a queda da taxa de inflação para apenas um dígito, e 
situou-se no final do ano, em 9.0%, uma cifra abaixo 
dos 10,0%, estabelecida no Orçamento Geral do 
Estado para o ano de 2012, e dos 11,4% registados no 
ano de 2011.

As Reservas Internacionais Líquidas do Estado, como 
resultado do aumento do preço do petróleo nos 
mercados internacionais, registaram um crescimento 
significativo, passando de USD 26,0 mil milhões 
alcançados em Dezembro de 2011, para USD 30,6 mil 
milhões atingidos em Dezembro de 2012.

No mercado cambial, com a intervenção regular do 
Banco Nacional de Angola, no mercado primário, 
observou-se uma estabilidade ao longo do ano, tendo 
a taxa de câmbio média do Kwanza face ao dólar norte-
americano, se situado no final do ano, em Kz 96,1, 
contra os Kz 95,5 registados em Dezembro de 2011.

Em 2012, a carteira de depósitos dos Bancos a 
operarem no sistema, cresceu em termos médios 
anuais 29,1%, enquanto a carteira de crédito, registou 
taxas de crescimento homólogas próximas dos 20%.

Ao longo do ano de 2012, como resultado da política 
monetária e fiscal conduzida pelas autoridades 
angolanas, as taxas de juro activas e passivas registaram 
reduções, tendo a média das taxas do crédito para 
maturidade de 180 dias, se situado numa média 
de 15,3%, enquanto a dos depósitos a prazo, da 
maturidade entre 181 dias a 1 ano, fixou-se em 4,9%.

Importa realçar, que em 2012, o Banco Nacional de 
Angola, retomou as emissões de Obrigações do 
Tesouro, e continuou com a venda dos Bilhetes do 
Tesouro e Títulos do Banco Central. Entretanto, as 
taxas de remuneração destes instrumentos financeiros, 
continuam em termos reais, negativas, uma vez que 
situaram-se abaixo da taxa de inflação, que foi de 9,0%.  

TABELA 5. Evolução de indicadores económicos 
2010-2012

2010 2011 2012
Taxa de inflação 15,3 11,4 9,0
Taxa de câmbio (USD/AOA) 92,6 95,5 96,1
Saldo da Balança 
Comercial (% PIB)

41,2 45,1 39,5

Saldo da Balança Corrente 
(% PIB)

9,0 9,6 7,3

Reservas Externas Líquidas 
(USD milhões)

17,3 26,0 30,6

Base monetária M3 ( mil 
milhões AOA)

2.728 3.657 3.943

Taxas de Juro Nominais 
Activas ( Até 180 dias)

19,0 18,1 15,3

Taxas de Juro Nominais 
Passivas ( De 181 a 1 ano)

6,8 5,6 4,9

Fonte: Banco Nacional de Angola
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8. ÁREAS DE NEGÓCIO

8.1. PARTICULARES E MICRO-FINANÇAS

No âmbito das suas atribuições, a Direcção de 
Particulares e Micro-Finanças, realizou várias acções, 
com o objectivo de atender o segmento de clientes 
particulares, e manteve relações com entidades 
institucionais, no âmbito do programa de apoio aos 
micros, pequenos e médios empreendedores.

Em Dezembro de 2012, o Banco tinha um total de 
258.345 clientes particulares, e foram abertas 56.872 
contas de particulares.

O total de depósitos da classe de particulares em 
Dezembro de 2012, totalizou USD 199,3 milhões, 
contra os USD 147,4 milhões registados no ano 
anterior. Destes, USD 143,4 milhões representam 
depósitos à ordem e USD 55,8 milhões, depósitos a 
prazo.

GRÁFICO 2. Composição da carteira de depósitos 
de Particulares em 2012

Depósito a prazo
28%

72%
Depósito à ordem

O crédito concedido a este segmento de clientes 
atingiu no final de 2012, USD 224,4 milhões, um valor 
superior aos USD 165,3 milhões observados em 2011. 

Em termos de produtos, o que teve o maior número 
de crédito concedido em 2012, foi o crédito Meu 
Negócio Minha Vida, do programa PROAPEN, seguido 
do crédito, Adiantamento de Salário, e o crédito Cria 
Condições. 

No âmbito do acordo com o BDA, que visa a concessão 
do crédito de campanha agrícola, o Banco através 
da sua rede comercial, concedeu um total de crédito, 

que atingiu no final de 2012, o montante de USD 22,5 
milhões, enquanto no crédito agrícola de investimento, 
o montante ascendeu a de USD 11,0 milhões.

Ao abrigo do projecto de educação financeira a 
população, promovido pelo BNA, cujo público-alvo, 
são cidadãos com níveis baixos de rendimentos, o BCI, 
procedeu a abertura, de um total de 7.885 contas à 
ordem (Produto Bankita), do qual foram emitidos 6.308 
cartões Multicaixa, enquanto que, sobre os depósitos a 
prazo (Produto Poupança a Crescer), foram constituídas 
499 contas.

GRÁFICO 3. Evolução do crédito concedido a 
Particulares (2010-2012)
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8.2. EMPRESAS E INSTITUCIONAIS

Em 2012, a Direcção de Empresas e Institucionais, 
com o objectivo principal de prestar um serviço mais 
personalizado, procedeu um conjunto de acções 
junto dos clientes empresas e instituições, de modo 
a fidelizar e aumentar o número de clientes deste 
segmento.

O Banco registou em finais de Dezembro de 2012, um 
total de 32.603 clientes da classe empresarial.
A carteira de depósitos desta classe, constituída pelo 
Governo Central e Local, Fundos e Serviços Públicos 
Autónomos, Segurança Social, e Empresas, totalizou 
USD 524,7 milhões em Dezembro de 2012, o que 
representou 72% da carteira total da Instituição.

Em 2012, o Banco continuou a atender as necessidades 
creditícias dos clientes empresas e instituições, dos 
mais diversos sectores de actividade, tendo o montante 
concedido atingido os USD 293,5 milhões, em 
Dezembro de 2012.

Ao abrigo do acordo celebrado com o BDA, para a 
promoção do Crédito agrícola de investimento, foram 
concedidos um total de USD 11,5 milhões. 



A província de Luanda apresentou o maior número 
de Caixas Automáticas registadas, com um total de 
63, mais 7 em relação ao ano anterior, seguida da 
província de Benguela com 20, um aumento de 15 
Caixas automáticas, relativamente as 5 que detinha em 
2012. A província do Huambo, registou igualmente, um 
crescimento do seu parque de máquinas, e encerrou o 
ano com 9, contra as 2 que detinha em 2011.

Ao longo do ano, foram efectuadas operações na rede 
de Caixas Automáticas do Banco, num total de Kz 19,5 
mil milhões, das quais, Kz 11,0 mil milhões em Luanda, 
e Kz 8,4 mil milhões nas demais províncias.

Em relação aos Terminais de Pagamento Automático 
(TPA´s), a rede do BCI, dispunha em Dezembro de 
2012, de 585 terminais, contra os 392 registados em 
Dezembro de 2011, o que representou um aumento 
relativo de 49%.  

Após o lançamento, em Dezembro de 2011, dos 
serviços electrónicos de Internet Banking e o SMS, no 
decorrer do ano, o serviço de Internet Banking teve 
uma maior aderência, tendo no final do ano, registado 
um total de 1.265 clientes, dos quais 943 particulares, e 
322 empresas.

Dentre outros objectivos a serem alcançados em 
2013, com vista a melhoria dos serviços electrónicos 
prestados aos clientes, a Direcção de Banca electrónica 
tem em curso a execução do plano de adesão a rede 
internacional VISA.

TABELA 6. Parque de Caixas Atomáticas e TPA´s 
Dez/12

DESCRIÇÃO BCI BANCOS % BCI
Caixas Automáticas 
matriculadas

119 2.014 6%

Terminais de Pagamentos 
Automáticos

585 23.545 2%
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GRÁFICO 4. Composição da carteira de depósitos 
por sectores em 2012
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A composição da carteira de depósitos, em 31 de 
Dezembro de 2012, era dominada pelo sector de 
Particulares com 31%, seguido do sector de Empresas 
com 29%, do sector Público Empresarial com 24%, da 
Segurança Social com 9%, Segurança, dos Fundos e 
Serviços Públicos Autónomos com 6%, e do Sector 
Central e Local do Estado com 1%. 

8.3. BANCA ELECTRÓNICA

Em 2012, o Banco, através da Direcção da Banca 
electrónica, prestou uma atenção especial a este 
segmento de mercado, e para o efeito, investiu em 
novas Caixas Automáticas, assim como em Terminais de 
Pagamento Automático.

O Banco em 2012, atendeu os seus clientes, com 
venda de cartões da rede MULTICAIXA, tendo no final 
do ano, registado um total de 174.797 cartões válidos, 
dos quais 46.090 cartões activos, o que representou 
a nível do mercado, uma quota de 6,2% e 3,5%, 
respectivamente.

Relativamente as Caixas Automáticas (CA´s), o BCI, 
no final do ano de 2012, dispunha ao nível de 16 
províncias, 131 máquinas, o que representa, um 
aumento de 42 Caixas Automáticas, face as 89 
registadas no ano anterior.
Das 131 Caixas Automáticas, 119 estavam matriculadas 
na rede MULTICAIXA, sendo 105 activas, de um 
universo de 1.852 activas no conjunto dos Bancos, o 
que representa 6% do total (4% em 2011).
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9. ÁREAS DE SUPORTE AO NEGÓCIO

9.1. RECURSOS HUMANOS

O Efectivo do BCI a 31 de Dezembro de 2012 era de  
865 colaboradores, sendo:

•	 498 Colaboradores do sexo masculino, 
correspondente a 58%; 

•	 367 Colaboradores do sexo feminino, 
correspondente a 42% do total do efectivo.

O quadro que se segue, ilustra a evolução do efectivo 
desde a abertura do Banco até a data em referência.

TABELA 7. Efectivo BCI -1991/2012

ANO HOMENS MULHERES TOTAL DIFERENÇA
1992 74 71 145
1993 87 87 174 29
1994 104 105 209 35
1995 117 119 236 27
1996 142 146 288 52
1997 142 156 298 10
1998 145 163 308 10
1999 138 163 301 -7
2000 140 166 306 5
2001 234 182 416 110
2002 311 217 528 112
2003 327 228 555 27
2004 250 230 480 -75
2005 280 243 523 43
2006 306 267 573 50
2007 321 270 591 18
2008 333 271 604 13
2009 364 280 644 40
2010 363 262 625 -19
2011 413 286 699 74
2012 498 367 865 166

DISTRIBUIÇÃO DO EFECTIVO

O efectivo dos órgãos de estrutura central está 
distribuído, pelo Conselho de Administração, 14 
Direcções Centrais e 5 Gabinetes.

O efectivo das Direcções Centrais é de 284  
colaboradores, correspondente a 32% da população 
global do Banco, sendo:

•	 168 Colaboradores do sexo masculino;
•	 116 Colaboradores do sexo feminino. 

Relativamente a distribuição do efectivo nas 17 
províncias do País em que estávamos representados 
com 75 Agências e 33 postos de atendimento, registou-

se um efectivo de 581 colaboradores, correspondente 
a 67% da população global do Banco sendo: 

•	 330 Colaboradores do sexo masculino;
•	 251 Colaboradores do sexo feminino. 

O efectivo por províncias está distribuído conforme 
quadro abaixo: 

TABELA 8. Efectivo por províncias em 2012

EFECTIVO POR 
PROVÍNCIAS

HOMENS MULHERES TOTAL

Luanda 274 249 523
Bengo 8 6 14
Benguela 42 36 78
Cabinda 19 9 28
Cunene 10 2 12
Huambo 14 12 26
Huíla 13 10 23
Kwanza-Norte 15 4 19
Kwanza-Sul 17 6 23
Kuando Kubango 4 1 5
Lunda-Norte 10 1 11
Lunda-Sul 11 6 17
Malange 8 3 11
Moxico 17 3 20
Namibe 8 7 15
Uige 4 2 6
Zaire 24 10 34
Total 498 367 865

IDADE DO EFECTIVO 

A distribuição dos colaboradores por faixa etária 
e tempo de serviço em Dezembro de 2011, é 
representada no quadro a seguir:

TABELA 9. Idade do Efectivo em 2012

IDADE HOMENS MULHERES
TOTAL 
TRAB.

%

18 - 20 7 11 18 2,08%
21 - 25 80 54 134 15,49%
26 - 30 109 69 178 20,58%
31 - 35 73 63 136 15,72%
36 - 40 65 47 112 12,95%
41 - 45 58 44 102 11,79%
46 - 50 60 41 101 11,68%
51 - 55 33 33 66 7,63%
56 - 60 9 5 14 1,62%

+60 4 4 0,46%
498 367 865 100,00%



TABELA 12. Acções de Formações em 2012

TIPO DE 
FORMAÇÃO

Nº DE 
ACÇÕES

DURAÇÃO/
HORAS

Nº DE 
PARTICIPANTES

Formação Interna 
de Base

157 464 561

Formação 
Intermédia 
(Específica)

10 246 95

Formação de 
Formadores

2 35 21

Formação no 
Exterior do País

13 613 39

Pós-Graduação e 
Mestrado

2 672 7

Seminários/
Workshops/
Conferências

34 1702 493

9.2. OPERAÇÕES

A Direcção de operações ao longo do ano de 2012, 
realizou um conjunto de acções, que serviram de 
suporte as operações do Banco, mormente, na 
compensação, nas operações gerais e Orçamento 
Geral do Estado, no processamento de crédito de 
contas, e nas operações com o estrangeiro.

Em termos da actividade sobre a compensação, 
realizaram-se operações, cujo saldo em 31 de 
Dezembro de 2012, foi positivo, de Kz 75,6 mil milhões.

A província que obteve o maior saldo, por representar 
as províncias que não possuem câmaras de 
compensação, foi a província de Luanda, com um saldo 
acumulado de Kz 68,1 mil milhões, que corresponde 
a uma quota de 90,1% sobre o saldo total apurado na 
compensação, seguido da província de Benguela com 
10,8%. 

Ao nível de operações via Sistema de pagamentos 
em tempo real (SPTR), foram enviados um total de Kz 
128,6 mil milhões, e recebidos Kz 80,6 mil milhões. 
Relativamente aos recebimentos, importa destacar os 
valores recebidos para Conta Única do Tesouro (CUT), 
para cobertura das unidades orçamentais, com contas 
domiciliadas no BCI, totalizaram Kz 22,8 mil milhões, 
superior aos Kz 17,8 bilhões recebidos no ano anterior. 
Para a CUT, e no âmbito do acordo de arrecadação de 
receitas, celebrado com Ministério das Finanças, foram 
transferidos em 2012, o montante global de Kz 90,6 mil 
milhões.

Em 2012, as operações com o estrangeiro, registaram 
um volume de operações executadas, no valor de USD 
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O quadro demonstra que os grupos etários dos 
26 aos 30, têm o maior número de colaboradores, 
com 178 no total, enquanto que a idade média dos 
colaboradores é de 41 anos.

NÍVEIS DE ESCOLARIDADE

Em Dezembro de 2012, observou-se que 52% dos 
colaboradores do Banco, possuíam como habilitações 
literárias o Ensino Médio, conforme demonstra o 
quadro a seguir:

TABELA 10. Níveis de Escolaridade em 2012

NÍVEIS DE 
ESCOLARIDADE

HOMENS MULHERES TOTAL %

Pós-Grad./
Mestrado

11 10 21 2,43%

Licenciados 57 57 114 13,18%
Bacharéis 44 42 86 9,94%
Ensino Médio 262 188 450 52,02%
Outros 124 70 194 22,43%
Total 498 367 865 100%

GRÁFICO 5. Distribuição gráfica dos Níveis de 
Escolaridade em Dezembro de 2012
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FORMAÇÃO

Com o objectivo de dotar e capacitar os colaboradores 
com conhecimentos científicos sólidos, o Banco ao 
longo de 2012, aumentou o investimento em formação, 
da qual foram realizadas 217 acções, conforme quadro 
abaixo:
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104,0 milhões, contra os USD 121,7 milhões obtidos 
em 2011.

9.3. RISCO GLOBAL

No quadro da gestão dos vários riscos que incorre a 
actividade do Banco, em 2012, a Direcção do Risco 
Global, deu particular atenção ao risco de crédito, 
tendo com efeito, analisado, um total de 2.954 
processos, relacionados com os diversos produtos 
de créditos comercializados pelo Banco, tendo sido 
concedidos um total de créditos no montante de Kz 
53.9 milhões.

Dos processos de créditos analisados, a maioria está 
relacionada com o produto cria condições, com o 
total de 1.815, seguido do crédito automóvel com 490 
processos.

9.4. COMPLIANCE

O Gabinete de Compliance, em 2012, de acordo com 
o seu plano de actividades, desenvolveu várias acções, 
visando o cumprimento da legislação sobre o combate 
ao branqueamento de capitais e o financiamento do 
terrorismo.

Neste domínio, as actividades com maior realce, 
foram, a elaboração e aprovação de ante-projectos 
normativos da actividade do compliance, a instalação e 
teste do software de AML e o de listas de sanções, do 
monitoramento do manual das operações, e as acções 
de formação, que visaram dotar os colaboradores de 
conhecimentos sólidos sobre o compliance.

9.5. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

O Gabinete de Recuperação de Crédito, criado em 
Outubro de 2012, no decorrer do ano, desenvolveu 
uma série de contactos com os clientes, cujos créditos 
encontram-se em situação irregular, o que permitiu 
recuperar um considerável montante de créditos 
vencidos, e reestruturar outros.

9.6. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

A Direcção de Tecnologia de Informação, tem no 
seu órgão de estrutura, quatro Departamentos, 
nomeadamente:

•	 Departamento de Sistemas de Base;

•	 Departamento de Desenvolvimento de Aplicações;

•	 Departamento de Infra-estruturas e de Apoio ao 
Utilizador;

•	 Departamento de Planeamento e Gestão 
da Qualidade e Segurança dos Sistemas de 
informação.

No decorrer do ano de 2012, a Direcção de 
Tecnologias de Informação, desenvolveu um conjunto 
de actividades que tiveram impacto positivo no 
desempenho das operações bancárias e do negócio 
da instituição. As actividades que mereceram destaque, 
foram as seguintes:

•	 Implementação do Sistema de transferência de 
Créditos;

•	 Implementação da Intranet Corporativa do BCI;

•	 Implementação de um Software de Apoio ao 
Cliente Service Desk;

•	 Implementação do sistema telefónico VOIP;

•	 Migração da Plataforma Swift da versão 6.0.3 para 
versão 7.0;

•	 Migração para uma nova máquina para o AS 400 
IBM Power 7;

•	 Reforço do Quadro Técnico da DTI com mais 9 
técnicos;

•	 Migração para nova versão de email interno 
Exchange 2010;

•	 Renovação de contracto de licenciamento em 
volume com a Microsoft.

9.7. RELAÇÕES INTERNACIONAIS

No decorrer do exercício económico de 2012, a 
Direcção de Relações Internacionais, no âmbito 
das suas atribuições, desenvolveu um conjunto de 
acções junto de correspondentes bancários e outros 
operadores, com destaque para as seguintes:

•	 Encontro com instituições Internacionais, com 
destaque para os bancos, Millennium BCP, BES, 
HSBC JNB, Bank of China, First Rand Bank, Standard 
Chartered Bank, Byblos Bank, Commerzbank, Bank 
of Tokyo, China Constrution Bank e DBSA;

•	 Gestão das diversas linhas, facilidades de crédito e 
garantias;

•	 Participação em operações financeiras, com realce 
em 2012, para os projectos do Ministério da 
Energia e Águas; 
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10. ANÁLISE FINANCEIRA

10.1. SÍNTESE

O desempenho da actividade económica e financeira do Banco de Comércio e Indústria no exercício económico 
de 2012, em função da reestruturação em curso, que visa entre outros objectivos, equilibrar as contas da 
Instituição, apresentou os seguintes indicadores económicos:

- O activo líquido atingiu o equivalente a Usd 1.111,5 milhões, o que representa uma variação positiva de 29%, 
quando comparado aos Usd 859,2 milhões, registados em Dezembro do ano anterior;

- As aplicações de liquidez ascenderam a Usd 242,7 milhões, um resultado positivo de 155% relativamente ao 
observado no período homólogo de 2011;

- As aplicações em títulos e valores mobiliários cifraram-se em Usd 59,8 milhões, contra os Usd 129,6 milhões 
atingidos no ano precedente, ou seja, uma diminuição de 54%;

- As aplicações de crédito, obtiveram um crescimento de 35%, passando de Usd 351,5 milhões registados em 
Dezembro de 2011 para Usd 474,6 milhões no final do ano de 2012;

- A carteira de depósitos em Dezembro de 2012, fixou-se em Usd 724,0 milhões, contra os Usd 617,4 milhões 
verificados em 2011, representando um crescimento de 17%;

- Os fundos próprios em Dezembro de 2012, totalizaram Usd 77,5 milhões, contra os USD 128,5 milhões 
registados no ano passado.

- O resultado líquido do exercício em Dezembro de 2012, situou-se em Usd 47,5 milhões negativos.

TABELA 13. Principais Indicadores
Em milhares de Kz ou Usd, salvo indicação em contrário

DESIGNAÇÃO
2012 2011 VARIAÇÃO

KZ USD KZ USD %
BALANÇO
Activo total 106.513.462 1.111.530 81.875.636 859.298 29%
Crédito a clientes (Líquido) 45.488.009 474.694 33.497.164 351.558 35%
Recursos de clientes 69.386.924 724.093 58.829.743 617.428 17%
Capitais próprios 7.427.989 77.515 12.247.921 128.544 -40%
RENDIBILIDADE 
Margem financeira 3.921.705 40.925 4.456.566 46.772 -13%
Margem complementar 1.308.242 13.652 3.367.119 35.338 -61%
Produto bancário 5.229.947 54.578 7.823.685 82.111 -34%
Custos de estrutura 6.389.592 66.679 4.910.416 51.536 29%
Resultado líquido -4.558.894 -47.575 204.488 2.146 -2317%
Rendibilidade dos capitais próprios (ROE) -61,4% -61,4% 1,7% 1,7% -3776%
Rendibilidade do activo (ROA) -4,3% -4,3% 0,2% 0,2% -1814%
QUALIDADE DO CRÉDITO
Crédito vencido/Crédito total 25,5% 25,5% 36,4% 36,4% -11%
Provisões/Crédito vencido 37,5% 37,5% 29,1% 29,1% 8%
Provisões/Crédito total 9,6% 9,6% 10,4% 10,4% -1%
SOLVABILIDADE
Rácio de solvabilidade contabilística 10,7% 10,7% 20,8% 20,8% -10%
Rácio de solvabilidade regulamentar 6,9% 6,9% 18,7% 18,7% -12%
LIQUIDEZ
Crédito/Depósitos totais 65,6% 65,6% 56,9% 56,9% 9%
Depósitos a prazo/Depósitos totais 38,3% 38,3% 35,7% 35,7% 3%
PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA
Custos de estrutura/Produto bancário 122,2% 122,2% 62,8% 62,8% 59%
Margem financeira/Produto bancário 75,0% 75,0% 57,0% 57,0% 18%
Produto bancário/N.º empregados 6.046,2 63,5 11.192,7 117,5 -5147
OUTROS INDICADORES
Número de Balcões (*) 108 108 65 65 43
Número de Empregados 865 865 699 699 166
* Inclui agências, e postos de atendimentos
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10.2. BALANÇO

Em 31 de Dezembro de 2012, o total do balanço patrimonial líquido do BCI, ascendeu a USD 1.111,5 milhões, 
contra os USD 859,2 milhões alcançados em 2011, o que representou uma variação positiva de 29%. 

Tabela 14.  Balanço
Em milhares de Kz ou USD, salvo indicação em contrário

ACTIVO NOTAS
2012 2011

KZ USD KZ USD
1. DISPONIBILIDADES 3 20.049.765 209.231 16.272.169 170.779
2. APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ: 23.261.918 242.752 9.079.353 95.289
    2.1 Operações no Mercado Monetário Interfinanceiro 4 23.243.701 242.562 9.073.951 95.233
    2.2 Operações em Ouro e Outros Metais Preciosos 4 18.217 190 5.402 57
3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS: 5.733.290 59.830 12.353.264 129.650
    3.1 Mantidos para Negociação 5 8.681 91 6.088.838 63.903
    3.2 Mantidos até o Vencimento 5 5.724.609 59.740 6.264.426 65.746
4. CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS 0 0 0 0
5. OPERAÇÕES CAMBIAIS 0 0 0 0
6. CRÉDITOS: 45.488.009 474.694 33.497.164 351.558
    6.1 Créditos 7 50.231.762 524.198 37.348.813 391.982
    6.2 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (-) 7 4.743.753 49.504 3.851.649 40.424
7. ACTIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES 8 241.567 2.521 241.567 2.535
8. OUTROS VALORES 8 4.269.975 44.560 4.960.288 52.059
9. IMOBILIZAÇÕES: 7.468.938 77.943 5.471.831 57.428
   9.1 Imobilizações Financeiras 9 698.042 7.284 72.208 758
   9.2 Imobilizações Corpóreas 9 6.161.882 64.303 5.295.610 55.578
   9.3 Imobilizações Incorpóreas 9 609.014 6.355 104.013 1.092
TOTAL DO ACTIVO 106.513.462 1.111.530 81.875.636 859.298

PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS NOTAS
2012 2011

KZ USD KZ USD
1. DEPÓSITOS 69.386.924 724.093 58.829.743 617.428
    1.1 À ordem 10 42.787.460 446.512 37.803.559 396.754
    1.2 A prazo 10 26.599.464 277.581 21.026.184 220.673
2. CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ 0 0 5.930.293 62.239
    2.1 Operações no Mercado Monetário Interfinanceiro 12 0 0 131.897 1.384
    2.3 Operações Venda de Tít. de Terceiros c/Acordo Recompra 11 0 0 5.798.396 60.855
3. OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS 12 960.837 10.027 392.916 4.124
4. OPERAÇÕES CAMBIAIS 6 0 0 47.045 494
5. OUTRAS CAPTAÇÕES 13 11.570.372 120.744 2.543.923 26.699
6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 14 16.293.779 170.035 1.539.025 16.152
7. PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS 15 873.561 9.116 344.770 3.618
TOTAL DO PASSIVO 99.085.473 1.034.014 69.627.715 730.754
FUNDOS PRÓPRIOS
7. Capital Social 16 2.531.850 26.421 2.531.850 26.572
8. Reservas e Fundos 16 5.109.713 53.323 3.459.418 36.307
9. Resultados Potenciais 16 3.167.837 33.058 3.167.837 33.247
10. Resultados Transitados 16 1.177.483 12.288 2.884.328 30.271
11. Resultados Líquidos -4.558.894 -47.575 204.488 2.146
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS 7.427.989 77.515 12.247.921 128.544
TOTAL DO PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS 106.513.462 1.111.530 81.875.636 859.298
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Na estrutura do Activo, as aplicações de crédito 
obtiveram o maior peso com 43%, seguindo-se as 
aplicações de liquidez com 22%, das disponibilidades 
com 19%, o activo imobilizado com 7%, as aplicações 
em títulos com 5%, e por último, os outros activos com 
4%.

GRÁFICO 6. Composição do Activo em 2012
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O crescimento do activo, foi influenciado 
fundamentalmente pelo aumento das aplicações 
de liquidez, que passaram de USD 95,2 milhões 
alcançados em Dezembro de 2011, para USD 242,7 
milhões em 2012, ou seja, um aumento de USD 147,4 
milhões, o que revela, o crescimento das aplicações 
no mercado monetário interfinanceiro, face as 
disponibilidades de curto prazo que o Banco observou. 
Por outro lado, o aumento na concessão de créditos, 
contribuiu igualmente para o aumento do total do 
Activo líquido, na medida em que, o crédito concedido 
atingiu em Dezembro de 2012, o montante de USD 
474,6 milhões, contra os USD 351,5 milhões, o que 
representou, um crescimento em termos absolutos de 
USD 123,1 milhões. 

Em Dezembro de 2012, o BCI, apresentava uma 
liquidez elevada, porquanto o seu nível atingiu USD 
209,3 milhões, ou seja, mais USD 38,4 milhões, 
relativamente aos USD 170,7 milhões obtidos em 2011. 
Estes níveis permitiram que o Banco cumprisse com as 
reservas obrigatórias definidas pelo Banco Nacional 
de Angola, assim como atendeu as solicitações de 
levantamentos dos clientes junto dos balcões, e de 
instruções de transferências bancárias.
O Banco continuou em 2012, a proceder aplicações 
em títulos, em menor escala, e encerrou o ano, com 

um total de USD 59,8 milhões, um decréscimo de 54%, 
face aos USD 129,6 milhões observados no período 
homólogo de 2011.

A diminuição do volume de montantes colocados nos 
leilões de títulos, conjugado com a baixa atractividade 
das taxas de remuneração, que em termos reais, 
apresentam-se negativas, face ao nível da taxa de 
inflação esperada, contribuiu para que os níveis de 
aplicações nestes instrumentos financeiros fossem 
reduzidos.

O Activo imobilizado, como resultado dos 
investimentos efectuados ao longo do ano, na 
reabilitação, construção de balcões, softwares, e 
investimentos em participações financeiras, ascendeu 
a USD 77,9 milhões, um incremento de USD 20,5 
milhões, em relação aos USD 57,4 milhões obtidos em 
Dezembro de 2011.

PASSIVO

O total do passivo em Dezembro de 2012, ascendeu 
a USD 1.034,0 milhões, um aumento de 41%, face aos 
USD 730,7 milhões obtidos em 2011.

A carteira de depósitos situou-se no final do ano, em 
USD 724,0 milhões, contra os USD 617,4 milhões 
atingidos em 2011, o que representou um incremento 
de 17%.

Importa salientar, que os depósitos a prazo, no período 
em análise, cresceram 26%, e totalizaram USD 275,5 
milhões, o que representou 38% da carteira total 
de depósitos. Este resultado foi fruto do Banco ter 
praticado taxas de remuneração de depósitos a prazo, 
mais aliciantes relativamente as oferecidas pelas 
aplicações em títulos.

GRÁFICO 7. Composição do passivo em 2012

Fundos Próprios
7%

Outros 
passivos

27% 

1% 
Outros Recursos

65%
Depósitos



RELATÓRIO E CONTAS  | 23

O gráfico acima, ilustra a composição do passivo, onde se destacam os depósitos que representam 65% do total, 
seguidos dos outros passivos, constituídos pelas outras captações e obrigações, com 27%, dos fundos próprios 
com 7%, e por fim, os outros passivos com apenas 1%.

FUNDOS PRÓPRIOS E RÁCIO DE SOVABILIDADE

Os fundos próprios do BCI no final de 2012, registaram um decréscimo de 40%, e cifram-se em USD 77,5 milhões, 
face aos USD 128,5 milhões atingidos em 2011. Para a redução significativa dos fundos próprios, contribuíram a 
diminuição, dos resultados transitados no valor de USD 17,9 milhões, e dos resultados do exercício, que registou 
um prejuízo de USD 47,5 milhões.

Como resultado positivo, salienta-se o crescimento de 47%, registado nas reservas e fundos (mais USD 17,0 
milhões), o que permitiu diminuir o impacto da redução dos resultados transitados e do exercício.  
Em função da redução significativa dos fundos próprios, e do aumento dos recursos alheios, o rácio de 
solvabilidade contabilístico reduziu de 20,8% verificados em 2011, para 10,7% em 2012.

GRÁFICO 8. Evolução dos fundos próprios
(em milhares de dólares)
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10.3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Os resultados económico-financeiros do Banco, em 31 de Dezembro de 2012, são apresentados na tabela a se-
guir:

TABELA 15. Conta de Exploração
Em milhares de Kz ou Usd, salvo indicação em contrário

ACTIVO NOTAS
2012 2011

KZ USD KZ USD
Proveitos de Aplicações de Liquidez 17 247.419 2.582 27.464 288
Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários 17 428.213 4.469 996.315 10.456
Proveitos de Créditos 17 4.503.365 46.995 4.916.426 51.599
Proveitos de Instrumentos Financeiros Activos 5.178.997 54.046 5.940.205 62.343
Custos de Depósitos 17 1.225.850 12.792 873.271 9.165
Custos de Captações para Liquidez 17 0 0 379.789 3.986
Custos de Outras Captações 17 31.442 328 230.579 2.420
(-) Custos de Instrumentos Financeiros Passivos 1.257.292 13.121 1.483.639 15.571
Margem Financeira 3.921.705 40.925 4.456.566 46.772
Resultados de Negociações e Ajustes ao Valor Justo 0 0 0 0
Resultados de Operações Cambiais 18 -131.917 -1.377 1.754.148 18.410
Resultados de Prestação de Serviços Financeiros 19 1.440.159 15.029 969.517 10.175
(-) Provisões para Crédito de Liquidação Duvidosa e 
Prestação de Garantias 7 1.977.550 20.637 937.734 9.842

Resultado de Intermediação Financeira 3.252.397 33.941 6.242.497 65.516
Pessoal 20 2.867.739 29.927 1.992.870 20.915
Fornecimentos de Terceiros 21 2.598.964 27.122 2.483.973 26.070
Impostos e Taxas Não Incidentes sobre o Resultado 22 53.424 558 22.361 235
Penalidades Aplicadas por Autoridades Reguladoras 33.566 350 745 8
Depreciações e Amortizações 10 845.203 8.820 410.467 4.308
Recuperação de Custos -9.304 -97 -7.045 -74
(-) Custos Administrativos e de Comercialização 6.389.592 66.679 4.903.371 51.462
(-) Provisões sobre Outros Valores e 
Responsabilidades Prováveis

15 344.081 3.591 177.036 1.858

Resultado de Imobilizações Financeiras 23 46.866 489 0 0
Outros Proveitos e Custos Operacionais 24 344.249 3.592 -971.069 -10.192
(-) Proveitos e Custos Operacionais 6.342.558 66.188 6.051.476 63.511
Resultado Operacional -3.090.161 -32.248 191.021 2.005
(-) Resultado Não Operacional 25 -1.468.733 -15.327 -13.467 -141
Resultado Antes dos Impostos e Outros Encargos -4.558.894 -47.575 204.488 2.146
(-) Encargos  sobre o Resultado Corrente 26 0 0 0 0
Resultado do Exercício -4.558.894 -47.575 204.488 2.146

A margem financeira em 2012, diminuiu 13%, e atingiu USD 40,9 milhões, quando em 2011, totalizou USD 46,7 
milhões. Este resultado, deveu-se a redução dos proveitos das aplicações de títulos, que dos USD 10,4 milhões 
obtidos em 2011, passaram para USD 4,4 milhões em 2012. A redução dos montantes aplicados, assim como das 
respectivas taxas de remuneração, influenciaram no comportamento deste proveito. Por outro lado, os proveitos 
de créditos, também diminuíram em relação ao registado em 2011, e situaram-se em USD 54,0 milhões, contra os 
USD 62,3 milhões em 2011. 

24
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Os custos de instrumentos financeiros baixaram 
de USD 15,5 milhões, verificados em 2011, para 
USD 12,1 milhões no final do ano de 2012, devido 
essencialmente a redução dos custos com outras 
captações. Os custos de depósitos aumentaram USD 
3,6 milhões, como consequência do aumento das 
aplicações de depostos por parte dos clientes.

Os resultados de operações cambiais foram negativos 
em USD 1,3 milhões, um decréscimo de 107%, quando 
comparado com os USD 18,4 milhões registados 
em 2011. Ajustamentos do sistema de gestão das 
operações cambiais, de anos anteriores, estiveram na 
base deste resultado negativo. 

Os resultados de prestação de serviços, aumentaram 
48% em 2012, e permitiram render USD 15,0 milhões 
contra os USD 10,1 milhões em 2011. Este resultado 
revela o nível de serviços financeiros que o Banco 
tem operacionalizado. Os resultados de prestação 
de serviços representaram no final do ano, 28% do 
produto bancário.

Face a redução da margem financeira, agravado pela 
diminuição da margem complementar, o produto 
bancário, registou uma redução de 34%, tendo 
alcançado USD 54,5 milhões em 2012, quando no ano 
anterior situou-se em USD 82,1 milhões.

GRÁFICO 9. Composição do produto bancário 
(em milhões de USD)
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Em 2012, os custos de estrutura, como resultado 
dos investimentos, realizados na expansão da 
rede comercial, e na formação dos colaboradores, 
registaram um incremento de 29%, influenciados pelo 
aumento de 43% dos custos com o pessoal (mais Usd 
9,0 milhões), das depreciações e amortizações, com 
um incremento de 105% (mais Usd 4,5 milhões) e dos 
fornecimentos de terceiros, que evoluíram 4% (mais 
Usd 1,0 milhão).

GRÁFICO 10. Composição de custos 
administrativos em 2011
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GRÁFICO 11. Composição de custos 
administrativos em 2012
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Na composição dos custos administrativos, os custos 
com o pessoal, que em 2011 haviam absorvido 41% 
do total, em 2011 o percentual aumentou para 44%, 
enquanto os fornecimentos e serviços de terceiros 
passaram de 50% para 41%, sendo que os outros 
custos registaram um aumento de 6%, passando de 9% 
em 2011 para 15% no ano seguinte.

A qualidade do crédito registou uma melhoria, na 
medida em que o crédito vencido em relação ao 
crédito total, representou no final de 2012, 25,5%, 
quando em 2011, situou-se em 36,4%.
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As provisões constituídas para fazer face ao crédito 
vencido e ao crédito total, situaram-se em Dezembro 
de 2012, em 37,5% e 9,6%, respectivamente.

O rácio de solvabilidade contabilística obteve 10,7%, 
enquanto o rácio de solvabilidade regulamentar, em 
função do aumento dos activos ponderados pelo 
risco, e da redução dos fundos próprios, registou uma 
redução em relação ao ano anterior, tendo obtido uma 
cifra de 6,9%.

Os rácios de liquidez continuam positivos, sendo que 
o crédito sobre os depósitos totais, registou 65,6% 
(56,9% em 2011), e os depósitos a prazo teve um peso 
de 38,3% dos depósitos totais (35,7% no ano anterior).

Em termos de produtividade, a relação custos de 
estrutura sobre o produto bancário, elevou-se de 62,8% 
em 2011, para 122,2% em 2012.

A margem financeira face ao produto bancário, 
aumentou de 57,0% em 2011 para 75,0% no ano a 
seguir.

11. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O Resultado do exercício económico de 2012, foi de 
-4.558.894.375,19 kwanzas, pelo que propomos a sua 
contabilização em resultados transitados.
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12. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

TABELA 16.  Balanço
Em milhares de Kz ou USD, salvo indicação em contrário

ACTIVO NOTAS
2012 2011

KZ USD KZ USD
1. DISPONIBILIDADES 3 20.049.765 209.231 16.272.169 170.779
2. APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ: 23.261.918 242.752 9.079.353 95.289
    2.1 Operações no Mercado Monetário Interfinanceiro 4 23.243.701 242.562 9.073.951 95.233
    2.2 Operações em Ouro e Outros Metais Preciosos 4 18.217 190 5.402 57
3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS: 5.733.290 59.830 12.353.264 129.650
    3.1 Mantidos para Negociação 5 8.681 91 6.088.838 63.903
    3.2 Mantidos até o Vencimento 5 5.724.609 59.740 6.264.426 65.746
4. CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS 0 0 0 0
5. OPERAÇÕES CAMBIAIS 0 0 0 0
6. CRÉDITOS: 45.488.009 474.694 33.497.164 351.558
    6.1 Créditos 7 50.231.762 524.198 37.348.813 391.982
    6.2 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (-) 7 4.743.753 49.504 3.851.649 40.424
7. ACTIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES 8 241.567 2.521 241.567 2.535
8. OUTROS VALORES 8 4.269.975 44.560 4.960.288 52.059
9. IMOBILIZAÇÕES: 7.468.938 77.943 5.471.831 57.428
   9.1 Imobilizações Financeiras 9 698.042 7.284 72.208 758
   9.2 Imobilizações Corpóreas 9 6.161.882 64.303 5.295.610 55.578
   9.3 Imobilizações Incorpóreas 9 609.014 6.355 104.013 1.092
TOTAL DO ACTIVO 106.513.462 1.111.530 81.875.636 859.298

PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS NOTAS
2012 2011

KZ USD KZ USD
1. DEPÓSITOS 69.386.924 724.093 58.829.743 617.428
    1.1 À ordem 10 42.787.460 446.512 37.803.559 396.754
    1.2 A prazo 10 26.599.464 277.581 21.026.184 220.673
2. CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ 0 0 5.930.293 62.239
    2.1 Operações no Mercado Monetário Interfinanceiro 12 0 0 131.897 1.384
    2.3 Operações Venda de Tít. de Terceiros c/Acordo 
Recompra 11 0 0 5.798.396 60.855

3. OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS 12 960.837 10.027 392.916 4.124
4. OPERAÇÕES CAMBIAIS 6 0 0 47.045 494
5. OUTRAS CAPTAÇÕES 13 11.570.372 120.744 2.543.923 26.699
6. OUTRAS OBRIGAÇÕES 14 16.293.779 170.035 1.539.025 16.152
7. PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS 15 873.561 9.116 344.770 3.618
TOTAL DO PASSIVO 99.085.473 1.034.014 69.627.715 730.754
FUNDOS PRÓPRIOS
7. Capital Social 16 2.531.850 26.421 2.531.850 26.572
8. Reservas e Fundos 16 5.109.713 53.323 3.459.418 36.307
9. Resultados Potenciais 16 3.167.837 33.058 3.167.837 33.247
10. Resultados Transitados 16 1.177.483 12.288 2.884.328 30.271
11. Resultados Líquidos -4.558.894 -47.575 204.488 2.146
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS 7.427.989 77.515 12.247.921 128.544
TOTAL DO PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS 106.513.462 1.111.530 81.875.636 859.298
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TABELA 17. Conta de Exploração
Em milhares de Kz ou Usd, salvo indicação em contrário

ACTIVO NOTAS
2012 2011

KZ USD KZ USD
Proveitos de Aplicações de Liquidez 17 247.419 2.582 27.464 288
Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários 17 428.213 4.469 996.315 10.456
Proveitos de Créditos 17 4.503.365 46.995 4.916.426 51.599
Proveitos de Instrumentos Financeiros Activos 5.178.997 54.046 5.940.205 62.343
Custos de Depósitos 17 1.225.850 12.792 873.271 9.165
Custos de Captações para Liquidez 17 0 0 379.789 3.986
Custos de Outras Captações 17 31.442 328 230.579 2.420
(-) Custos de Instrumentos Financeiros Passivos 1.257.292 13.121 1.483.639 15.571
Margem Financeira 3.921.705 40.925 4.456.566 46.772
Resultados de Negociações e Ajustes ao Valor Justo 0 0 0 0
Resultados de Operações Cambiais 18 -131.917 -1.377 1.754.148 18.410
Resultados de Prestação de Serviços Financeiros 19 1.440.159 15.029 969.517 10.175
(-) Provisões para Crédito de Liquidação Duvidosa e 
Prestação de Garantias 7 1.977.550 20.637 937.734 9.842

Resultado de Intermediação Financeira 3.252.397 33.941 6.242.497 65.516
Pessoal 20 2.867.739 29.927 1.992.870 20.915
Fornecimentos de Terceiros 21 2.598.964 27.122 2.483.973 26.070
Impostos e Taxas Não Incidentes sobre o Resultado 22 53.424 558 22.361 235
Penalidades Aplicadas por Autoridades Reguladoras 33.566 350 745 8
Depreciações e Amortizações 10 845.203 8.820 410.467 4.308
Recuperação de Custos -9.304 -97 -7.045 -74
(-) Custos Administrativos e de Comercialização 6.389.592 66.679 4.903.371 51.462
(-) Provisões sobre Outros Valores e 
Responsabilidades Prováveis

15 344.081 3.591 177.036 1.858

Resultado de Imobilizações Financeiras 23 46.866 489 0 0
Outros Proveitos e Custos Operacionais 24 344.249 3.592 -971.069 -10.192
(-) Proveitos e Custos Operacionais 6.342.558 66.188 6.051.476 63.511
Resultado Operacional -3.090.161 -32.248 191.021 2.005
(-) Resultado Não Operacional 25 -1.468.733 -15.327 -13.467 -141
Resultado Antes dos Impostos e Outros Encargos -4.558.894 -47.575 204.488 2.146
(-) Encargos  sobre o Resultado Corrente 26 0 0 0 0
Resultado do Exercício -4.558.894 -47.575 204.488 2.146

TABELA18.  Demonstrações de Mutações nos Fundos Próprios
Em milhares de Kz , salvo indicação em contrário

 
 CAPITAL 
SOCIAL

 RESERVAS E 
FUNDOS

RESULTADOS 
POTENCIAIS 

 RESULTADOS 
TRANSITADOS

 RESULTADO 
DO EXERCÍCIO  TOTAL

Saldos em 1 de Janeiro de 2011 2.531.850 3.450.818 3.167.837 1.501.740 1.518.978 12.171.223
Constituição de reservas e fundos - 8.601 - 1.510.377 (1.518.978) - 
Outros movimentos - (1) - (127.789) - -127.790
Resultado líquido do exercício - - - - 204.488 204.488
Saldos em 31 de Dezembro de 2011 2.531.850 3.459.418 3.167.837 2.884.328 204.488 12.247.921
Constituição de reservas e fundos - 1.650.295 - (1.518.978) (122.693) 8.624
Outros movimentos - - - (187.867) - (187.867)
Distribuição de dividendos - - - - (81.795) (81.795)
Resultado líquido do exercício - - - - (4.558.894) (4.558.894)
Saldos em 31 de Dezembro de 2012 2.531.850 5.109.713 3.167.837 1.177.483 (4.558.894) 7.427.989
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TABELA 19. Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Em milhares de Kz , salvo indicação em contrário

 NOTAS 2012 2011

Recebimentos de proveitos de aplicações de liquidez  245.530 26.007 
Recebimentos de proveitos de títulos e valores mobiliários  625.685 942.299 
Recebimentos de proveitos de créditos  4.902.604 4.617.572 
Recebimentos de proveitos de instrumentos financeiros activos  5.773.819 5.585.878 
Pagamentos de custos de depósitos  -1.256.452 -700.900
Pagamentos de custos de captações para liquidez  0 -618.972
Pagamentos de custos de outras captações  -31.442 0
Pagamentos de custos de instrumentos financeiros passivos  -1.287.894 -1.319.872
Fluxo de caixa da margem financeira  4.485.925 4.266.006 
Fluxo de caixa dos resultados de operações cambiais  -92.020 1.754.148 
Fluxo de caixa dos resultados de prestação de serviços financeiros  1.440.159 969.517 
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  5.834.064 6.989.671 
Pagamentos de custos administrativos e de comercialização  -5.535.954 -4.131.013
Pagamentos de outros encargos sobre o resultado  0 0
Fluxo de caixa da liquidação de operações no sistema de pagamentos  1.760.495 329.464
Fluxo de caixa dos outros valores e outras obrigações  15.258.070 -489.050
Fluxo de caixa de outros custos e proveitos operacionais  932.901 436.483
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS  12.415.512 -3.854.116
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES  18.249.576 3.135.555 
Fluxo de caixa dos investimentos em aplicações de liquidez  -14.180.676 -4.823.607
Fluxo de caixa dos investimentos em títulos e valores mobiliários activos  584.209 -183.211
Fluxo de caixa dos investimentos em créditos  -15.923.420 -10.232.320
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  -29.519.887 -15.239.138
Fluxo de caixa dos investimentos em imobilizações  -2.409.106 -672.186
Fluxo de caixa dos outros ganhos e perdas não-operacionais  -2.036.379 -50.666
FLUXO DE CAIXA DAS IMOBILIZAÇÕES  -4.445.485 -722.852
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS  -33.965.372 -15.961.990
Fluxo de caixa dos financiamentos com depósitos  10.587.783 14.327.762
Fluxo de caixa dos financiamentos com captações para liquidez  0 1.730.160
Fluxo de caixa dos financiamentos com operações cambiais  -47.045 243
Fluxo de caixa dos financiamentos com outras captações  9.026.449 0
FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  19.567.187 16.058.165 
VARIAÇÕES EM DISPONIBILIDADES  3.851.391 3.231.730
SALDO EM DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 3 16.140.272 12.908.542 
SALDO EM DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO 3 19.991.663 16.140.272 



13. NOTAS ÀS CONTAS

1. ACTIVIDADE

O Banco de Comércio e Indústria, S.A.R.L. (adiante designado por “Banco” ou “BCI”), foi constituído por Escritura 
Pública de 11 de Março de 1991, pelo Decreto n.º 8 - A/91 de 11 de Março. O BCI opera e tem sede social em 
Angola, na Rua Rainha Ginga, Largo do Atlético – Luanda. 

O Banco dedica-se à obtenção de recursos de terceiros sob a forma de depósitos ou outros, os quais aplica, 
juntamente com os seus recursos próprios, na concessão de empréstimos, depósitos no Banco Nacional de 
Angola, aplicações em instituições de crédito, aquisição de títulos e em outros activos, para os quais se encontra 
devidamente autorizado. O Banco presta ainda outros serviços bancários e realiza diversos tipos de operações em 
moeda estrangeira, dispondo para o efeito de uma rede de 70 balcões.

No que se refere à estrutura accionista, conforme detalhado na nota 16, o Banco é detido pelo Estado Angolano e 
por entidades do Sector Público Angolano.

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

2.1. Bases de apresentação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, com 
base nos livros e registos mantidos pelo Banco, de acordo com os princípios contabilísticos consagrados no Plano 
Contabilístico das Instituições Financeiras (CONTIF), nos termos do Instrutivo n.º 9/2007, de 19 de Setembro, 
emitido pelo Banco Nacional de Angola (adiante igualmente designado por “BNA”), o qual passou a vigorar a 
partir de 1 de Janeiro de 2010 e actualizações subsequentes, nomeadamente a Directiva n.º 04/DSI/2011, que 
estabelece a obrigatoriedade de adopção das Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS – International 
Financial Reporting Standards) em todas as matérias relacionadas com procedimentos e critérios contabilísticos 
que não se encontrem estabelecidos no CONTIF. O CONTIF tem como objectivo a uniformização dos registos 
contabilísticos e das divulgações financeiras numa aproximação às práticas internacionais, através da convergência 
dos princípios contabilísticos às Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS – International Financial 
Reporting Standards). Estes princípios poderão diferir dos geralmente aceites em outros países.

O CONTIF tem como objectivo a uniformização dos registos contabilísticos e das divulgações financeiras numa 
aproximação às práticas internacionais, através da convergência dos princípios contabilísticos às Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS – International Financial Reporting Standards).

As demonstrações financeiras agora apresentadas reflectem os resultados das operações do Banco para 
os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 e foram preparadas de acordo com os pressupostos 
da continuidade e do princípio da especialização no qual os itens são reconhecidos como activos, passivos, 
fundos próprios, proveitos e custos quando satisfaçam as definições e os critérios de reconhecimento para 
esses elementos contidos na estrutura conceptual, em conformidade com as características qualitativas da 
compreensibilidade, relevância, materialidade, fiabilidade, representação fidedigna, substância sobre a forma, 
neutralidade, prudência, plenitude e comparabilidade.

As demonstrações financeiras do BCI relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2012 foram aprovadas 
pelo Conselho de Administração em 29 de Abril de 2013.

As políticas contabilísticas apresentadas nesta nota foram aplicadas de forma consistente em todos os períodos 
das demonstrações financeiras agora apresentadas.

As demonstrações financeiras do Banco em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 encontram-se expressas em milhares 
de Kwanzas, conforme Aviso n.º 15/2007, Art.º 5º do BNA, tendo os activos e passivos denominados em moeda 
estrangeira sido convertidos com base no câmbio indicativo publicado pelo BNA naquelas datas. Em 31 de 
Dezembro 2012 e 2011, o câmbio indicativo do Kwanza (AKZ), publicado pelo BNA, face ao Dólar dos Estados 
Unidos era o seguinte:

1 USD = 31-12-2012 31-12-2011
95,826 95,282

30
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2.2. Políticas contabilísticas

As políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras foram as 
seguintes:

A) Especialização de exercícios

Os proveitos e custos são reconhecidos em função do período de vigência das operações, de acordo 
com o princípio contabilístico da especialização de exercícios, sendo registados quando se vencem, 
independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento.

Os proveitos são considerados realizados quando:

a) nas transacções com terceiros, o pagamento for efectuado ou assumido firme compromisso de         
efectivá-lo; 

b) na extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento   
simultâneo de um activo de valor igual ou maior; 

c) na geração natural de novos activos, independentemente da intervenção de terceiros; ou 
d) no recebimento efectivo de doações e subvenções.

Os custos, por sua vez, são considerados incorridos quando:

a) deixar de existir o correspondente valor activo, por transferência da sua propriedade para um 
terceiro; 

b) pela diminuição ou extinção do valor económico de um activo; ou 
c) pelo surgimento de um passivo, sem o correspondente activo.

Os dividendos são reconhecidos quando recebidos.

B) Transacções em moeda estrangeira

As operações em moeda estrangeira são registadas de acordo com os princípios do sistema “multi-
currency”, sendo cada operação registada em função das respectivas moedas de denominação. As 
transacções em moeda estrangeira são convertidas para Kwanzas à taxa de câmbio indicativa publicada 
pelo BNA na data da transacção. Os activos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são 
convertidos para Kwanzas à taxa de câmbio indicativa publicada pelo BNA à data do balanço. Os custos 
e proveitos relativos a diferenças cambiais, realizadas ou potenciais, são registados na demonstração de 
resultados do exercício em que ocorrem.

Os activos e passivos não monetários expressos em moeda estrangeira, registados ao custo histórico, 
excepto imobilizações financeiras, são convertidos para Kwanzas à taxa de câmbio indicativa publicada pelo 
BNA na data da transacção.
  
Na data da sua contratação, as compras e vendas de moeda estrangeira à vista e a prazo são imediatamente 
registadas na posição cambial. Sempre que estas operações conduzam a variações dos saldos líquidos 
das diferentes moedas, há lugar à movimentação das contas de posição cambial, à vista ou a prazo, cujo 
conteúdo e critério de reavaliação são como segue:

Posição cambial à vista

A posição cambial à vista em cada moeda é dada pelo saldo líquido dos activos e passivos dessa moeda, 
assim como das operações à vista a aguardar liquidação e das operações a prazo com vencimento nos dois 
dias úteis subsequentes. A posição cambial à vista é reavaliada diariamente com base na taxa de câmbio 
indicativa publicada pelo BNA nessa data, dando origem à movimentação da conta de posição cambial 
(moeda nacional), por contrapartida de resultados.
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Posição cambial a prazo

A posição cambial a prazo em cada moeda corresponde ao saldo líquido das operações a prazo a aguardar 
liquidação, com exclusão das que se vençam dentro dos dois dias úteis subsequentes. Todos os contratos 
relativos a estas operações (forwards de moeda) são reavaliados às taxas de câmbio a prazo do mercado 
ou, na ausência destas, através do seu cálculo com base nas taxas de juro aplicáveis ao prazo residual de 
cada operação. A diferença entre os contravalores em Kwanzas às taxas de reavaliação a prazo aplicadas, 
e os contravalores às taxas contratadas, que representam o custo ou proveito ou o custo de reavaliação da 
posição cambial a prazo, é registada nas rubricas de “Operações cambiais” do activo ou do passivo, por 
contrapartida de resultados.

C) Créditos

Classificação do crédito

Os créditos concedidos a clientes são activos financeiros inicialmente registados pelos valores contratados, 
quando originados pelo Banco, ou pelos valores pagos, quando adquiridos a outras entidades. A 
componente de juros é objecto de relevação contabilística autónoma nas respectivas contas de balanço, 
sendo os respectivos proveitos periodificados em resultados ao longo da vida das operações de crédito, 
independentemente do momento em que são cobrados ou pagos. 

Os créditos são subsequentemente registados pelo seu valor inicial, líquido das amortizações e provisões 
para créditos de liquidação duvidosa.

As responsabilidades relativas a garantias e avales prestados e créditos documentários são registadas em 
rubricas extrapatrimoniais pelo valor em risco, sendo os fluxos de juros, comissões ou outros proveitos 
registados em rubricas de resultados ao longo da vida das operações.

Desde a entrada em vigor do Aviso n.º 4/2011, de 8 de Junho, do BNA, posteriormente revogado pelo Aviso 
nº3/2012, de 28 de Março, do BNA, que as operações de crédito, por desembolso, são concedidas em 
moeda nacional para todas as entidades, com excepção do Estado e empresas com comprovadas receitas e 
recebimentos em moeda estrangeira, para as seguintes finalidades:

 - Assistência financeira de liquidez, incluindo, entre outras, as contas correntes caucionadas;
 - Financiamento automóvel;
 - Empréstimo ao consumo;
 - Micro crédito;
 - Adiantamento a depositantes ou descobertos;
 - Outras modalidades de crédito financeiro com natureza de curto prazo (inferior a um ano).

As operações de crédito concedido a clientes, as garantias e avales prestados e os créditos documentários, 
são classificadas em função do seu risco e submetidas à constituição de provisões, de acordo com o Aviso 
n.º 3/2012, de 28 de Março, do BNA, que veio revogar o Aviso n.º 4/2011, de 8 de Junho, do BNA, sobre a 
metodologia e classificação do crédito concedido a clientes e a determinação das respectivas provisões.

Nos termos do Aviso n.º 3/2012, de 28 de Março, do BNA, o Banco classifica as operações de crédito 
concedido, as garantias e avales prestados e os créditos documentários por ordem crescente de risco, de 
acordo com os seguintes níveis:

Nível Risco
A Nulo
B Muito Reduzido
C Reduzido
D Moderado
E Elevado
F Muito Elevado
G Perda
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As operações de crédito que registam incumprimento são classificadas em função dos níveis de risco 
associados ao crédito vincendo e vencido de cada operação na data de referência das demonstrações 
financeiras, considerando para o efeito a classificação atribuída na fase de concessão de crédito e a 
antiguidade do incumprimento, respectivamente.

Adicionalmente, as operações de crédito sem incumprimento, que não foram registadas como crédito 
vencido, são classificadas no nível B ou C consoante a percepção de risco que decorre da avaliação do 
cliente, nomeadamente da sua capacidade para fazer face ao serviço de dívida, e da componente financeira 
da operação, sustentada na análise de cashflows e garantias (tipologia e rácio de cobertura do crédito).

A classificação das operações de crédito a um mesmo cliente, para efeitos de constituição de provisões, é 
efectuada na classe que apresentar maior risco.

A revisão e reclassificação do nível de risco de uma operação decorre de avaliação efectuada 
periodicamente pelo Crédito do Banco, tendo em consideração a percepção de risco associada à operação 
de crédito e a existência de eventuais garantias que estejam a colateralizar a dívida junto do Banco.

Sem prejuízo da revisão anteriormente descrita, a classificação das operações de crédito é revista 
mensalmente, em função do tempo decorrido desde a data de entrada das operações em incumprimento, 
de acordo com a seguinte tabela:

Níveis de Risco A B C D E F G

Tempo decorrido 
desde a data de 
incumprimento

até 15 
dias

de 15 a 
30 dias

de 1 a 2 
meses

de 2 a 3 
meses

de 3 a 5 
meses

de 5 a 6 
meses

mais de 
6 meses

A reclassificação do crédito para uma categoria de menor risco, em função da redução do atraso, está 
limitada ao nível estabelecido na classificação inicial ou decorrente da avaliação periódica do risco.

Para os créditos concedidos a clientes por prazos superiores a dois anos, o tempo decorrido desde a 
entrada em incumprimento é considerado em dobro face ao período de tempo acima indicado.

Provisões para créditos de liquidação duvidosa e prestação de garantias

As provisões para créditos de liquidação duvidosa, destinam-se a cobrir riscos potenciais existentes na 
carteira de crédito, incluindo as garantias e avales prestados e os créditos documentários e são constituídas 
mensalmente, resultando do produto decorrente da aplicação dos percentuais de provisionamento sobre 
o valor contabilístico de cada crédito, assim considerado o montante a receber do tomador do crédito, 
acrescido dos proveitos e dos encargos de qualquer natureza não recebidos, inclusive aqueles decorrentes 
de variação cambial, se houver. 

Os níveis mínimos de provisionamento a aplicar a cada operação de crédito, em função do nível de risco em 
que a mesma se encontra classificada, são os seguintes:

Níveis de Risco A B C D E F G

% de provisão mínimo 0% 1% 3% 10% 20% 50% 100%

As provisões para créditos de liquidação duvidosa assim calculadas asseguram o cumprimento dos 
requisitos estabelecidos pelo BNA, através do Aviso n.º 3/2012, de 28 de Março.

As provisões para crédito concedido são registadas no activo na rubrica “Provisões para créditos de 
liquidação duvidosa”, a abater à rubrica “Créditos” (Nota 7) e as provisões para garantias e avales prestados 
e créditos documentários não garantidos à data do balanço são apresentadas no passivo, na rubrica 
“Provisões para responsabilidades prováveis na prestação de garantias”.
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Créditos transferidos para prejuízo

Seis meses após a classificação de uma operação na Classe G, desde que a mesma apresente um atraso 
superior a 180 dias, o Banco abate esse crédito ao activo e utiliza a respectiva provisão (transferência 
de crédito para prejuízo). Adicionalmente, estes créditos permanecem registados numa rubrica 
extrapatrimonial por um prazo mínimo de dez anos.

Renegociação dos créditos

As operações que sejam objecto de renegociação são mantidas, pelo menos, no mesmo nível de risco em 
que estavam classificadas no mês imediatamente anterior à renegociação. A reclassificação para uma classe 
de risco inferior ocorre apenas se houver uma amortização regular e significativa das responsabilidades. Os 
ganhos ou proveitos resultantes da renegociação só são registados quando do seu efectivo recebimento.

Recuperação dos créditos

Nas situações em que são efectuadas recuperações de créditos anteriormente abatidos ao activo por 
utilização de provisões, os montantes recebidos são registados na rubrica de “Resultado não operacional”.

Apropriação de proveitos
O Banco procede à anulação de juros vencidos há mais de 60 dias bem como não reconhece juros a partir 
dessa data, para as operações de crédito em incumprimento, até ao momento em que o cliente regularize a 
situação.

D) Títulos e valores mobiliários

Classificação dos títulos e valores mobiliários

Os títulos e valores mobiliários adquiridos pelo Banco, são registados pelo valor efectivamente pago, 
incluindo corretagens e emolumentos. O Conselho de Administração do Banco determina a classificação 
dos seus investimentos no reconhecimento inicial, numa das seguintes categorias, atendendo às 
características dos títulos e à sua intenção aquando da aquisição dos mesmos: 

i. Títulos para negociação;
ii. Títulos disponíveis para venda;
iii. Títulos mantidos até o vencimento.

Os rendimentos produzidos pelos títulos e valores mobiliários, relativos a juros corridos durante o prazo até 
o vencimento ou dividendos declarados, devem ser considerados directamente no resultado do período, 
independentemente da categoria em que tenham sido classificados, observado que os relativos às acções 
adquiridas há menos de seis meses devem ser reconhecidos em contrapartida à adequada conta que 
regista o correspondente custo de aquisição. 

O Banco classifica, de igual modo, os títulos e valores mobiliários, em ordem crescente de riscos, nos 
seguintes níveis, sendo observados os mesmos critérios de provisionamento definidos pelo CONTIF para a 
carteira de crédito:
  

Nível Risco
A Nulo
B Muito Reduzido
C Reduzido
D Moderado
E Elevado
F Muito Elevado
G Perda
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O Banco classifica os títulos de dívida do Estado Angolano e do BNA no Nível A.

Títulos para negociação

São considerados títulos para negociação os títulos adquiridos com o objectivo de serem activa e 
frequentemente negociados.

Os títulos mantidos para negociação são reconhecidos inicialmente ao custo de aquisição, incluindo custos 
directamente atribuíveis à aquisição do activo. Posteriormente, são valorizados ao justo valor, sendo o 
respectivo proveito ou custo proveniente da valorização reconhecido em resultados do exercício.

Títulos disponíveis para venda

São considerados títulos disponíveis para venda os títulos passíveis de serem eventualmente negociados e 
que não se enquadrem nas demais categorias.

São registados, no momento inicial, ao custo de aquisição, sendo posteriormente valorizados ao justo 
valor. As variações do justo valor são registadas por contrapartida de fundos próprios, sendo as valias 
reconhecidas em resultados do exercício quando da venda definitiva do activo.

Títulos mantidos até o vencimento

São considerados títulos mantidos até o vencimento, aqueles que são adquiridos com a finalidade de os 
manter em carteira até ao seu vencimento, desde que haja capacidade financeira do Banco para tal. Essa 
capacidade financeira é comprovada com base em projecção de fluxo de caixa, não considerando a 
possibilidade de venda dos títulos antes do vencimento.

As acções não resgatáveis não podem ser classificadas na categoria títulos mantidos até o vencimento.

Os títulos mantidos até o vencimento são registados pelo seu custo de aquisição, acrescido dos 
rendimentos auferidos pela fluência dos seus prazos (incluindo periodificação do juro e do prémio/
desconto por contrapartida de resultados), reconhecendo o Banco eventuais lucros ou prejuízos apurados 
na data do vencimento pela diferença entre o preço realizado e o respectivo valor contabilístico.

No caso de eventual venda dos títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos mantidos até 
o vencimento antes do resgate, devem ser registados os eventuais lucros ou prejuízos apurados na data da 
venda pela diferença entre o preço de venda e o seu valor contabilístico.

O Banco não poderá classificar quaisquer títulos e valores mobiliários na categoria títulos mantidos até o 
vencimento se, durante o exercício económico corrente ou em algum dos dois exercícios económicos 
anteriores, vendeu ou reclassificou parte substancial deles antes de seu vencimento, exceptuados os casos 
em que o valor de custo de aquisição dos títulos, acrescido dos rendimentos auferidos, não apresente 
diferença significativa em relação ao valor de mercado.

Os Títulos do Banco Central, os Bilhetes do Tesouro e as Obrigações do Tesouro são emitidos a valor 
descontado e registados pelo seu custo de aquisição. A diferença entre este e o valor nominal, que 
constitui a remuneração do Banco, é reconhecida contabilisticamente como proveito ao longo do período 
compreendido entre a data de compra e a data de vencimento dos títulos, na própria conta com a 
especificação “Proveitos a receber”.

As Obrigações do Tesouro emitidas em moeda nacional indexadas à taxa de câmbio do Dólar dos Estados 
Unidos estão sujeitas a actualização cambial. O resultado da actualização cambial do valor nominal do título, 
do desconto e do juro corrido, é reflectido na demonstração de resultados do exercício em que ocorre, na 
rubrica “Proveitos de títulos e valores mobiliários”.



36

Valor de mercado

A metodologia utilizada pelo Banco para apuramento do valor de mercado (justo valor) dos títulos é 
conforme segue:

i. Preço médio de negociação no dia do apuramento ou, quando não disponível, o preço médio de 
negociação no dia útil anterior;

ii. Valor líquido provável de realização obtido mediante adopção de técnica ou modelo interno de 
valorização;

iii. Preço de instrumento financeiro semelhante, levando em consideração, no mínimo, os prazos de 
pagamento e vencimento, o risco de crédito e a moeda ou indexador; e

iv. Preço definido pelo BNA. 

No caso de títulos com prazo de vencimento inferior a um ano, para os quais não existe cotação em 
mercado activo com transacções regulares, os mesmos são valorizados com base no custo de aquisição por 
se entender que reflecte a melhor aproximação ao seu valor de mercado.

Transferência de títulos entre categorias

As transferências de uma categoria para outra somente poderão ocorrer por motivo isolado, não usual, não 
recorrente e que não pudesse ter sido razoavelmente antecipado, ocorrido após a data da classificação, 
devendo permanecer à disposição do BNA a documentação que servir de base para a reclassificação, 
devidamente acompanhada de exposição de motivos do Conselho de Administração do Banco.

A eventual transferência para categoria diversa deve levar em conta a intenção e a capacidade financeira 
do Banco e ser efectuada pelo valor de mercado do título ou valor mobiliário, observando-se, ainda, os 
seguintes procedimentos: 

1) na hipótese de transferência da categoria de títulos para negociação para as demais categorias, não 
será admitido o estorno dos valores já registados no resultado decorrentes de ganhos ou perdas não 
realizados; 

2) na hipótese de transferência da categoria títulos disponíveis para venda, os ganhos e perdas não 
realizados, registados como componente destacado nos fundos próprios, devem ser reconhecidos no 
resultado do período: 

i. imediatamente, quando para a categoria títulos para a negociação; 

ii. em função do prazo remanescente até o vencimento, quando para a categoria títulos mantidos até o 
vencimento; 

3) na hipótese de transferência da categoria mantidos até o vencimento para as demais categorias, os 
ganhos e perdas não realizados devem ser reconhecidos: 

i. imediatamente no resultado do período, quando para a categoria títulos para a negociação;

ii. como componente destacado nos fundos próprios, quando para a categoria títulos disponíveis para a 
venda. 

Imparidade

As perdas de carácter permanente em títulos e valores mobiliários devem ser reconhecidas imediatamente 
no resultado do período, observado que o valor ajustado em decorrência do reconhecimento das referidas 
perdas passa a constituir a nova base de valor para efeito de apropriação de rendimentos. Não se admite a 
reversão destas perdas.
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E) Imobilizações financeiras

Participações em outras sociedades

São consideradas participações em coligadas ou equiparadas, as participações em sociedades, nas quais o 
Banco detém, directa ou indirectamente, uma percentagem igual ou superior a 10% do respectivo capital 
votante, sem controlá-la.

O Banco aplica o método da equivalência patrimonial para a valorização das suas participações em 
coligadas e equiparadas nas seguintes situações:

a) quando as participações societárias estejam em relação de grupo; ou
b) quando as participações societárias sejam relevantes e o Banco tenha influência na sua administração, 

ou quando a percentagem de participação, directa ou indirectamente, representar 20% (vinte por 
cento) ou mais do capital votante da participada.

Uma participação societária considera-se em relação de grupo quando seja exercido um domínio sobre 
a Sociedade, reflectido através de um controlo operacional, nos casos em que tenham administração 
ou gestão comum, ou por um controlo societário, quando o controlo é obtido através do somatório da 
percentagem detida directamente pelo Banco, pelos seus administradores, controladores e empresas 
ligadas.

Uma participação societária considera-se relevante quando:

a) o seu valor contabilístico for igual ou superior a 10% dos fundos próprios do Banco; ou
b) valor contabilístico das várias participadas, considerado em conjunto, for igual ou superior a 15% dos 

fundos próprios do Banco.

De acordo com o método da equivalência patrimonial, as imobilizações financeiras são registadas 
inicialmente pelo seu custo de aquisição e posteriormente ajustadas em função das alterações verificadas, 
após a aquisição, na quota-parte do Banco nos activos líquidos das correspondentes participadas. Os 
resultados do Banco incluem a parte que lhe corresponde nos resultados dessas participadas.

Adicionalmente, o Banco deve constituir uma provisão para perdas, quando existir passivo a descoberto, na 
participada, e houver intenção manifesta do Banco em manter o seu apoio financeiro à mesma.

Deve deixar de ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial, a participação societária em 
sociedades coligadas e equiparadas com efectiva e clara evidência de perda de continuidade de suas 
operações ou no caso em que estas estejam a operar sob severas restrições a longo prazo que prejudiquem 
significativamente a sua capacidade de transferir recursos para a investidora.

Nas situações em que a valorização pelo método da equivalência patrimonial não é aplicável, as 
imobilizações financeiras encontram-se registadas ao custo de aquisição, deduzido de provisões para 
perdas.

Quando esta se encontra denominada em moeda estrangeira, é objecto de actualização cambial, sendo o 
resultado desta actualização cambial reflectido em rubrica específica nos fundos próprios.

Participações em outras sociedades

São consideradas participações em outras sociedades, as participações em sociedades, nas quais o Banco 
detém, directa ou indirectamente, uma percentagem inferior a 10% do respectivo capital votante.

As participações em outras sociedades são avaliadas pelo custo de aquisição, deduzido da provisão para 
perdas.
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Os rendimentos decorrentes desses investimentos, relativos a dividendos declarados, devem ser 
considerados directamente no resultado do período. As participações adquiridas com dividendos propostos 
e não pagos (ex-dividends) devem ter esses dividendos reconhecidos como custo de aquisição em 
contrapartida à respectiva conta no resultado do período.

Quando esta se encontra denominada em moeda estrangeira, é objecto de actualização cambial, sendo o 
resultado desta actualização cambial reflectido em rubrica específica nos fundos próprios.

Outros investimentos

Esta rubrica inclui direitos de qualquer natureza não classificáveis nas demais rubricas do activo, nem em 
imobilizações corpóreas ou incorpóreas, tais como, património artístico.

F) Imobilizações incorpóreas e corpóreas

Imobilizações incorpóreas

As imobilizações incorpóreas correspondem, essencialmente, a gastos com trespasses, organização e 
expansão, benfeitorias em imóveis de terceiros e software, sempre que o Banco consiga demonstrar que os 
mesmos venham a gerar benefícios económicos futuros. Estas despesas são registadas pelo seu custo de 
aquisição e amortizadas linearmente por duodécimos ao longo de um período de três anos, com excepção 
das benfeitorias realizadas em imóveis de terceiros, as quais são amortizadas conforme o prazo expectável 
de duração do contrato de arrendamento ou pela vida útil das mesmas, se inferior.

Imobilizações corpóreas

As imobilizações corpóreas encontram-se registadas ao custo de aquisição, sendo permitida a sua 
reavaliação ao abrigo das disposições legais aplicáveis.

Uma percentagem equivalente a 30% do aumento das amortizações que resulta das reavaliações efectuadas 
não é aceite como custo para efeitos fiscais.

A depreciação é calculada pelo método das quotas constantes às taxas máximas fiscalmente aceites como 
custo, de acordo com o Código do Imposto Industrial, que correspondem aos seguintes anos de vida útil 
estimada:

Anos

Imóveis de uso próprio 50

Obras em edifícios arrendados 3

Equipamento:

. Mobiliário e material 10

. Máquinas e ferramentas 6 e 7 

. Equipamento informático 3 e 6

. Instalações interiores 6 e 10

. Material de transporte 3 e 4

. Equipamento de segurança  3 e 10

As imobilizações em curso, que correspondem, essencialmente, a Edifícios e a balcões/centros de 
atendimento em construção e ao respectivo mobiliário, encontram-se registadas pelo seu custo 
de aquisição e iniciarão a sua amortização quando os respectivos Edifícios e os balcões/centros de 
atendimento entrarem em funcionamento.
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G) Bens não de uso próprio

Os bens não de uso próprio são classificados como detidos para venda quando existe a intenção de alienar 
os referidos activos e os activos ou grupos de activos estão disponíveis para venda imediata e a sua venda é 
muito provável.

O Banco classifica em bens não de uso próprio os bens detidos por recuperação de crédito, que se 
encontram mensurados inicialmente pelo menor entre o seu justo valor líquido de despesas e o valor 
contabilístico do crédito existente na data em que foi efectuada a dação.
O justo valor é baseado no valor de mercado, sendo este determinado com base no preço expectável de 
venda obtido através de avaliações periódicas efectuadas pelo Banco.

A mensuração subsequente destes activos é efectuada ao menor do seu valor contabilístico e o 
correspondente justo valor, líquido de despesas, não sendo sujeitos a amortização. Caso existam perdas não 
realizadas, estas são registadas como perdas de imparidade por contrapartida de resultados do exercício.

H) Redução no valor recuperável de outros activos (imparidade)

O Banco avalia periodicamente os seus activos, especialmente na ocasião da elaboração de demonstrações 
financeiras, com vista a identificar activos que apresentem o valor recuperável inferior ao valor contabilístico. 
O reconhecimento da redução no valor contabilístico (imparidade) de um activo acontece, sempre que o 
seu valor contabilístico exceder o valor recuperável, por contrapartida de resultados.

Na avaliação do indício de imparidade, a instituição deve considerar, no mínimo, as seguintes indicações:

1. declínio significativo no valor de um activo, maior do que o esperado no seu uso normal;
2. mudanças significativas no ambiente tecnológico, económico ou legal, com efeitos adversos sobre o 

Banco;
3. aumento nas taxas de juros ou outras taxas de mercado, com efeitos sobre as taxas de desconto e 

consequente redução no valor presente ou no valor recuperável dos activos;
4. valor contabilístico de activos líquidos maior do que o valor de mercado;
5. evidência disponível de obsolescência ou perda de capacidade física de um activo;
6. mudanças significativas na forma de utilização do activo, como descontinuidade ou reestruturação, com 

efeitos adversos para o Banco;
7. indicação de que o desempenho económico do activo será pior do que o esperado.

I) Reserva de actualização monetária e dos fundos próprios

Nos termos do Aviso n.º 2/2009, de 8 de Maio, do Banco Nacional de Angola sobre actualização monetária, 
o qual revogou o Aviso n.º 19/2007, de 26 de Setembro, as instituições financeiras devem, em caso de 
existência de inflação, considerar mensalmente os efeitos da modificação no poder de compra da moeda 
nacional, com base na aplicação do índice de Preços ao Consumidor, nas imobilizações e nos saldos de 
capital, reservas e resultados transitados.

As demonstrações financeiras de uma entidade cuja moeda funcional seja a moeda de uma economia 
hiperinflacionária devem ser expressas em termos da unidade de mensuração corrente à data do balanço. 
A hiperinflação é indicada pelas características do ambiente económico de um país que inclui, mas sem 
limitar, as seguintes situações:

i. A população em geral prefere guardar a sua riqueza em activos não monetários ou em moeda 
estrangeira relativamente estável. As quantias da moeda local detidas são imediatamente investidas 
para manter o poder de compra;

ii. A população em geral vê as quantias monetárias em termos de moeda estrangeira estável. Os preços 
podem ser cotados nessa moeda;
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iii. As vendas e compras a crédito têm lugar a preços que compensem a perda esperada do poder de 
compra durante o período do crédito, mesmo que o período seja curto;

iv. As taxas de juro, salários e preços estão ligados a um índice de preços; e

v.  A taxa acumulada de inflação durante os últimos 3 anos aproxima-se de, ou excede, 100%.

O valor resultante da actualização monetária deve ser reflectido mensalmente, a débito na conta de 
“Resultado da Actualização Monetária” da demonstração de resultados, por contrapartida do aumento dos 
saldos de fundos próprios, com excepção da rubrica “Capital Social”, que deve ser classificada numa rubrica 
específica (“Reserva de actualização monetária do Capital Social”) que só pode ser utilizada para posterior 
aumento de capital.

Nos exercícios de 2012 e 2011, o Banco não procedeu à actualização monetária das suas imobilizações 
financeiras e dos seus fundos próprios, em virtude da inflação verificada, bem como a evolução cambial 
que ocorreu ao longo do período, não perspectivarem que Angola pudesse ser considerada uma economia 
hiperinflacionária, nos termos do normativo em vigor.

J) Benefícios a colaboradores

Responsabilidades com pensões de reforma

A Lei n.º 07/04, de 15 de Outubro, que revogou a Lei n.º 18/90, de 27 de Outubro, que regulamenta o 
sistema de Segurança Social de Angola, prevê a atribuição de pensões de reforma a todos os trabalhadores 
Angolanos inscritos na Segurança Social. O valor destas pensões é calculado com base numa tabela 
proporcional ao número de anos de trabalho, aplicada sobre a média dos salários ilíquidos mensais 
recebidos nos períodos imediatamente anteriores à data em que o trabalhador cessar a sua actividade. De 
acordo com o Decreto n.º 7/99, de 28 de Maio, as taxas de contribuição para este sistema são de 8% para a 
entidade empregadora e de 3% para os trabalhadores.

Adicionalmente, de acordo com a Lei n.º 2/2000 e com os artigos 218.º e 262.º da Lei Geral do Trabalho, 
a compensação a pagar pelo Banco no caso de caducidade do contrato de trabalho por reforma 
do trabalhador determina-se multiplicando 25% do salário base mensal praticado na data em que o 
trabalhador atinge a idade legal de reforma pelo número de anos de antiguidade.

Por outro lado, em 15 de Março de 2010, o Banco celebrou um protocolo com o Banco Nacional de Angola 
com vista à assunção de encargos com pensões de reforma complementares ao Sistema de Segurança 
Social de Angola para os colaboradores do Banco provenientes daquela instituição. Estes encargos são 
pagos através de uma renda vitalícia mensal a partir do momento em que os colaboradores se reformam 
sendo assumidos de forma partilhada e proporcional ao tempo de serviço prestado pelos colaboradores em 
cada uma das instituições. 

As responsabilidades do BCI com pensões de reforma, encontram-se registadas na rubrica “Provisões para 
responsabilidades prováveis” (Nota 15).

Provisão para férias e subsídio de férias

A Lei Geral do Trabalho, em vigor em 31 de Dezembro de 2012, determina que o montante de subsídio 
de férias pagável aos trabalhadores em determinado exercício é um direito por eles adquirido no ano 
imediatamente anterior. Consequentemente, o Banco releva contabilisticamente no exercício os valores 
relativos a férias e subsídio de férias pagáveis no ano seguinte (Nota 14).

K) Impostos sobre lucros

O Banco encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo considerado fiscalmente um 
contribuinte do Grupo A. A tributação dos seus rendimentos é efectuada nos termos dos números 1 e 2 
do Artigo 72º, da Lei n.º 18/92, de 3 de Julho, sendo, actualmente, a taxa de Imposto aplicável de 35%, na 
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sequência das alterações introduzidas pela Lei n.º 5/99, de 6 de Agosto (Nota 27). 
Os prejuízos fiscais apurados em determinado exercício, conforme disposto no artigo 46.º do Código do 
Imposto Industrial, podem ser deduzidos aos lucros tributáveis dos três anos posteriores.

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 2008 a 2012. 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.

Imposto corrente

O imposto corrente é calculado com base no lucro tributável do exercício, o qual difere do resultado 
contabilístico devido a ajustamentos resultantes de custos ou proveitos não relevantes para efeitos fiscais ou 
que apenas serão considerados em outros períodos contabilísticos.

Imposto diferido

O total dos impostos sobre lucros registados em resultados engloba os impostos correntes e os impostos 
diferidos.

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 impostos diferidos activos 
e passivos são calculados com base nas taxas fiscais em vigor para o período em que se prevê que seja 
realizado o respectivo activo ou passivo. Os prejuízos fiscais reportáveis dão também origem a impostos 
diferidos activos.

Os passivos fiscais diferidos são normalmente registados para todas as diferenças temporárias tributáveis, 
enquanto os activos fiscais diferidos só são reconhecidos até ao montante em que seja provável a existência 
de lucros tributáveis futuros que permitam a utilização das correspondentes diferenças tributárias dedutíveis 
ou de reporte de prejuízos fiscais. Adicionalmente, não são registados activos fiscais diferidos nos casos 
em que a sua recuperabilidade possa ser questionável devido a outras situações, incluindo questões de 
interpretação da legislação fiscal em vigor.
  
Apesar disto, não são registados activos ou passivos fiscais diferidos relativos a diferenças temporárias 
originadas no reconhecimento inicial de activos e passivos em transacções que não afectem o resultado 
contabilístico ou o lucro tributável.

O Banco não reconheceu nas demonstrações financeiras os impostos diferidos activos relacionados com 
prejuízos fiscais reportáveis, na medida em que não lhe é possível demonstrar a probabilidade de obtenção 
de lucros fiscais no futuro que permitam a sua utilização.

Reforma tributária

Em 30 de Dezembro de 2011 foi publicado um novo pacote legislativo que altera os principais códigos 
fiscais angolanos, introduzindo alterações significativas ao nível dos vários impostos que compõem o 
ordenamento jurídico-fiscal angolano.

No entanto, a maioria dos códigos fiscais ainda não foi distribuída na Imprensa Nacional, com excepção dos 
códigos do Imposto do Selo, Imposto sobre a Aplicação de Capitais e Imposto de Consumo.

Nesse sentido, as principais alterações que se espera que venham a ser introduzidas pela reforma fiscal 
podem ser resumidas como segue:

 - Redução da taxa de imposto industrial de 35% para 30%;
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 - Tributação dos rendimentos de títulos e dos juros de aplicações financeiras em outras instituições de 
crédito em sede de Imposto de Aplicação de Capitais (IAC) à taxa de 10%/15%, ficando os mesmos 
excluídos de tributação, em sede de contribuição industrial; 

 - Tributação de variações patrimoniais positivas, com excepção das que decorrem de entradas de 
capital ou de coberturas de prejuízos efectuadas pelos titulares de capital;

 - Limitação dos custos ou perdas dedutíveis e definição de custos e perdas não dedutíveis, sujeitos a 
tributação autónoma, incluindo custos não devidamente documentados;

 - Revogação da tabela das taxas anuais de reintegrações e amortizações, aprovada pela Portaria 
n.º 755/72, de 26 de Outubro, sendo aprovada uma nova tabela pelo Decreto executivo sobre 
amortizações e reintegrações do imobilizado;

 - Auto-liquidação provisória de imposto industrial correspondente a 15% do resultado derivado de 
operações de intermediação financeira, apurado nos primeiros seis meses do exercício anterior.  

L) Provisões e contingências

Provisões

As provisões representam responsabilidades prováveis com prazos e valores estimados. São reconhecidas 
provisões quando (i) o Banco tem uma obrigação presente, legal ou construtiva, (ii) seja provável que 
o seu pagamento venha a ser exigido e (iii) quando possa ser feita uma estimativa fiável do valor dessa 
obrigação. O montante da provisão corresponde à melhor estimativa do valor a desembolsar para liquidar a 
responsabilidade, na data do balanço. 

Contingências passivas

Caso o Banco tenha uma responsabilidade em que não seja provável o futuro dispêndio de recursos, trata-
se de uma contingência passiva. As contingências passivas são apenas objecto de divulgação, a menos que 
a possibilidade da sua concretização seja remota.

São reconhecidas contingências passivas em contas extrapatrimoniais quando (i) o Banco tem uma possível 
obrigação presente cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos 
futuros, que não estejam sob o controlo do Banco; (ii) uma obrigação presente que surge de eventos 
passados, mas que não é reconhecida porque não é provável que o Banco tenha de a liquidar ou o valor da 
obrigação não pode ser mensurado com suficiente segurança.

As contingências passivas são reavaliadas periodicamente para determinar se a avaliação anterior continua 
válida. Se for provável que uma saída de recursos será exigida para um item anteriormente tratado como 
uma contingência passiva, é reconhecida uma provisão nas demonstrações financeiras do período no qual 
ocorre a mudança na estimativa de probabilidade.

Contingências activas

Uma contingência activa é um possível activo presente, decorrente de eventos passados, cuja existência será 
confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente 
sob o controlo da instituição. As contingências activas são apenas objecto de divulgação e reconhecidas em 
contas extrapatrimoniais, a menos que a possibilidade da sua concretização seja remota.

As contingências activas devem ser reavaliadas periodicamente para determinar se a avaliação inicial 
continua válida. Se for praticamente certo que uma entrada de recursos ocorrerá por conta de um activo, 
entrada esta anteriormente classificada como provável, o activo e o correspondente ganho devem ser 
reconhecidos nas demonstrações financeiras do período em que ocorrer a mudança de estimativa.
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M) Reconhecimento de proveitos resultantes de serviços e comissões

As comissões por serviços prestados são normalmente reconhecidas como proveito ao longo do período de 
prestação do serviço ou de uma só vez, se resultarem da execução de actos únicos.

N) Resultado por acção

O resultado por acção é calculado dividindo o resultado líquido atribuível a accionistas do Banco pelo 
número médio ponderado de acções ordinárias em circulação no exercício, excluindo o número médio de 
acções ordinárias compradas pelo Banco e detidas como acções próprias.

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.

O) Distribuição de dividendos

Os dividendos são reconhecidos como passivo e deduzidos da rubrica de capital próprio após aprovação 
pelos accionistas.

P) Principais estimativas e incertezas associadas à aplicação das políticas contabilísticas

As contas do Banco integram estimativas realizadas em condições de incerteza, que requerem que o 
Conselho de Administração utilize o julgamento de forma a apurar a estimativa adequada.

Desta forma, em algumas situações as estimativas apuradas pelo Conselho de Administração do Banco, 
poderiam ser diferentes caso um julgamento distinto fosse efectuado. O Conselho de Administração 
considera que os critérios adoptados são apropriados e que as demonstrações financeiras apresentam de 
forma adequada a posição financeira do Banco e das suas operações em todos os aspectos materialmente 
relevantes.

Utilizaram-se estimativas e pressupostos, nomeadamente nas áreas significativas de Provisões para créditos 
de liquidação duvidosa, Títulos e valores mobiliários detidos para negociação e mantidos até o vencimento, 
Provisões para responsabilidades prováveis, Impostos sobre os lucros e Benefícios a colaboradores.

Q) Fluxos de caixa

Para efeitos da preparação da demonstração de fluxos de caixa, o Banco considera como disponibilidades o 
total dos saldos das rubricas de caixa, disponibilidades no Banco Central e disponibilidades em instituições 
financeiras.

R) Compensação de saldos

Os elementos do activo e do passivo devem ser valorizados separadamente, não sendo permitidas 
quaisquer compensações entre os saldos devedores e credores, inclusive das contas de resultado, com 
excepção das compensações relativas às operações interdepartamentais ou interdependências, ou outras 
definidas pelo Banco Nacional de Angola.
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3. DISPONIBILIDADES

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição:

2012 2011
Caixa

Notas e moedas nacionais 2.538.068 2.245.417 
Notas e moedas estrangeiras
Em Dólares dos Estados Unidos 1.208.091 1.522.815 
Em outras divisas 143.077 223.231 

3.889.236 3.991.463 

Disponibilidades no Banco Central
Em moeda nacional 11.485.839 9.130.938 
Em Dólares dos Estados Unidos 2.117.871 2.015.236 

13.603.710 11.146.174 

Disponibilidades em instituições de crédito no estrangeiro
HSBC 942.226 50.970 
Byblos Bank 702.366  - 
Banco Espírito Santo 311.975 84.770 
Banco Comercial Português 287.846 285.224 
Standard Chartered Bank 138.973  - 
African Alliance 52.768  - 
First National Bank 17.641 358.255 
Natexis Banques Populaires 4.844 32.147 
Deutshe Bank  - 69.832 
Outros 40.078 32.580 

2.498.717 913.778 

Cheques a cobrar – no país 58.102 205.351 
Outros  - 15.403 

58.102 220.754 
20.049.765 16.272.169 

As “Disponibilidades no Banco Central” em moeda nacional e moeda estrangeira visam cumprir as disposições em 
vigor de manutenção de reservas mínimas obrigatórias, não sendo remuneradas.

As reservas mínimas obrigatórias são apuradas nos termos do disposto no Instrutivo n.º 2/2011 de 28 de Abril, e 
são constituídas em moeda nacional e em moeda estrangeira, em função da respectiva denominação dos passivos 
que constituem a sua base de incidência, devendo ser mantidas durante todo o período a que se referem. Em 31 
de Dezembro de 2012 e 2011, as exigibilidades de manutenção de reservas obrigatórias foram apuradas através 
da aplicação de uma taxa de 20% sobre a média aritmética dos saldos diários dos passivos elegíveis em moeda 
nacional e de uma taxa de 15% sobre a média aritmética dos saldos diários dos passivos elegíveis em moeda 
estrangeira, estando prevista a dedução de 25% da média aritmética semanal dos saldos diários de caixa em 
moeda nacional para a exigibilidade em moeda nacional.

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, as “Disponibilidades em instituições de crédito no estrangeiro” também não 
são remuneradas.

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o saldo da rubrica “Cheques a cobrar” corresponde a cheques sacados 
por terceiros sobre outras instituições de crédito que foram apresentados à compensação e que se encontram em 
cobrança.
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4. APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição:

2012 2011

Operações no mercado monetário interfinanceiro

Aplicações em instituições de crédito no país

BNA 6.000.000  - 

BESA 1.080.000 4.700.000 

Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro

HSBC 8.759.504 1.970.182 

Standard Chartered Bank 4.846.961  - 

Banco Espírito Santo 1.341.564 1.333.948 

Millennium bcp 958.260  - 

Byblos Bank 252.970 1.014.833 

Affrican Alliance  - 52.435 

23.239.259 9.071.398 

Juros a receber 4.442 2.553 

23.243.701 9.073.951 

Aplicações em ouro e outros metais preciosos

Ouro 17.517 5.402 

Prata 700  - 

18.217 5.402 

23.261.918 9.079.353 

Em 31 de Dezembro a rubrica “Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro” inclui, o colateral para a linha 
de emissão de cartas de crédito junto do BES no montante de mAKZ 1.341.564.

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, as aplicações de liquidez, excluindo os respectivos juros a receber, 
apresentam a seguinte estrutura por moeda:

2012 2011

TAXA DE JURO 
MÉDIA

MONTANTE 
EM DIVISA TOTAL TAXA DE JURO 

MÉDIA
MONTANTE 
EM DIVISA TOTAL

Em Kwanzas 3,85% 7.080.000  7.080.000  6,43% 4.700.000  4.700.000  

Em Dólares dos 
Estados Unidos

0,51% 97.967.712  8.489.792  0,46% 45.878.529  4.371.398  

Em Euros n.d. 60.425.392  7.636.259  -  -   -  

Em outras moedas n.d. 96.761  33.208  -  -   -  

23.239.259  9.071.398  

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, as aplicações de liquidez, apresentam data de vencimento nos primeiros três 
meses do ano de 2013.
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5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Títulos mantidos para negociação

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a composição dos títulos mantidos para negociação é apresentada como 
segue:

2012 2011

NÍVEL DE 
RISCO PAÍS MOEDA

VALOR DE 
BALANÇO 

(1)

TAXA DE 
JURO MÉDIA

VALOR DE 
BALANÇO 

(1)

TAXA DE 
JURO MÉDIA

Títulos de dívida
Bilhetes de Tesouro A Angola AKZ 8.681  3,37% 4.799.434  3,97%

Títulos do Banco Central A Angola AKZ  -  - 1.289.404  7,06%
8.681  6.088.838  

(1) Inclui o custo de aquisição acrescido do desconto verificado no momento da compra já reconhecido contabilisticamente 
(o desconto verificado no momento da compra é reconhecido contabilisticamente como proveito ao longo do período 
compreendido entre a data de compra e a data de vencimento dos títulos, na própria conta).

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o Banco registou os Bilhetes do Tesouro emitidos pelo Estado Angolano e 
os Títulos do Banco Central emitidos pelo BNA pelo respectivo valor de aquisição adicionado do reconhecimento 
linear do desconto entre a data da aquisição e a data de vencimento. O Banco entende que este registo é a 
melhor aproximação ao valor de mercado dos títulos, uma vez que não existe uma cotação em mercado activo e 
dado que as maturidades dos títulos são curtas (até um ano).

Em 31 de Dezembro de 2012, os “Títulos mantidos para negociação” apresentam taxa de juro fixa.

Em 31 de Dezembro de 2011, os “Títulos mantidos para negociação” encontravam-se compensados por um 
passivo registado na rubrica “Operações de Venda de Títulos Próprios com Acordo de Recompra”  (Nota 11). 

Títulos mantidos até o vencimento

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a composição dos títulos mantidos até o vencimento é apresentada como 
segue:

2012 2011
NÍVEL DE 

RISCO PAÍS MOEDA VALOR DE 
BALANÇO (1)

TAXA DE 
JURO MÉDIA

VALOR DE 
BALANÇO (1)

TAXA DE 
JURO MÉDIA

Títulos de dívida
Obrigações do tesouro em 
moeda nacional

Indexadas ao Dólar dos 
Estados Unidos

A Angola AKZ 5.071.904  4,00% 5.587.993  4,00%

Obrigações do tesouro em 
moeda estrangeira

A Angola USD 652.705  3,68% 676.433  3,76%

5.724.609  6.264.426  

(1) Inclui o custo de aquisição acrescido do desconto verificado no momento da compra já reconhecido contabilisticamente 
(o desconto verificado no momento da compra é reconhecido contabilisticamente como proveito ao longo do período 
compreendido entre a data de compra e a data de vencimento dos títulos, na própria conta).

O Banco classifica os títulos de dívida do Estado Angolano e do BNA no nível A.
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Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os títulos mantidos até o vencimento apresentavam a seguinte estrutura, de 
acordo com os prazos residuais de vencimento:

2012 2011
De três a seis meses 172.361 27.621 
De seis meses a um ano 293.468 1.424.208 
De um ano a três anos 4.762.278 1.453.742 
De três a cinco anos 183.931 3.140.723 
Superior a cinco anos 312.571 218.132 

5.724.609 6.264.426 

6. OPERAÇÕES CAMBIAIS

Em 31 de Dezembro de 2011, o saldo desta rubrica respeitava a valores a liquidar por compra e venda de moedas 
estrangeiras, tendo as mesmas sido liquidadas nos primeiros dias de 2012.

7. CRÉDITOS

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição:

2012 2011

Crédito vincendo
Em moeda nacional

Empréstimos 31.967.766 19.839.725 
Adiantamentos a depositantes 1.043.280 651.376 
Créditos em conta corrente 466.351 252.757 
Outras finalidades 43.203 47.606 

33.520.600 20.791.464 
Em moeda estrangeira

Empréstimos 3.106.409 1.786.806 
Outros 376.891 539.473 

3.483.300 2.326.279 
Total de crédito vincendo 37.003.900 23.117.743 
Crédito vencido 12.635.848 13.239.817 
Total de crédito concedido 49.639.748 36.357.560 
Juros a receber de crédito concedido 592.014 991.253 
Total de crédito concedido e juros a receber 50.231.762 37.348.813 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4.743.753) (3.851.649)

45.488.009 33.497.164 

Em 31 de Dezembro de 2012, o conjunto dos dez maiores clientes do Banco representam 15,34% (31 de 
Dezembro de 2011: 20,67%).

Em 31 de Dezembro de 2012, os créditos concedidos a clientes em moeda nacional e moeda estrangeira venciam 
juros às taxas médias anuais de 10,25% e 6,62%, respectivamente (31 de Dezembro de 2011: 18,82% em moeda 
nacional e 8,11% em moeda estrangeira).  

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, todas as operações de crédito apresentam taxa de juro fixa.
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Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a carteira de crédito, excluindo juros a receber, apresentava a seguinte 
estrutura, por tipo de tomador:

2012 2011
VINCENDO VENCIDO TOTAL VINCENDO VENCIDO TOTAL

Empresas e administração pública 18.794.729  9.338.588  28.133.317  9.110.178  11.443.833  20.554.011  
Particulares 18.209.171  3.297.260  21.506.431  14.007.565  1.795.984  15.803.549  

37.003.900  12.635.848  49.639.748  23.117.743  13.239.817  36.357.560  

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o prazo residual das operações de crédito vincendo, excluindo juros a 
receber, apresentava a seguinte estrutura:

2012 2011
Até um ano 7.938.141 8.626.384 
De um ano a três anos 5.950.355 3.043.377 
De três a cinco anos 14.359.975 4.094.320 
Mais de cinco anos 8.755.429 7.353.662 

37.003.900 23.117.743 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o detalhe da carteira de créditos, excluindo juros a receber, por moeda 
apresentava a seguinte estrutura:

2012 2011
Kwanzas 43.760.721 29.890.015 
Dólares dos Estados Unidos 5.769.598 6.361.267 
Euros 109.428 106.278 

49.639.747 36.357.560

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a composição da carteira de crédito, excluindo juros a receber, por sectores 
de actividade económica é a seguinte:

2012 2011

DESCRIÇÃO CRÉDITO 
VINCENDO

CRÉDITO 
VENCIDO TOTAL % CRÉDITO 

VINCENDO
CRÉDITO 
VENCIDO TOTAL %

Comércio por grosso 5.685.608  4.611.059  10.296.667  20,74% 2.327.406  5.112.714  7.440.120  20,46%
Outros serviços prestados à 
comunidade

3.258.847  814.620  4.073.467  8,21% 676.323  1.445.114  2.121.437  5,83%

Comércio a retalho 1.944.205  630.869  2.575.074  5,19% 493.521  1.115.224  1.608.745  4,42%
Administração pública e defesa 
nacional

1.075   -  1.075  0,00% 1.029.272   -  1.029.272  2,83%

Serviços prestados a empresas 30.981  1.571.233  1.602.214  3,23% 12.463  1.193.292  1.205.755  3,32%
Agricultura e caça 1.540.373  80.033  1.620.406  3,26% 1.042.718  58.417  1.101.135  3,03%
Operações sobre imóveis 872.288   -  872.288  1,76% 1.063.980   -  1.063.980  2,93%
Transportes terrestres 1.227.026  121.608  1.348.634  2,72% 617.101  258.278  875.379  2,41%
Construção e obras públicas 435.751  93.339  529.090  1,07% 433.248  165.409  598.657  1,65%
Serviços de educação 689.550  15.209  704.759  1,42% 400.674  152.897  553.571  1,52%
Extracção minerais metálicos / Rochas 
ornamentais

276.053 168.988 445.041 0,90% 103.553 336.888 440.441 1,21%

Outras indústrias transformadoras 72.643  290.261  362.904  0,73% 64.593  266.115  330.708  0,91%
Restaurantes e hotéis 351.731  472.562  824.293  1,66% 157.848  61.627  219.475  0,60%
Transportes aéreos 168.112  63.963  232.075  0,47% 154.643  53.675  208.318  0,57%
Indústrias das bebidas 184.615   -  184.615  0,37% 58.289  125.186  183.475  0,50%
Transportes por água 142.830   -  142.830  0,29% 142.830   -  142.830  0,39%
Artes gráficas e edição de 
publicações

590.242  1.159  591.401  1,19% 129.613   -  129.613  0,36%

Comunicações 96.229  459  96.688  0,19% 100.436  9.329  109.765  0,30%
Fabricação de produtos químicos 
indústriais

38.520   -  38.520  0,08% 70.300  4.721  75.021  0,21%

Outros 1.189.577  403.226  1.592.803  3,21% 31.367  1.084.947  1.116.314  3,07%
Particulares 18.207.644  3.297.260  21.504.904  43,32% 14.007.565  1.795.984  15.803.549  43,47%

37.003.900  12.635.848  49.639.748  100,00% 23.117.743  13.239.817  36.357.560  100,00%
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Apresenta-se de seguida a distribuição da carteira de crédito, excluindo juros a receber, por classe de risco e 
respectivas provisões para créditos de liquidação duvidosa em 31 de Dezembro de 2012 e 2011:

2012
CRÉDITO 

VINCENDO CRÉDITO VENCIDO TOTAL TAXA DE 
PROVISÃO PROVISÃO

Classe A  -   -   -  0%  -  
Classe B 37.003.900  1.875.300  38.879.200  1% - 3% 388.360  
Classe C  -  1.273.507  1.273.507  3% - 10% 38.205  
Classe D  -  3.727.799  3.727.799  10% - 20% 372.780  
Classe E  -  1.444.793  1.444.793  20% - 50% 288.959  
Classe F  -  1.318.000  1.318.000  50% - 100% 659.000  
Classe G  -  2.996.449  2.996.449  100% 2.996.449  

37.003.900  12.635.848  49.639.748   -  4.743.753 

2011
CRÉDITO 

VINCENDO CRÉDITO VENCIDO TOTAL TAXA DE 
PROVISÃO PROVISÃO

Classe A 5.493.336   -  5.493.336  0%  -  
Classe B 9.287.802  504.001  9.791.803  1% - 3% 5.040  
Classe C 3.801.465  4.003.873  7.805.338  3% - 10% 120.116  
Classe D 920.536  3.262.417  4.182.953  10% - 20% 326.242  
Classe E 2.277.718  3.298.881  5.576.599  20% - 50% 659.776  
Classe F 442.904  194.288  637.192  50% - 100% 97.144  
Classe G 893.982  1.976.357  2.870.339  100% 2.643.331  

23.117.743  13.239.817  36.357.560   -  3.851.649 

A carteira de créditos do BCI inclui contratos renegociados, podendo implicar prorrogação do prazo de 
vencimento, redefinição do plano de pagamentos e/ou alteração da taxa de juro.

O movimento nas provisões para créditos de liquidação duvidosa nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 
2012 e 2011 foi o seguinte:

2012
SALDOS 

31-12-2011 DOTAÇÕES RESPOSIÇÕES UTILIZAÇÕES SALDOS 
31-12-2012

Provisões para crédito de 
liquidação duvidosa

3.851.649  17.006.573  (15.029.023) (1.085.446) 4.743.753  

 
2011

SALDOS 
31-12-2010 DOTAÇÕES RESPOSIÇÕES UTILIZAÇÕES SALDOS 

31-12-2011
Provisões para créditos de 
liquidação duvidosa

2.944.234  11.449.300  (10.511.566) (30.319) 3.851.649  

Em conformidade com a política contabilística descrita na nota 2.2 c), seis meses após a classificação de uma 
operação de crédito na classe G, desde que a mesma apresente um atraso superior a 180 dias, o Banco abate 
esse crédito ao activo mediante a utilização da provisão de 100% do valor do crédito, constituída para o efeito 
(transferência de crédito para prejuízo).

O montante de créditos transferidos para prejuízos durante o exercício de 2012 ascende a mAKZ 1.085.446.
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8. ACTIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES E OUTROS VALORES

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição:

2012 2011

Activos por impostos correntes

Impostos a recuperar 241.567 241.567 

Outros valores

Outros valores de natureza social ou estatutária

Prestações acessórias

Multitel - Serviço de Telecomunicações 43.669 43.669 

Emis - Empresa Interbancária de Serviços 14.537  - 

Suprimentos

BCI Imobiliária 11.499 11.433 

Mutombe 49.487 49.249 

Emis - Empresa Interbancária de Serviços 3.273 3.273 

122.465 107.624 

Outros valores de natureza cível

Devedores diversos

Sector público administrativo

Comissão de arrecadação de receitas 1.535.293 1.655.520 

Selo automóvel 87.792 119.032 

Outros 163.652 4.343 

BCI Imobiliária 170.937 44.847 

Adiantamentos a colaboradores 183.546 119.084 

Outros 150.548 125.508 

2.291.768 2.068.334 

Outros valores de natureza administrativa e de comercialização

Despesas com custo diferido

Rendas e Alugueres 77.446 43.796 

Outras 6.338 1.042 

Contas de regularização do activo

Operações activas a regularizar 2.520.378 3.289.540 

Outras  - 131.735 

2.604.162 3.466.113 

Bens não de uso próprio

Bens recebidos em dação 172.487 171.508 

Provisões para outros valores (920.907) (853.291)

4.269.975 4.960.288 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o saldo da rubrica “Activos por impostos correntes - Imposto a recuperar” 
refere-se ao crédito de imposto que o Banco pode compensar em futuros pagamentos de Imposto Industrial. A 
utilização deste crédito, ao contrário dos prejuízos fiscais, não tem prazo.
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Durante o exercício de 2012, o Banco procedeu à concessão de prestações acessórias remuneradas à Emis – 
Empresa Interbancária de Serviços no montante de mAKZ 14.537, para que a mesma iniciasse o seu plano de 
investimentos para o triénio 2012-2014. Para as mesmas foi definido um prazo de reembolso e uma taxa de juro 
para a sua remuneração.

Durante o exercício de 2004, o Banco concedeu suprimentos à sua participada Mutombe – Sociedade de 
Comércio, Industria e Hotelaria, S.A.R.L. no montante de USD 437.600 (equivalente em 31 de Dezembro de 2012 
e 2011 a mAKZ 49.487 e mAKZ 49.249, respectivamente) com vista à construção de uma unidade hoteleira em 
Malange.

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o saldo da rubrica “Outros valores de natureza cível – Devedores diversos 
– Sector Público administrativo – Comissão de arrecadação de receitas” corresponde às comissões a receber do 
Ministério das Finanças e Ministério da Justiça pela arrecadação de impostos e recolha de receitas provenientes 
de todos os actos ligados aos serviços notoriais e diversas conservatórias. O apuramento destas comissões 
é efectuado através da aplicação de 1% sobre o total de impostos arrecadados, e 10% sobre a totalidade das 
receitas dos serviços notoriais e diversas conservatórias. 

Em 31 de Dezembro de 2012, o saldo da rubrica “Outros valores de natureza cível – Devedores diversos - BCI 
Imobiliária” é constituído maioritariamente pelas rendas a receber dos edifícios arrendados pelo Banco, uma vez 
que é a mesma que gere os contratos de arrendamento do Banco.

Em 31 de Dezembro de 2012, a rubrica “Outros valores de natureza cível – Devedores diversos – Adiantamentos 
a colaboradores” inclui essencialmente despesas com serviços clínicos suportados pelo Banco e que cuja 
regularização é efectuada mensalmente através da dedução aos salários dos colaboradores, no montante de 
mAKZ 172.560 e (31 de Dezembro de 2011: mAKZ 107.636).

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica “Bens não de uso próprio – Bens recebidos em dação” regista 
activos resultantes da resolução de créditos com clientes, decorrentes de dações em pagamento.

O movimento nas provisões para outros valores nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 foi o 
seguinte:

2012
SALDOS 

31-12-2011 DOTAÇÕES RESPOSIÇÕES UTILIZAÇÕES SALDOS 
31-12-2012

Provisões para outros valores 853.291  67.616  - - 920.907  
 

2011
SALDOS 

31-12-2010 DOTAÇÕES RESPOSIÇÕES UTILIZAÇÕES SALDOS 
31-12-2011

Provisões para outros valores 853.291  - - - 853.291  

9. IMOBILIZAÇÕES

Imobilizações financeiras

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição:

2012 2011
Participações em coligadas e equiparadas 170.262 47.146 
Participações em outras sociedades 522.584 19.607 
Património artístico 5.455 5.455 

698.301 72.208 
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Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o Banco detinha as seguintes participações financeiras:

2012 2011

PARTICIPADA SEDE ACTIVIDADE % DE 
PARTICIPAÇÃO

ESPÉCIE E 
CATEGORIA MOEDA CAPITAL 

SOCIAL
VALOR DE 
BALANÇO

VALOR DE 
BALANÇO

Participações em coligadas e equiparadas

Multitel, Lda. Luanda
Telecomuni-

cações
20,00% Quotas USD 500  170.002  8.103  

Servauto, S.A.R.L. Luanda Automóvel 20,00% Acções AKZ 2.000   -  14.586  
EBA - Empreendimentos 
e prestações de serviços

Luanda Serviços 33,33% Quotas AKZ 10   -  11.279  

Mutombe, Lda. Luanda Serviços 30,00% n.d. AKZ 257   -  858  
BCI Imobiliária Luanda Imobiliária 100,00% Acções AKZ 100   -  100  

Bricomil, SARL Luanda
Construção 

Civil
15,00% Acções AKZ 100   -  15  

Sociedade Angolana 
Promoção de Shoppings

Luanda Imobiliária n.d. n.d. AKZ n.d.  -   -  

Participações em outras sociedades
CLV - Viana Park Luanda Imobiliária 5,00% Acções AKZ n.d. 479.130   -  
Emis - Empresa 
Interbancária de 
Serviços, S.A.R.L.

Luanda
Serviços 

Financeiros
2,66% Acções AKZ 255.015  31.250  19.607  

Bolsa de valores e 
derivados de Angola

Luanda Financeira 0,84% Acções AKZ 13.430.000  12.205  12.205  

n.d. - informação não disponível

A última informação financeira disponível das participadas é a seguinte (valores em mAKZ convertidos ao câmbio 
de final de ano):

2012 2011
FUNDOS 

PRÓPRIOS
RESULTADO 

LÍQUIDO VALOR BRUTO PROVISÃO VALOR DE 
BALANÇO

VALOR DE 
BALANÇO

Participações em coligadas e equiparadas
Servauto, S.A.R.L. n.d n.d 74.425  74.425   -  14.586  
EBA - Empreendimentos e prestações 
de serviços

n.d n.d 123.776  123.776   -  11.279  

Multitel, Lda.(*) 8.896  2.269  170.002   -  170.002  8.103  
Mutombe, Lda. n.d n.d 862  862   -  858  
BCI Imobiliária (**) (1.046.221) (704.091) 100  100   -  100  
Bricomil, SARL n.d n.d 15  15   -  15  
Quantum capital n.d n.d  -   -   -   -  
Sociedade Angolana Promoção de 
Shoppings

n.d n.d 5.310  5.310   -   -  

374.490  204.488  170.002  34.941  
Participações em outras sociedades
CLV - Viana Park n.d n.d 479.130   -  479.130   -  
Emis - Empresa Interbancária de 
Serviços, S.A.R.L.

n.d n.d 31.250   -  31.250  19.607  

Bolsa de valores e derivados de 
Angola

n.d n.d 12.205   -  12.205  12.205  

522.585   -  522.585  31.812  
897.075  204.488  692.587  66.753  

(*) Informação extraída das demonstrações financeiras auditadas de 31 de Outubro de 2012 expressas em mUSD.
(**) Informação extraída das demonstrações financeiras auditadas de 31 de Dezembro de 2012 expressas em mAKZ.
n.d. - informação não disponível.

Em 31 de Dezembro de 2012, tendo em conta os fundos próprios negativos apresentados pela BCI Imobiliária e 
a intenção manifestada pelo Banco em manter o seu apoio financeiro à participada, este constituiu uma provisão 
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para perdas adicionais, no montante de mAKZ 506.373, por contrapartida de “Resultados transitados” (mAKZ 
364.173) e “Provisões para responsabilidades prováveis – Outras provisões” (mAKZ 142.200) (Notas 15 e 16).

As participações em coligadas e equiparadas que já não se encontram em actividade, ou actuam sob severas 
restrições, encontram-se provisionadas pelo montante total do investimento.

Durante o exercício de 2012 o Banco procedeu à aquisição de uma participação de 5% do capital social da 
empresa CLV - Viana Park, no montante de USD 5.000.000 (equivalente em 31 de Dezembro de 2012 a mAKZ 
479.130).

O movimento nas provisões para imobilizações financeiras nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 
2011 foi o seguinte:

2012
SALDOS 

31-12-2011 DOTAÇÕES RESPOSIÇÕES UTILIZAÇÕES SALDOS 
31-12-2012

Provisões para imobilizações 
financeiras

228.817  21.006  (30.009) (15.585) 204.229  

 
2011

SALDOS 
31-12-2010 DOTAÇÕES RESPOSIÇÕES UTILIZAÇÕES SALDOS 

31-12-2011
Provisões para imobilizações 
financeiras

228.817  - - - 228.817  

Imobilizações corpóreas e incorpóreas

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica apresenta a seguinte composição:

2012 2011
Imobilizações corpóreas
Imóveis 5.499.809 5.112.547 
Equipamento

Mobiliário 536.253 479.120 
Máquinas 66.928 49.712 
Equipamento informático 628.760 503.065 
Equipamento de transporte 479.900 303.229 
Equipamento de segurança 81.868 58.452 

Imobilizações em curso 831.816 638.219 
Outras imobilizações corpóreas 1.130.812 685.644 

9.256.146 7.829.988 
Amortizações acumuladas
Relativas a períodos anteriores 2.489.661 2.294.995 
Relativas ao período corrente 604.603 239.383 

3.094.264 2.534.378 
6.161.882 5.295.610 

Imobilizações incorpóreas
'Software' 306.230 252.686 
Gastos de organização e expansão 4 4 
Obras em edifícios arrendados 1.229.680 537.721 
Gastos com desenvolvimento 48.568 48.568 
Outras imobilizações incorpóreas 232.960 232.862 

1.817.442 1.071.841 
Amostizações acumuladas

Relativas a períodos anteriores 967.828 796.744 
Relativas ao período corrente 240.600 171.084 

1.208.428 967.828 
609.014 104.013 
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O movimento nas rubricas de imobilizações corpóreas e incorpóreas durante os exercícios de 2012 e 2011 foi o 
seguinte:

ACTIVO BRUTO
SALDO 

31-12-2011 AUMENTOS ABATES TRANSFERÊNCIAS
SALDO

31-12-2012
Imobilizações corpóreas
Imóveis de uso 5.112.547  387.262   -   -  5.499.809  
Equipamento 1.393.578  400.131   -   -  1.793.709  
Imobilizações em curso 638.219  630.151  (436.554)  -  831.816  
Outras imobilizações corpóras 685.644  445.168   -   -  1.130.812  

7.829.988  1.862.712  (436.554)  -  9.256.146  
Imobilizações incorpóreas
'Software' 252.686  53.720   -  (176) 306.230  
Gastos de organização e expansão 4   -   -   -  4  
Obras em edifícios arrendados 537.721  691.958   -   -  1.229.679  
Gastos com desenvolvimento 48.568   -   -   -  48.568  
Outras imobilizações incorpóras 232.862   -  (78) 176  232.960  

1.071.841  745.678  (78)  -  1.817.441  
Total activo bruto 8.901.829  2.608.390  (436.632)  -  11.073.587  

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
SALDO 

31-12-2011 AUMENTOS ABATES TRANSFERÊNCIAS
SALDO

31-12-2012
Imobilizações corpóreas
Imóveis de uso 1.073.097  182.205  (202)  -  1.255.100  
Equipamento e outras imobilizações 
corpóreas

1.461.281  422.398  (44.515)  -  1.839.164  

2.534.378  604.603  (44.717)  -  3.094.264  
Imobilizações incorpóreas 967.828  240.600   -   -  1.208.428  
Total amortizações acumuladas 3.502.206  845.203  (44.717)  -  4.302.692  
Total activo líquido 5.399.623  1.763.187  (391.915)  -  6.770.895  

10. DEPÓSITOS

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição:
 

2012 2011
Depósitos à ordem de residentes
Em moeda nacional

Sector público 10.756.036 10.387.291 
Empresas 10.177.403 6.942.049 
Particulares 13.118.845 10.947.927 

34.052.284 28.277.267 
Em moeda estrangeira

Sector público 2.143.038 3.830.409 
Empresas 3.319.266 2.497.389 
Particulares 3.022.836 3.007.005 

8.485.140 9.334.803 
Depósitos à ordem de não residentes

Moeda estrangeira 191.879 144.887 
Moeda nacional 58.157 46.602 

250.036 191.489 
Total de depósitos à ordem 42.787.460 37.803.559 
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Depósitos a prazo de residentes
Em moeda nacional

Sector público 12.741.868 11.166.476 
Empresas 3.215.797 2.353.951 
Particulares 5.385.447 3.576.851 

21.343.112 17.097.278 
Em moeda estrangeira

Sector público 1.930.647 318.302 
Empresas 2.139.766 2.064.127 
Particulares 957.163 1.287.100 

5.027.576 3.669.529 
Total de depósitos a prazo 26.370.688 20.766.807
Juros de depósitos a prazo 228.776 259.377 
Total de depósitos a prazo 26.599.464 21.026.184 
Total de depósitos 69.386.924 58.829.743 

Em 31 de Dezembro de 2012, a totalidade dos depósitos de clientes, excluindo os respectivos juros a pagar, 
apresentam a seguinte estrutura por moeda e taxa de juro média:

2012

DEPÓSITOS À ORDEM DEPÓSITOS A PRAZO

TAXA DE JURO MONTANTE 
EM DIVISA

MONTANTE
EM mAKZ TAXA DE JURO MONTANTE

EM mAKZ

Em Kwanzas - 34.110.440  34.110.440  21.343.112.000  21.343.112  

Em Dólares dos 
Estados Unidos

- 813.865.167  8.493.156  45.916  4.399.902  

Em Euros - 21.374.962  173.318  4.967  627.674  

Em outras moedas - 328.806  10.546   -   -  

42.787.460  26.370.688 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os depósitos à ordem não são remunerados.

Em 31 de Dezembro de 2011, os depósitos a prazo em moeda nacional e estrangeira vencem juro às taxas médias 
anuais de 7,15% e 3,08%, respectivamente.  

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, todas as operações de depósitos a prazo apresentam taxa de juro fixa.

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os depósitos a prazo de clientes, incluindo juros corridos, apresentam a 
seguinte estrutura, de acordo com o prazo residual de vencimento das operações:

2012 2011

Até três meses 19.320.596 14.375.537 

De três a seis meses 6.266.068 5.835.073 

De seis meses a um ano 996.338 765.564 

Mais de um ano 16.462 50.010 

26.599.464 21.026.184 
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11. CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição:

2012 2011
Descobertos em depósitos à ordem

Byblos Bank - 131.897 
Operações de venda de títulos com acordo de recompra

Capital - 5.748.066 
Juros a pagar - 50.330 

- 5.798.396 
- 5.930.293 

Em 31 de Dezembro de 2011, os “Títulos mantidos para negociação” (Nota 5) encontravam-se compensados por 
um passivo registado na rubrica “Operações de venda de títulos próprios com acordo de recompra”. 

12. OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição:

2012 2011
Relação entre instituições

Compensação de cheques e outros papeís
Cheques visados 435.279  270.772  

Outras operações pendentes de liquidação
Compensação de valores 505.154 110.372  
Ordens a pagar 20.404 11.772  

960.837 392.916 

13. OUTRAS CAPTAÇÕES

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição:

2012 2011
Outras Captações contratadas

Programas do Executivo
Crédito meu negócio minha vida 7.209.720  -  
Crédito Angola Invest 1.870.800  -  
Crédito Agrícola de campanha 47.169  -  
Crédito Agrícola de investimento 26.628 935.400  

9.154.317 935.400 
Recursos vinculados a cartas de crédito 2.416.055 1.608.523  

11.570.372 2.543.923 

Em 31 de Dezembro de 2012, o saldo da rubrica “Outras captações contratadas – Programas do Executivo”  refere-
se às convenções financeiras celebradas com o Banco de Desenvolvimento de Angola e com o Ministério das 
Finanças, em que estes financiam o Banco para que este conceda crédito a pequenos empreendedores.

Em 31 de Dezembro de 2012, o saldo da rubrica “Recursos vinculados a cartas de crédito” refere-se a uma linha de 
financiamento junto do Banco Espírito Santo destinada à concessão de créditos documentários a clientes (Nota 4). 
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14. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição:

2012 2011
Obrigações de natureza social ou estatutária

Suprimentos 81.796   -  
Obrigações de natureza fiscal

Encargos fiscais a pagar
Conta do Tesouro Nacional e receitas arrecadadas 15.151.916  603.446  
Imposto sobre operações bancárias 130.191  21.397  
Imposto sobre rendimentos de trabalho dependente 31.691  25.871  
Outros impostos 9.076  418.032  

15.322.874  1.068.746  
Obrigações de natureza cível

Credores diversos 550.914  207.097  
550.914  207.097  

Obrigações de natureza administrativa e de comercialização
Pessoal – salários e outras remunerações

Férias e subsídio de férias 158.908  214.752  
Outros custos administrativos e de comercialização a pagar 23.058  48.430  

Outras contas de regularização
Operações passivas a regularizar 156.229   -  

338.195  263.182  
16.293.779  1.539.025  

Em 31 de Dezembro de 2012 a rubrica “Obrigações de natureza social ou estatutária - Suprimentos” é referente a 
suprimentos efectuados pelos accionistas do Banco, através da incorporação de 40% dos dividendos do exercício 
de 2011.

Em 31 de Dezembro de 2012 a rubrica “Credores diversos” inclui essencialmente: (i) o montante de    mAKZ 
287.032 referente a 60% do custo de aquisição da participação no capital social da sociedade CLV – Viana Park, 
adquirida em Dezembro de 2012 (Nota 9); e (ii) o montante de aproximadamente mAKZ 62.250, referente a 
serviços prestados pela BCI Imobiliária durante o exercício de 2012.

15. PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição:

2012 2011
Provisões para pensões de reforma 367.188  344.770  
Outras provisões 506.373   -  

873.561  344.770  

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o saldo da rubrica “Provisões para pensões de reforma” destina-se a cobrir 
as responsabilidades associadas à “Compensação por reforma”, na sequência do disposto na Lei 2/2000 e nos 
Artigos 218º e 262º da Lei Geral do Trabalho. Nos termos da legislação em vigor, as responsabilidades em matéria 
de “Compensação por reforma” são determinadas multiplicando 25% do salário mensal de base praticado na data 
em que o trabalhador atinge a idade legal de reforma, pelo número de anos de antiguidade na mesma data. 
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Em 31 de Dezembro de 2012, o saldo da rubrica “Outras provisões”, inclui a provisão para perdas adicionais 
constituída pelo Banco durante o exercício de 2012, no montante de mAKZ 506.373, por contrapartida de 
“Resultados transitados” (mAKZ 364.173) e “Provisões para responsabilidades prováveis – Outras provisões” (mAKZ 
142.200) (Notas 9 e 16), em resultado dos fundos próprios negativos da BCI Imobiliária e da intenção manifesta do 
Banco em manter o seu apoio financeiro à participada. 

O movimento nas provisões durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 foi o seguinte:

2012
SALDOS 

31-12-2011 DOTAÇÕES RESPOSIÇÕES UTILIZAÇÕES SALDOS 
31-12-2012

Provisões para pensões de 
reforma

344.770  134.265   -  (111.847) 367.188  

Outras Provisões  -  506.373   -   -  506.373  
344.770  640.638   -  (111.847) 873.561  

 
2011

SALDOS 
31-12-2010 DOTAÇÕES RESPOSIÇÕES UTILIZAÇÕES SALDOS 

31-12-2011
Provisões para pensões de 
reforma

310.130  177.036   -  (142.396) 344.770  

16. FUNDOS PRÓPRIOS

Capital Social

No exercício de 2007, o Banco efectuou um aumento de capital no montante de USD 22.327.170 (equivalente 
a mAKZ 1.675.052). O aumento de capital foi integralmente subscrito pelo Estado Angolano e realizado em 
dinheiro. Durante o exercício de 2008, os accionistas Ensa, Sonangol e Porto de Luanda efectuaram um aumento 
de capital de mAKZ 70.544, mAKZ 70.735 e mAKZ 47.108, respectivamente.  De acordo com carta do BNA datada 
de 30 de Abril de 2008, o Banco registou este aumento de capital na rubrica de “Reservas e fundos” não podendo 
transferir para a rubrica de “Capital social” enquanto decorrer o processo de formalização. Até à data, os aumentos 
de capital não foram formalizados.

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a estrutura accionista do Banco tem a seguinte composição:
 

MONTANTE %

Estado 2.303.986  91,00%

Cerval 27.850  1,10%

TCUL 27.850  1,10%

Ensa 27.850  1,10%

Sonangol 27.850  1,10%

Endiama 27.850  1,10%

Porto de Luanda 27.850  1,10%

TAAG 27.850  1,10%

Angola Telecom 27.850  1,10%

Bolama 5.064  0,20%

2.531.850  100,00%

Reservas, resultados potenciais e resultados transitados
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Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição:

2012 2011

Reservas e fundos

Reserva legal 1.617.751  1.273.057  

Reserva de actualização monetária do capital social 175.707  175.707  

Fundo Social 104.333  95.898  

Outras reservas e fundos 3.211.922  1.914.756  

5.109.713  3.459.418  

Resultados potenciais 3.167.837  3.167.837  

Resultados transitados 1.177.483 2.884.328

9.455.033  9.511.583  

Nos termos da legislação vigente, o Banco deverá constituir um fundo de reserva legal até à concorrência do seu 
capital. Para tal, é anualmente transferido para esta reserva um mínimo de 20% do resultado líquido do exercício 
anterior. Esta reserva só pode ser utilizada para a cobertura de prejuízos acumulados, quando esgotadas as 
demais reservas constituídas.

O saldo da rubrica “Outras reservas e fundos” inclui o montante relativo à reserva para o Fundo Social que se 
destina a garantir o financiamento de despesas excepcionais dos colaboradores. Esta reserva é reforçada 
através da aplicação de resultados, pelos juros pagos pelos colaboradores dos financiamentos contraídos e 
adicionalmente pelo pagamento de uma percentagem calculada em função do salário dos colaboradores a qual 
não pode ser superior a 0,5%. A cada momento o valor do Fundo Social representa o montante máximo que o 
Banco pode financiar aos seus colaboradores.

Os “Resultados Potenciais” correspondem aos resultados pendentes, mas de realização provável, líquidos dos 
encargos fiscais correspondentes, decorrentes de transações e de outros eventos e circunstâncias que não 
transitam imediatamente pelo resultado do exercício quando reconhecidos pelo Banco.

Até 31 de Dezembro de 2004, inclusive, nos termos da legislação em vigor, o Banco procedeu à reavaliação do 
seu imobilizado corpóreo através da aplicação de coeficientes, que reflectiam evolução mensal do câmbio oficial 
do Dólar, aos saldos brutos do activo imobilizado corpóreo e respectivas amortizações acumuladas, expressos em 
Kwanzas nos registos contabilísticos do Banco no final do mês anterior. A partir do exercício de 2005, o Banco 
deixou de reavaliar o seu imobilizado (Nota 2.2 h)). 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os resultados potenciais correspondem à reserva de reavaliação de 
imobilizado.

As reservas de reavaliação só podem ser utilizadas para a cobertura de prejuízos acumulados ou para aumentar o 
capital.
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17. MARGEM FINANCEIRA

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas apresentam a seguinte composição:

2012 2011
Proveitos de instrumentos financeiros activos
De aplicações de Liquidez

Proveitos de operações no mercado monetário interfinanceiro
Depósitos a prazo em instituições de crédito no país 212.110 11.158 
Depósitos a prazo em instituições de crédito no estrangeiro 30.951 16.121 
Outros 4.358 185 

247.419 27.464 
De títulos e valores mobiliários:

Mantidos para negociação
Bilhetes do Tesouro 6.691 430.442 
Títulos do Banco Central 31.021 127.246 

Mantidos até o vencimento
Obrigações do Tesouro em moeda nacional 359.249 437.041 
Obrigações do Tesouro em moeda estrangeira 31.252 1.586 

428.213 996.315 
De créditos 4.503.365 4.916.426 

5.178.997 5.940.205 
Custos de instrumentos financeiros passivos

De depósitos
De depósitos à ordem 3.206 2.556 
De depósitos a prazo 1.222.644 870.715 

1.225.850 873.271 
De captações para liquidez

De operações de venda de títulos de terceiros
com acordo de recompra  - 379.789 

 - 379.789 
Custos de outras captações 31.442 230.579 

1.257.292 1.483.639 
Margem financeira 3.921.705 4.456.566 

Os proveitos dos títulos da dívida pública, obtidos em Obrigações do Tesouro e em Bilhetes do Tesouro emitidos 
pelo Estado Angolano e enquadrados nos Decretos Regulamentares números 51/03 e 52/03, de 8 de Julho, 
gozam da isenção de todos os impostos. Tal facto é complementado pelo disposto na aliena c) do número 1 
do Artigo 23º do Código do Imposto Industrial, onde é referido expressamente que não se consideram como 
proveitos os rendimentos de quaisquer títulos da dívida pública, para efeitos de apuramento da contribuição 
industrial a pagar (Nota 27).

18. RESULTADOS DE OPERAÇÕES CAMBIAIS

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os “Resultados de operações cambiais” registam a 
reavaliação da posição cambial do Banco, bem como o resultado das operações cambiais realizadas.

19. RESULTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas apresentam a seguinte composição:
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2012 2011
Proveitos de prestação de serviços
Comissões por operações realizadas por conta de terceiros

Transferências 72.295 58.404 
Operações de títulos 4.444 12.422 
Operações cambiais e operações de metais preciosos 7.474 1.280 
Outros 159.626 69.310 

243.839 141.416 
Comissões por serviços bancários prestados 1.078.452 808.242 
Comissões sobre garantias e créditos documentários 192.512 64.228 

1.270.964 872.470 
1.514.803 1.013.886 

Custos de prestação de serviços financeiros
Outros serviços (74.644) (44.369)

1.440.159 969.517 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o saldo da rubrica “Comissões por serviços bancários prestados” refere-se 
essencialmente à comissão atribuída ao Banco pela arrecadação de receitas do Ministério das Finanças.

20. PESSOAL

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas apresentam a seguinte composição:

2012 2011
Membros dos órgãos de gestão e fiscalização

Remuneração mensal 122.782 100.619 
Remunerações adicionais 34.355 23.534 

157.137 124.153 
Empregados

Remuneração mensal 1.690.470 1.276.051 
Remunerações adicionais 319.005 230.628 

2.009.475 1.506.679 
Encargos sociais

Obrigatórios 143.808 115.011 
Facultativos 549.819 247.008 

693.627 362.019 
Outros 7.500 19 

2.867.739 1.992.870 

Em 31 de Dezembro de 2012, o número de trabalhadores do Banco corresponde a 860.

Na mesma data os colaboradores dividiam-se nas seguintes categorias profissionais:

2012
Executivo de Topo 5 
Director 19 
Coordenador 82 
Técnico 254 
Administrativo 500 

860 
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21. FORNECIMENTOS DE TERCEIROS

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas apresentam a seguinte composição:

2012 2011
Segurança e vigilância 527.495  330.034  
Comunicações 469.212  385.298  
Serviços especializados 261.385  210.556  
Rendas e alugueres 241.369  116.920  
Deslocações e despesas de representação 178.625  125.599  
Conservação e reparação 164.529  114.794  
Materiais diversos 160.274  133.304  
Serviços imobiliários 113.962  255.332  
Água e energia 125.523  69.393  
Publicações, publicidade e propaganda 89.728  32.691  
Transportes 51.642  36.940  
Seguros 21.032  14.598  
Outros fornecimentos de terceiros 194.188  658.514  

2.598.965  2.483.973  

22. IMPOSTOS E TAXAS NÃO INCIDENTES SOBRE O RESULTADO

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas apresentam a seguinte composição:

2012 2011
Impostos aduaneiros 43.643 11.472 
Outros impostos e taxas 9.781 10.889 

53.424 22.361 

23. RESULTADO DE IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de Dezembro de 2012, esta rubrica regista o resultado da equivalência patrimonial da Multitel, Lda, tendo 
por base o valor dos fundos próprios desta coligada, apresentados nas demonstrações financeiras com referência 
a 31 de Outubro de 2012 (Nota 9).

24. OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas apresentam a seguinte composição:

2012 2011
Outros proveitos

Rendimentos de imóveis 191.692 175.862  
Proveitos pela prestação de serviços diversos 141.206 101.191  
Outros 56.315 38.820  

389.213  315.873  
Outros custos

Quotizações e donativos 44.964 29.584  
Outros  - 1.257.358  

44.964  1.286.942  
344.249  (971.069) 
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Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o saldo da rubrica “Outros proveitos - Rendimentos de imóveis” diz respeito 
a rendas recebidas dos edifícios alugados pelo Banco.

Em 31 de Dezembro de 2011, o saldo da rubrica “Outros custos – Outros” dizia respeito a créditos que se 
encontravam em mora por um período superior a 180 dias e que foram abatidos ao activo. Os créditos 
encontravam-se, em termos regulamentares, totalmente provisionados tendo o Banco procedido à reversão das 
provisões constituídas e ao registo deste custo. Em 2012, este procedimento contabilístico foi alterado, pelo que 
deixou de ser registado o referido custo.

25. RESULTADO NÃO OPERACIONAL

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas apresentam a seguinte composição:

2012 2011
Ganhos

Ganhos relativos a exercícios anteriores 3.516.805 136.370  
Recuperação de juros abatidos ao activo 588.652 150.579  
Resultado na alienação de imobilizações  - 3.097  
Outros ganhos 357.589 2.927  

4.463.046  292.973  
Perdas

Perdas relativas a exercícios anteriores 5.039.184 274.807  
Perdas nas Imobilizações 21.006 -
Outras perdas 871.589 4.699  

5.931.779  279.506  
(1.468.733) 13.467  

26. IMPOSTOS

O Banco encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo considerado fiscalmente um 
contribuinte do Grupo A. A tributação dos seus rendimentos é efectuada nos termos dos números 1 e 2 do Artigo 
72º, da Lei n.º 18/92, de 3 de Julho, sendo a taxa de imposto aplicável de 35%, na sequência da Lei n.º 5/99, de 6 
de Agosto (Nota 2.3 h)).

Em 31 de Dezembro de 2012, o Banco apresenta prejuízos fiscais reportáveis relativos aos exercícios de 2010 a 
2012. Adicionalmente, dispõe de crédito de imposto que pode compensar em futuros pagamentos de Imposto 
Industrial, no montante de mAKZ 241.567 (Nota 8). A utilização deste crédito, ao contrário dos prejuízos fiscais, não 
tem prazo.

O Banco não reconheceu nas demonstrações financeiras os impostos diferidos activos relacionados com prejuízos 
fiscais reportáveis, na medida em que não lhe é possível demonstrar a probabilidade de obtenção de lucros fiscais 
no futuro que permitam a sua utilização.

As autoridades fiscais têm a possibilidade de rever a situação fiscal do Banco durante um período de cinco anos, 
podendo resultar devido a diferentes interpretações da legislação fiscal, eventuais correcções ao lucro tributável 
dos exercícios de 2008 a 2012. O Conselho de Administração do Banco entende que eventuais liquidações 
adicionais que possam resultar destas revisões não serão significativas para as demonstrações financeiras anexas.
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27. RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas apresentam a seguinte composição:

2012 2011
Responsabilidades perante terceiros

Garantias prestadas 444.055  176.949  
Compromissos perante terceiros
Créditos documentários abertos 268.696  2.015.047  
Linhas de crédito irrevogáveis 1.036.450  236.750  

1.749.201  2.428.746  
Responsabilidades por prestação de serviços

Serviços prestados pela instituição
Guarda de valores 3.313.545  7.013.748  
Cobrança 957  663  

3.314.502  7.014.411  

As garantias e avales prestados são operações bancárias que não se traduzem por mobilização de fundos por 
parte do Banco, estando relacionadas com garantias prestadas para suporte de operações de importação e para 
execução de contratos por parte de clientes do Banco. As garantias prestadas representam valores que podem ser 
exigíveis no futuro.

Os créditos documentários abertos 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 do serviço. A condição de irrevogável consiste no facto de não ser viável o seu cancelamento ou 
alteração sem o acordo expresso de todas as partes envolvidas.

Os compromissos assumidos perante terceiros representam acordos contratuais para a concessão de crédito com 
os clientes do Banco (por exemplo linhas de crédito não utilizadas) os quais, de forma geral, são contratados por 
prazos fixos ou com outros requisitos de expiração e, normalmente, requerem o pagamento de uma comissão. 
Estes compromissos representam valores que podem ser exigíveis no futuro.

28. ACCIONISTAS, PARTICIPADAS E OUTRAS ENTIDADES RELACIONADAS

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os principais saldos e transacções mantidos com accionistas, participadas e 
outras entidades relacionadas, são os seguintes:

2012 2011

ACCIONISTAS PARTICIPADAS OUTRAS 
ENTIDADES TOTAL ACCIONISTAS PARTICIPADAS OUTRAS 

ENTIDADES TOTAL

Títulos e valores mobiliários

Mantidos para negociação 8.681   -   -  8.681  4.799.434   -   -  4.799.434  

Mantidos até o vencimento 5.724.609   -   -  5.724.609  6.264.426   -   -  6.264.426  

Crédito concedido 1.834.072  931.756  77.506  2.843.334  2.498.043   -   -  2.498.043  

Outros valores 1.782.378  309.245   -  2.091.623   -   -   -   -  

Depósitos

Depósitos à ordem (12.899.074) (473.230) (7.307) (13.379.611) 14.217.700   -   -  14.217.700  

Depósitos a prazo (14.672.515) (400.238) (960) (15.073.713) 11.484.778   -   -  11.484.778  

Outras captações (9.154.317)  -   -  (9.154.317)  -   -   -   -  

Outras obrigações (15.420.005) (293.283)  -  (15.713.288) (187.726)  -  (187.726) 
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Em 31 de Dezembro de 2012 as entidades accionistas são as seguintes:

Estado
Cerval
ENSA – Empresa Nacional de Seguros de Angola
Sonangol, EP
Endiama
Porto de Luanda
TAAG - Linhas Aéreas de Angola
Angola Telecom
Bolama

Em 31 de Dezembro de 2012 as entidades participadas são as seguintes:

Servauto, S.A.R.L.
EBA - Empreendimentos e prestações de serviços
Multitel, Lda.
Mutombe, Lda.
BCI Imobiliária, S.A.R.L.
Bricomil, SARL
Sociedade Angolana Promoção de Shoppings
CLV - Viana Park

Em 31 de Dezembro de 2012 as outras entidades relacionadas são as seguintes:

Filomeno da Costa Alegre Alves de Ceita
Maria do Carmo Bastos Corte Real Bernardo
Jorge Leão Peres
João de Jesus Batalha Freire dos Santos
Carlos Alberto Teixeira  de Alva Sequeira Bragança
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29. BALANÇO POR MOEDA

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 os balanços por moeda apresentam a seguinte estrutura:

2012 2011
MOEDA 

NACIONAL
MOEDA 

ESTRANGEIRA
TOTAL

MOEDA 
NACIONAL

MOEDA 
ESTRANGEIRA

TOTAL

Disponibilidades 14.082.009  5.967.756  20.049.765  11.597.109  4.675.060  16.272.169  
Aplicações de liquidez 7.099.280  16.162.638  23.261.918  6.657.101  2.422.252  9.079.353  
Títulos e valores mobiliários

Mantidos para negociação 8.681   -  8.681  6.088.838   -  6.088.838  
Mantidos até o vencimento 5.071.904  652.705  5.724.609  5.587.993  676.433  6.264.426  

5.080.585  652.705  5.733.290  11.676.831  676.433  12.353.264  
Créditos, líquidos de provisões 39.295.290  6.192.719  45.488.009  26.790.016  6.707.148  33.497.164  
Activos por impostos correntes 241.567 - 241.567 241.567 - 241.567
Outros valores 2.078.088 2.191.887 4.269.975 4.899.723 60.565 4.960.288
Imobilizações

Imobilizações financeiras 426.934 271.108 698.042 72.208 - 72.208
Imobilizações corpóreas 6.161.882 - 6.161.882 5.295.610 - 5.295.610
Imobilizações incorpóreas 609.014 - 609.014 104.013 - 104.013

7.197.830 271.108 7.468.938 5.471.831 - 5.471.831
Total do Activo 75.074.649 31.438.813 106.513.462 67.334.178 14.541.458 81.875.636

Depósitos
Depósitos à ordem 34.110.440  8.677.020  42.787.460  28.323.869  9.479.690 37.803.559
Depósitos a prazo 21.543.762  5.055.702  26.599.464  17.325.945  3.700.239 21.026.184

55.654.202  13.732.722  69.386.924  45.649.814  13.179.929 58.829.743
Captações para liquidez

Operações no Mercado Monetário 
Interfinanceiro  -   -   -   -  131.897 131.897
Operações de venda de títulos de terceiros 
com acordo de recompra

 -   -   -  5.798.396  - 5.798.396

 -   -   -  5.798.396  131.897 5.930.293
Obrigações no sistema de pagamentos 559.657  401.180 960.837 373.256 19.660 392.916
Operações cambiais  -  - - - 47.045 47.045
Outras captações 9.140.777  2.429.595 11.570.372 935.400 1.608.523 2.543.923
Outras obrigações 147.656  16.146.123 16.293.779 1.526.492 12.533 1.539.025
Provisões para responsabilidades prováveis 873.561  - 873.561 344.770 - 344.770

Total do Passivo 66.375.853  32.709.620 99.085.473 54.628.128 14.999.587 69.627.715
Fundos próprios 7.427.989  - 7.427.989 12.247.921 - 12.247.921

Total do Passivo e Fundos próprios 73.803.842  32.709.620 106.513.462 66.876.049 14.999.587 81.875.636

30. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não temos conhecimento de quaisquer factos ou acontecimentos posteriores a 31 de Dezembro de 2012, 
até à aprovação das Demonstrações Financeiras, que justifiquem ajustamentos ou divulgações nas Notas às 
Contas relativas ao exercício analisado, que afectem as situações e/ou informações nas mesmas reveladas de 
forma significativa e/ou que tenham alterado ou se espere que venham a alterar significativamente, favorável ou 
desfavoravelmente, a situação financeira do Banco, os seus resultados e/ou as suas actividades.
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14. PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER SOBRE O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2012

Ex.mos Senhores Accionistas,

INTRODUÇÃO

1. O Conselho Fiscal vem submeter aos Senhores Accionistas o seu Parecer sobre o Relatório e Contas 
referente ao exercício do ano de 2012, apresentado a 30 de Março de 2013, pelo Conselho de 
Administração do Banco de Comércio e Indústria S.A.R.L.

RESPONSABILIDADES

2. O Conselho Fiscal, tomou posse aos 7 de Dezembro de 2012, pelo que a opinião foi emitida com 
base no Relatório de Gestão, nas Demonstrações Financeiras, no Relatório dos Auditores Externos, nas 
reuniões de trabalho com as direcções do BCI, bem como na consulta de documentos esclarecedores 
que sustentam a informação contabilística acima mencionada.

OPINIÃO

3. O Relatório dos Auditores Externos referente ao exercício do ano de 2011 e o Parecer do Conselho 
Fiscal do mesmo ano apresentaram muitas reservas e recomendações, impondo as devidas 
correcções para que as contas do BCI reflectissem, de facto, a situação financeira do Banco e os 
resultados negativos que ao longo dos anos anteriores foram apresentados como positivos pela 
gestão anterior.

4. O actual Conselho de Administração acatou essas recomendações, elaborou um Plano Estruturado de 
Saneamento Contabilístico e Financeiro e optou por uma plataforma informática e contabilística que 
cumpre com os requisitos obrigatórios estabelecidos pelo instrutivo do Banco Nacional de Angola. O 
referido Plano de Saneamento e as características do novo sistema informático foram apresentados à 
Assembleia Geral Extraordinária do BCI aos 7 de Dezembro de 2012.

5. Com um empenho louvável, tem estado a ser implementado o Plano Estruturado do Saneamento 
Contabilístico e Financeiro e conseguiu-se realizar a migração de dados para a nova plataforma 
informática e contabilística num prazo recorde. 

6. No entanto, subsistem ainda algumas incorrecções que importa corrigir, nomeadamente:

6.1 Desconformidades no inventário físico do património do BCI, tanto do ponto de vista 
contabilístico, como jurídico;

6.2 Não registo notarial do aumento de Capital Social nos anos de 2007 e 2008;

6.3 A assunção como custo do BCI, dos valores pagos e a pagar aos ex-trabalhadores, relativos às 
Pensões de Reforma Complementares;

6.4 O elevado valor das Dívidas de Cobrança Duvidosa, coberto pelas Provisões do Banco.

7. Este Conselho Fiscal não verificou nem teve conhecimento que, durante o exercício económico de 
2012, tenha havido qualquer violação à Lei ou aos Estatutos do BCI.
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8. Nestes termos e no âmbito da nossa opinião, somos a levar aos Ex.mos Senhores Accionistas as 
seguintes recomendações:

a) Que seja aprovado o Relatório de Gestão, o Balanço e as Demonstrações Financeiras apresentadas 
pelo Conselho de Administração;

b) Que se contrate uma empresa especializada para a elaboração do inventário físico do património 
do BCI, por forma a fazer-se a sua reavaliação e a actualização do registo jurídico e contabilístico;

c) Que após o registo notarial do aumento do Capital, se faça a devida contabilização na conta  
Capital Social;

d) Que se faça a transferência de recursos financeiros provenientes do Fundo Social do BCI para um 
dos Fundo de Pensões instituídos no País, afim deste os capitalizar e assumir o pagamento das 
Pensões de Reforma Complementares, desonerando-se o BCI desta prática;

e) Que, no devir, os financiamentos que não tenham respaldo de instituições do Estado angolano, 
contem com as garantias adequadas, nomeadamente reais, de modo a acautelar a situação das 
Dívidas de Cobrança Duvidosa;

f) Que para as actuais Dívidas de Cobrança Duvidosa se utilizem todos os mecanismos      
administrativos e jurídicos para a sua recuperação. 

Luanda, 13 Maio de 2013

O Conselho Fiscal

Luis Filipe Teixeira 
(Presidente)

Júlio João Moniz
(Vogal)

José Manuel Rela dos Santos Bento
(Vogal)
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15. RELATÓRIO DOS AUDITORES EXTERNOS

KPMG Angola - Audit, Tax, Advisory, S.A. Telefone: +244 227 28 01 01

Rua do Assalto ao Quartel de Moncada, n°15 - 2°
Luanda - Angola

Fax: +244 227 28 01 19

Relatório do Auditor Independente
Aos Accionistas do Banco Comércio e Indústria, S.A.R.L.

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do Banco Comércio e Indústria, S.A.R.L., que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2012 (que evidencia um total de mAKZ 
106.513.462 e um total de fundos próprios de mAKZ 7.427.989, incluindo um resultado liquido negativo 
de mAKZ 4.558.894), a demonstração de resultados, a demonstração de mutações nos fundos próprios e 
a demonstração de fluxos de caixa relativas ao exercício findo naquela data, bem como um resumo das 
políticas contabilísticas significativas e outra informação explicativa.

Responsabilidade da Administração pelas Demonstrações Financeiras

A Administração é responsável pela preparação e apresentação apropriada destas demonstrações 
financeiras de acordo com os princípios contabilísticos estabelecidos no Plano de Contas das Instituições 
Financeiras (“CONTIF”) e outras disposições emitidas pelo Banco Nacional de Angola (“BNA”), e pelo 
controlo interno que determine ser necessário para possibilitar a preparação de demonstrações financeiras 
isentas de distorção material devido a fraude ou a erro.

Responsabilidade do Auditor

A nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre estas demonstrações financeiras com base na 
nossa auditoria, que foi conduzida de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria, excepto quanto 
às situações referidas nos parágrafos n.º 1 a 7 das Bases para a Opinião com Reservas. Essas Normas 
exigem que cumpramos requisitos éticos e que planeemos e executemos a auditoria para obter garantia 
razoável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorção material.

Uma auditoria envolve executar procedimentos para obter prova de auditoria acerca das quantias e 
divulgações constantes das demonstrações financeiras. Os procedimentos seleccionados dependem 
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção material das demonstrações 
financeiras devido a fraude ou a erro. Ao fazer essas avaliações do risco, o auditor considera o controlo 
interno relevante para a preparação e apresentação apropriada das demonstrações financeiras pela entidade 
a fim de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não com a 
finalidade de expressar urna opinião sobre a eficácia do controlo interno da entidade. Uma auditoria inclui 
também avaliar se as políticas contabilísticas usadas são apropriadas e a razoabilidade das estimativas 
contabilísticas feitas pela Administração, bem como avaliar a apresentação global das demonstrações 
financeiras.

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

KPMG Angola - Audit, Tax, Advisory, S.A., a firma Angolana 
membro da rede KPMG, composta por firmas independentes 
afiliadas da KPMG Internacional, uma cooperativa suíça.

KPMG Angola - Audit, Tax, Advisory, S.A. 
Capital Social 1.350.000 USD 
Contribuinte N.º. 5401178077
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Bases para a Opinião com Reservas

1. Com referência a 31 de Dezembro de 2012, as reconciliações bancárias preparadas pelo Banco 
para as contas de depósitos à ordem mantidas junto dos correspondentes estrangeiros Byblos Bank, 
Banco Espírito Santo e Millennium bcp, não identificam a totalidade dos itens em aberto, não 
justificando como tal a totalidade da diferença entre o saldo contabilístico e o saldo apresentado no 
extracto bancário dos correspondentes. Por outro lado, não recebemos resposta ao nosso pedido de 
confirmação de saldos junto dos correspondentes estrangeiros. Desta forma, não nos foi facultada 
documentação de suporte suficiente e apropriada para validar os saldos contabilísticos das referidas 
contas de disponibilidades junto dos correspondentes estrangeiros, pelo que não podemos concluir 
sobre os mesmos, nem quanto aos efeitos, se alguns, nas demonstrações financeiras em 31 de 
Dezembro de 2012, de eventuais ajustamentos que se poderiam ter identificado ser necessários, caso 
tivéssemos obtido o referido suporte.

2. À data de 31 de Dezembro de 2012, existe uma diferença entre o saldo registado referente à BCI 
- Imobiliária, Construção e Gestão Imobiliária, S.A.R.L., entidade relacionada do Banco, e o valor 
registado por essa entidade, para as rubricas “Outros valores de natureza cível - Devedores diversos 
- BCI Imobiliária” e “Outras obrigações de natureza cível - Credores diversos - BCI Imobiliária”, 
as quais, até à presente data, não se encontram reconciliadas. Desta forma, não nos é possível 
concluir sobre os saldos das referidas rubricas, nos montantes de mAKZ 170.937 e mAKZ 62.500, 
respectivamente, nem quanto ao efeito, se algum, nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro 
de 2012, de eventuais ajustamentos que se poderiam ter identificado ser necessários, caso tivéssemos 
obtido as referidas reconciliações.

3. Conforme referido no parágrafo n.º 8 do Relatório de Auditoria, com referência a 31 de Dezembro 
de 2011, pelos anteriores auditores, datado de 30 de Abril de 2012, mantém-se, com referência a 31 
de Dezembro de 2012, a ausência de documentação de suporte suficiente e apropriada de modo a 
concluir sobre o saldo da rubrica “Operações activas a regularizar”, no montante de mAKZ 2.520.378 
(2011: mAKZ 3.289.540), bem como sobre as regularizações, efectuadas pelo Banco em 2011 e 2012, 
por contrapartida de “Resultados transitados”, no montante de mAKZ 127.789 e mAKZ 61.492, 
respectivamente. Adicionalmente, com referência a 31 de Dezembro de 2012, não nos foi facultada 
documentação de suporte suficiente e apropriada de modo a concluir sobre o saldo da rubrica 
“Operações passivas a regularizar”, no montante de mAKZ 156.229 e sobre o saldo das rubricas 
“Ganhos relativos a exercícios anteriores” e “Perdas relativas a exercícios anteriores”, nos montantes 
de mAKZ 3.516.805 e mAKZ 5.039.184, respectivamente. Os saldos destas rubricas incluem 
regularizações resultantes do Projecto CONTIF, levadas a cabo pelo Banco em 2012, com o objectivo 
de regularizar as diferenças de reconciliação das diversas carteiras, entre a posição contabilística e 
a constante do sistema informático do Banco, previamente à migração do sistema informático para 
o CONTIF. Desta forma, não conseguimos concluir quanto ao efeito, se algum, nas demonstrações 
financeiras em 31 de Dezembro de 2012, de eventuais ajustamentos que se poderiam ter identificado 
nestas rubricas, caso tivéssemos obtido o referido suporte.

4. Com referência a 31 de Dezembro de 2012, o Banco não procedeu à inventariação e posterior 
reconciliação com a contabilidade de todo o seu imobilizado corpóreo e incorpóreo, encontrando-
se o referido processo em curso à data deste relatório. Adicionalmente, não nos foi disponibilizada 
informação de suporte suficiente e apropriada de modo a verificar a propriedade das quantias 
registadas em Imobilizações corpóreas e Imobilizações incorpóreas em 31 de Dezembro de 2012. 
Deste modo, não podemos concluir sobre as quantias registadas em Imobilizações corpóreas e 
Imobilizações incorpóreas e quanto ao efeito, se algum, nas demonstrações financeiras em 31 de 
Dezembro de 2012, dos eventuais ajustamentos que se poderiam ter identificado, caso tivéssemos 
obtido a referida documentação de suporte.



RELATÓRIO E CONTAS  | 71

5. Conforme referido na Nota 2.2 j), o Banco celebrou em 2010 um protocolo com o Banco Nacional 
de Angola com vista à assunção de encargos com pensões de reforma complementares ao Sistema 
de Segurança Social de Angola para os colaboradores do Banco provenientes daquela instituição. 
Estes encargos são pagos através de uma renda vitalícia mensal a partir do momento em que os 
colaboradores se reformam sendo assumidos de forma partilhada e proporcional ao tempo de serviço 
prestado pelos colaboradores em cada uma das instituições. Conforme referido no parágrafo n.º l 
l do Relatório de Auditoria, com referência a 31 de Dezembro de 2011, pelos anteriores auditores, 
datado de 30 de Abril de 2012, os pagamentos efectuados relativos a estas responsabilidades são 
registados como custo do exercício por via do reforço de “Provisões para pensões de reforma” e 
posterior utilização. Com este procedimento, o Banco regista estas responsabilidades numa base 
de caixa derrogando o princípio da especialização previsto na Norma Básica 2-0-30 - “Princípios 
contabilísticos” do CONTIF. Até à data de emissão deste relatório e conforme referido no 
parágrafo n.º 11 do Relatório de Auditoria, cor referência a 31 de Dezembro de 2011, datado de 
30 de Abril de 2012, não nos foi facultado um estudo actuarial actualizado com a estimativa das 
responsabilidades por serviços passados relativamente aos colaboradores com direito a este benefício. 
Consequentemente, não nos foi facultada documentação de suporte suficiente e apropriada para 
concluir sobre o montante que deveria ter sido registado na rubrica “Provisões para pensões de 
reforma”, caso tivéssemos obtido o referido estudo actuarial actualizado.

6. Conforme referido no parágrafo n.º 9 do Relatório de Auditoria, com referência a 31 de Dezembro de 
2011, pelos anteriores auditores, datado de 30 de Abril de 2012, com a entrada em vigor do Aviso n.º 
4/2011, de 8 de Junho, do BNA, entretanto revogado pelo Aviso n.º 3/2012, de 28 de Março, do BNA, 
o Banco levou a cabo um projecto que visou o cálculo das necessidades de provisões para créditos 
de liquidação duvidosa e prestação de garantias, de acordo com o novo regime, o qual envolve 
regras com elevada complexidade de implementação, não tendo sido possível determinar, até à data 
da emissão deste relatório, o montante adicional de provisões para créditos de liquidação duvidosa e 
prestação de garantias, com referência a 31 de Dezembro de 2012.

7. Com referência a 31 de Dezembro de 2012, o Relatório do Auditor independente da BCI imobiliária, 
Construção e Gestão Imobiliária, S.A.R.L., apresenta uma escusa de opinião, pelo que dada a 
intenção manifestada pelo Conselho de Administração do Banco em manter o seu apoio financeiro 
à participada, em função dos fundos próprios negativos apresentados pela mesma, não foi possível 
apurar a insuficiência de provisões para perdas adicionais, tendo em conta o disposto no CONTIF.

Opinião com reservas

Em nossa opinião, excepto quanto aos possíveis efeitos das matérias descritas nos parágrafos n.º 1 a 7 
das Bases para a Opinião com Reservas, as demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada, 
em todos os aspectos materiais, a posição financeira do Banco Comércio e Indústria, S.A.R.L. em 31 de 
Dezembro de 2012 e o seu desempenho financeiro, as mutações nos fundos próprios e os fluxos de caixa 
relativos ao exercício findo naquela data de acordo com os princípios contabilísticos estabelecidos no 
CONTIF e outras disposições emitidas pelo BNA.
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Ênfases

Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção para as seguintes situações:

1. As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, apresentadas 
para efeitos comparativos, foram examinadas por outra Sociedade de Auditores, que emitiu o 
Relatório de Auditoria com 8 reservas e 5 ênfases, em 30 de Abril de 2012. A nossa contratação 
ocorreu em 13 de Novembro de 2012 para efectuarmos a auditoria ao exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2012. Consequentemente, efectuámos os procedimentos de auditoria aos saldos de 
abertura de Balanço que considerámos adequados atendendo ás circunstâncias.

2. As demonstrações financeiras anexas referem-se á actividade individual do Banco de Comércio 
e Indústria, S.A.R.L., tendo sido elaboradas para aprovação em Assembleia Geral de Accionistas e 
para dar cumprimento aos requisitos de apresentação de contas individuais determinado pelo BNA. 
Contudo, nos termos do CONTIF, o Banco devera também preparar e apresentar separadamente 
demonstrações financeiras consolidadas.

3. O Relatório de Auditoria, com referência a 31 de Dezembro de 2011, dos anteriores auditores, datado 
de 30 de Abril de 2012, inclui no parágrafo n.º 5 uma reserva por limitação de âmbito, devido ao 
facto de não terem sido disponibilizadas as actas das reuniões realizadas pelo anterior Conselho de 
Administração, desde Junho de 2009 até final de Outubro de 2011, impedindo aos anteriores auditores 
uma conclusão sobre os potenciais impactos nas demonstrações financeiras do Banco, com referência 
a 31 de Dezembro de 2011, relativamente aos assuntos tratados nas reuniões realizadas pelo anterior 
Conselho de Administração naquele período. No exercício de 2012, foram-nos disponibilizadas as 
actas das reuniões realizadas pelo actual Conselho de Administração, durante os exercícios de 2011, 
2012 e 2013, pelo que a situação se encontra sanada para o exercício em análise.

4. Conforme referido na Nota 16, nos exercícios de 2007 e 2008, o Banco procedeu à contabilização 
de aumentos de capital nos montantes de mAKZ 1.675.052 e mAKZ 188.387, equivalentes a USD 
22.327.170 e 2.506.179, respectivamente, com base em deliberações da Assembleia Geral de 
Accionistas. Dado que não existia registo notarial, estes aumentos de capital foram registados na 
rubrica “Reservas e fundos”, por instrução do BNA, não podendo ser transferidos para a rubrica de 
“Capital social” enquanto decorrer o processo de formalização. A data deste relatório, não existiam 
quaisquer desenvolvimentos sobre este assunto.

5. O Relatório de Auditoria, com referência a 3 I de Dezembro de 2011, datado de 30 de Abril de 
2012, incluía no parágrafo n.º 4 uma reserva por limitação de âmbito, devido ao facto de não ter 
sido possível concluir quanto ao montante das rubricas “Créditos”, “Depósitos”, “Responsabilidades 
perante terceiros”, “Captações para liquidez”, “Obrigações no sistema de pagamentos”, “Recursos 
vinculados a importações — Recursos em cash” e “Responsabilidades por prestação de serviços 
— Serviços prestados pelo Banco — Guarda de valores”, por ausência de resposta em número 
suficiente ao pedido de confirmação de saldos e outras informações por parte de clientes e outros 
credores. Com referência a 31 de Dezembro de 2012, esta situação ficou sanada através da realização 
de procedimentos alternativos que nos permitiram concluir quanto à razoabilidade dos saldos das 
referidas rubricas registados nas demonstrações financeiras do Banco.
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6. O Relatório de Auditoria, com referência a 31 de Dezembro de 2011, datado de 30 de Abri I de 
2012, incluía no parágrafo n.º 6 uma reserva por limitação de âmbito, devido ao facto de não ter sido 
possível concluir quanto ao saldo contabilístico da rubrica “Disponibilidades no Banco Central”, no 
montante de mAKZ 11.146.174, dado que as respectivas reconciliações bancárias, com referência 
a 31 de Dezembro de 2011, apresentavam um elevado número de itens em aberto que careciam de 
justificação e de não ter sido obtida resposta ao pedido de confirmação de saldos e outras informações, 
por parte do BNA. Em 31 de Dezembro de 2012, a diferença entre ambas as posições já se encontra 
sanada na sequência das regularizações resultantes do Projecto CONTIF, levado a cabo pelo Banco 
em 2012, com o objectivo de regularizar as diferenças de reconciliação das diversas carteiras, entre 
a posição contabilística e a constante do sistema informático do Banco, previamente à migração 
do sistema informático para o CONTIF. A contrapartida destas regularizações foram registadas nas 
rubricas “Operações activas a regularizar”, “Resultados transitados”, “Ganhos relativos a exercícios 
anteriores” e “Perdas relativas a exercícios anteriores”, que se encontram incluídas na limitação de 
âmbito referida no parágrafo 3.

7. O Relatório de Auditoria, com referencia a 31 de Dezembro de 2011, datado de 30 de Abril de 2012, 
incluía no parágrafo n.º 7 uma reserva por limitação de âmbito, devido ao facto de não ter sido 
possível concluir quanto à razoabilidade do valor de balanço das Obrigações do Tesouro em moeda 
nacional indexadas ao Dólar dos Estados Unidos, pelo facto de existir uma diferença de mAKZ 
754.978 entre o valor nominal destes títulos, utilizado no apuramento do valor de balanço dos 
mesmos e o valor nominal apresentado no inventário dos títulos e no extracto SIGMA, com referência 
a 31 de Dezembro de 2011, para a qual o Banco ainda se encontrava a apurar uma justificação. Em 
31de Dezembro de 2012, a diferença entre ambas as posições já se encontra sanada na sequência das 
regularizações resultantes do Projecto CONTIF, levado a cabo pelo Banco em 2012, com o objectivo 
de regularizar as diferenças de reconciliação das diversas carteiras, entre a posição contabilística e a 
constante do sistema informático do Banco, previamente à migração do sistema informático para o 
CONTIF. A contrapartida destas regularizações foram registadas nas rubricas “Operações activas a 
regularizar”, “Resultados transitados”, “Ganhos relativos a exercícios anteriores” e “Perdas relativas 
a exercícios anteriores”, que se encontram incluídas na limitação de âmbito referida no parágrafo 3.

8. O Relatório de Auditoria, com referência a 31 de Dezembro de 2011, datado de 30 de Abril de 2012, 
incluía no parágrafo n.º 8 uma reserva por limitação de âmbito, devido ao facto de não ter sido 
possível concluir quanto à razoabilidade dos saldos contabilísticos da rubrica de “Créditos”, pelo 
facto de existirem diferenças entre a posição contabilística e a constante nos respectivos inventários 
de operações extraídos do sistema informático, cuja justificação ainda se encontrava a ser apurada 
pelo Banco. Em 31 de Dezembro de 2012, a diferença entre ambas as posições já se encontra 
sanada na sequência das regularizações resultantes do Projecto COMM, levado a cabo pelo Banco 
em 2012, com o objectivo de regularizar as diferenças de reconciliação das diversas carteiras, entre 
a posição contabilística e a constante do sistema informático do Banco, previamente à migração 
do sistema informático para o CONTIF. A contrapartida destas regularizações foram registadas nas 
rubricas “Operações activas a regularizar”, “Resultados transitados”, “Ganhos relativos a exercícios 
anteriores” e “Perdas relativas a exercícios anteriores”, que se encontram incluídas na limitação de 
âmbito referida no parágrafo 3.

9. O Relatório de Auditoria, cone referência a 31 de Dezembro de 2011, datado de 30 de. Abril 
de 2012, incluía no parágrafo n.º 10 uma reserva, pelo facto do Banco ter registado em custos do 
exercício despesas incorridas em exercícios anteriores que não satisfaziam os requisitos para serem 
capitalizadas e que se encontravam registadas na rubrica de “Imobilizações em curso”, no montante 
de mAKZ 361.891, sobreavaliando os “Resultados transitados” e subavaliando o “Resultado do 
exercício”, respectivamente. Esta situação não tem impacto nas demonstrações financeiras do Banco, 
com referência a 31 de Dezembro de 2012.
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10. Atendendo aos potenciais impactos das matérias descritas nos parágrafos n.º 1 a 7 das Bases para 
a Opinião com Reservas, nas demonstrações financeiras, a continuidade das operações do Banco 
depende do suporte financeiro dos accionistas, do sucesso futuro das suas operações, e da capacidade 
de obtenção de recursos financeiros externos. O Conselho de Administração continua a desenvolver 
acções tendentes à resolução das situações que afectam de forma mais significativa a posição 
financeira do Banco, no sentido de assegurar a continuidade das suas operações e dos seus processos.

Luanda, 10 de Maio de 2013

KPMG Angola — Audit, Tax, Advisory, S.A.
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1. KEY INDICATORS

TABLE 1. Key Indicators
In thousands of AKZ or USD, unless otherwise indicated

NAME
2012 2011 VARIATION

KZ USD KZ USD %
BALANCE SHEET
Total assets 106,513,462 1,111,530 81,875,636 859,298 29%
Loans to customers (net) 45,488,009 474,694 33,497,164 351,558 35%
Customer funds 69,386,924 724,093 58,829,743 617,428 17%
Equity 7,427,989 77,515 12,247,921 128,544 -40%
PROFITABILITY 
Net interest income 3,921,705 40,925 4,456,566 46,772 -13%
Complementary margin 1,308,242 13,652 3,367,119 35,338 -61%
Net operating income 5,229,947 54,578 7,823,685 82,111 -34%
Structural costs 6,389,592 66,679 4,910,416 51,536 29%
Net income -4,558,894 -47,575 204,488 2,146 -2317%
Return on equity (ROE) -61.4% -61.4% 1.7% 1.7% -3776%
Return on assets (ROA) -4.3% -4.3% 0.2% 0.2% -1814%
CREDIT QUALITY
Overdue loans/Total loans 25.5% 25.5% 36.4% 36.4% -11%
Provisions/Overdue loans 37.5% 37.5% 29.1% 29.1% 8%
Provisions/Total loans 9.6% 9.6% 10.4% 10.4% -1%
SOLVENCY
Accounting solvency ratio 10.7% 10.7% 20.8% 20.8% -10%
Regulatory solvency ratio 6.9% 6.9% 18.7% 18.7% -12%
LIQUIDITY
Loans/Total deposits 65.6% 65.6% 56.90% 56.9% 9%
Term deposits/Total deposits 38.3% 38.3% 35.70% 35.7% 3%
PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY
Structural costs/Net operating income 122.2% 122.2% 62.8% 62.8% 59%
Net interest income/Net operating income 75.0% 75.0% 57.0% 57.0% 18%
Net operating income/Number of employees 6,046.20 63.5 11,192.70 117.5 -5147
OTHER INDICATORS
Number of Branches (*) 108 108 65 65 43
Number of Employees 865 865 699 699 166

* Includes branches and banking service points
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2. MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE 
BOARD OF DIRECTORS

Dear employees, esteemed customers and 
shareholders

With these notes, we intend to draw up a brief summary 
of the economic and financial year of Banco de 
Comércio e Indústria over 2012, which we consider the 
first year of the restructuring phase.

This we define as the estimation of the real value of its 
net work and its economic perspective.

In the meantime, in view of the Bank’s overall situation 
at the end of 2011, essentially characterised by a lack 
of motivation, inoperability and an almost absence of 
the market, we have concomitantly had to embark on a 
series of actions, aimed at:

 - Mobilising the human resources;

 - Increasing the volume of deposits, loans and 
liquidity;

 - Improving the Bank’s image;

 -  Adapting the IT platform;

 - Dealing with non-performing loans.

It is in this context that we highlight the increased 
number of 25 branches in 2012, as well as the 
expansion of automatic teller machines (ATMs) and 
terminals for electronic funds transfer at point of 
sale (POS), the consolidation of the operationality of 
internet banking, launched in December 2011, and the 
installation of branches for companies.

On the other hand, we have undertaken a major volume 
of settlements from previous years, without which the 
migration to CONTIF (already concluded at this time) 
would not have been possible, and we have dedicated 
particular attention to each of the reservations made by 
the external auditor, to previous reports.

In terms of human resources, in addition to the 
increase due to the contracting of new employees, to 
a total of 168, we have sought to enhance professional 
competence with training actions and sessions, with 
visible reflection on the improvement of the labour 
climate. We had adjusted wages and offered health 
care insurance to all.

Regarding the accounts, a major effort has been 
directed at improving the quality of the information, 
a fundamental support underlying the decision-
making process, through the resolution of outstanding 
situations from previous years which have been stated 
in the accounts of 2012.

Particular note should be made of the constitution of 
provisions in an economic and regulatory perspective, 
which are currently reflected in balance sheet and off-
balance sheet accounts, albeit not entirely, since this 
should be carried out gradually, as various situations are 
potentially “backed” by the State.

Also regarding this chapter, we highlight the 
Extraordinary General Meeting, held in December 
2012, where the Economic and Financial Diagnosis 
and Action Strategy was presented and approved, 
deriving from a recommendation of the 19th General 
Meeting which approved the accounts of 2011, that: 
“the Board of Directors, within 90 (ninety) days, present 
at an Extraordinary Shareholders’ General Meeting a 
structured accounting and financial reform plan, as 
well as the adaptation of the IT platform to the new 
accounting, commercial and operating reality of BCI.”

This decision of the General Meeting provided the 
grounds and a certain comfort to the procedures that 
were already underway.

This has been the adopted strategy in order to reverse 
the situation of opacity which the Bank presented up 
to the beginning of the last quarter of 2011, when the 
current board of directors was appointed.

Obviously, all this effort has a cost, because we were 
forced to advance rapidly and firmly, while awaiting the 
financial allocations that had long been deliberated and 
decided, but whose materialisation has not yet been 
forthcoming.

Therefore, the negative net income presented by the 
Bank, predictable since the beginning, on account 
of materially relevant situations which had not been 
sufficiently reflected in the financial statements 
of previous years, whose positive results may be 
considered fictional, reflects the entire dimension and 
current reality of the Bank’s net worth, its economic and 
financial situation, which will imply its alteration over the 
next few years, through the ongoing implementation 
of the actions presented in the Economic and Financial 
Diagnosis and Action Strategy.
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We believe that the situation will improve considerably 
over these next years, both because the Bank will be 
under a phase of full expansion, and because the 
country’s macroeconomic indicators suggest good 
prospects for economic growth, primarily comforted 
by the one-digit index of accumulated inflation in 
December 2012, of 9.02%.

Moreover, the introduction of the new Exchange 
Rate Regime for the hydrocarbon sector, which 
forces oil companies operating in the country to pay 
their suppliers through local Banks, imposes major 
challenges on the banking sector in terms of operating 
improvements in order to process such a large amount 
of resources that will be available in the economy.

Dear employees, customers and shareholders, we firmly 
believe in the success of our work.

The Chairman 

Filomeno da Costa Alegre Alves de Ceita
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3. GOVERNING BODIES

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Chairman: Maria Mambo Café

Deputy Chairman: Luvumbo Sebastião

Secretary: Alfredo Vale da Costa

BOARD OF DIRECTORS

Chairman: Filomeno da Costa Alegre Alves de Ceita

Director: Maria do Carmo Bastos Corte Real Bernardo

Director: Jorge Leão Peres

Director: João de Jesus Batalha Freire dos Santos

Director: Carlos Alberto Teixeira de Alva Sequeira Bragança

SUPERVISORY BOARD

Chairman: Luis Filipe Teixeira

Member: Júlio João Moniz

Member: José Rela dos Santos Bento
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4. ORGANIC STRUCTURE
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5. PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DE 2012

JANUARY

•	 Opening of the first BCI Branch in the Province of 
Kuando-Kubango;

•	 Opening of the new Branch at Catumbela Airport, in 
the Province of Benguela;

•	 Opening of the new Vila Alice Branch, in the 
Province of Luanda;

•	 Opening of the new Congolense Branch, in the 
Province of Luanda.

FEBRUARY

•	 Creation of the new GPL Arredores Branch, in the 
Province of Luanda;

•	 Extinction of the Marketing and Image Office, 
and institutionalisation of the Marketing and 
Communication Division;

•	 Extinction of the Customer Support Service, 
inserted in the Marketing and Image Department 
and Marketing and Communication Division;

•	 Opening of the first internal tender of sale of POS 
(terminals for electronic funds transfer at point of 
sale). 

MARCH

•	 Signing of an agreement between Banco de 
Desenvolvimento de Angola (BDA) and Banco de 
Comércio e Indústria (BCI), aimed at the granting of 
loans to different economic agents, through the “My 
Business My Life” product;

•	 Opening of the first BCI Branch in the Province of 
Uíge.

APRIL

•	 Opening of the new Quifica Branch, in the Province 
of Luanda;

•	 Opening of the new Banking Service Point of the 
City of Kilamba, in the Province of Luanda.

MAY

•	 Opening of the new Branch at Lobito Port, in the 
Province of Benguela;

•	 Conference for the presentation of results of the six 
months of activity of the Board of Directors.

 JUNE

•	 Opening of the new Kinaxixi Branch, in the Province 
of Luanda;

•	 Opening of the new Caimbambo Branch, in the 
Province of Benguela. 

JULY

•	 Opening of the new Lucira Branch, in the Province 
of Namibe;

•	 Opening of the new Candembe Branch, in the 
Province of Lunda-Sul;

•	 Opening of the new Shoprite Branch, in the 
Province of Benguela;

•	 Opening of the new Quibaxe Branch, in the 
Province of Bengo;

•	 Opening of the new Branch at Malange Airport, in 
the Province of Malange.

AUGUST

•	 Opening of the new Finance Division Branch, in the 
Province of Huambo;

•	 Opening of the new Cidade Alta do Huambo 
Branch, in the Province of Huambo;

•	 Opening of the new  Alfândega de Santa Clara 
Branch, in the Province of Cunene;

•	 Opening of the new Namacunde Branch, in the 
Province of Cunene;

•	 Holding of the General Meeting of Shareholders, 
for analysis and approval of the annual report and 
accounts of 2011. 
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SEPTEMBER

•	 Opening of the new CFB-Lobito Branch, in the 
Province of Benguela;

•	 Opening of the new Entreposto do Lobito Branch, 
in the Province of Benguela;

•	 Opening of the new N´Dalatando BUE Branch, in 
the Province of Kwanza-Norte;

•	 Opening of the new Golungo Alto BUE Branch, in 
the Province of Kwanza-Sul.

OCTOBER

•	 Reactivation of Maculusso Branch, after a period of 
restoration intervention;

•	 Opening of the new Nosso Centro Branch, in the 
Province of Luanda;

•	 Formal granting of credit relative to the first loans to 
three Angolan companies, under the Angola Invests 
Programme.

NOVEMBER

•	 Opening of the second internal tender of sale of 
POS (terminals for electronic funds transfer at point 
of sale). 

DECEMBER

•	 Holding of the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders, for analysis and discussion of the 
structured accounting and financial reform plan and 
adaptation of the IT platform;

•	 Taking of office of the new Members of the 
Supervisory Board;

•	 Opening of the new BUE M´Banza Congo Branch, in 
the Province of Zaire;

•	 Opening of the new CFB-Benguela Branch, in the 
Province of Benguela;

•	 Opening of the new Ondjiva Branch, in the Province 
of Cunene.
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6. DISTRIBUTION NETWORK

Under the strategy of expansion of the commercial 
network, during the economic year of 2012, Banco de 
Comércio e Indústria opened new branches in two of 
the three provinces in which it was not yet represented, 
namely in Uíge and Kuando-Kubango. Hence, in 
December 2012, BCI was represented in 17 provinces 
of the country, with merely the inauguration remaining 
in 2013, of the first branch in the province of Bié.

BCI closed the year with a total of 75 branches and 33 
banking service points. In terms of representation, the 
province of Luanda, due to its population density, is the 
one with the largest number of branches and banking 
service points, with a total of 35 and 21, respectively. 
The province of Benguela, as a result of the number of 
branches inaugurated during 2012, holds second place, 
with the total of 10 branches, followed by the province 
of Kwanza-Norte with 3 branches and 2 banking service 
points, Cunene with 3 branches and 1 banking service 
point, Huambo with 3 branches and 1 banking service 
point, and Lunda-Sul and Zaire, both with 3 branches. 
By December 2012, BCI was represented in each of the 
provinces of Bengo, Kwanza-Sul, Huíla, Malange and 
Namibe with 2 branches, and represented through 1 
branch in the provinces of Cabinda, Kuando-Kubango, 
Lunda-Norte, Moxico and Uíge.

Under the Programme of the Angolan Government 
supporting micro, small and medium-sized enterprises, 
during 2012, BCI opened 15 banking service points, 
at One-Stop Entrepreneur Offices (BUE), and the 
inauguration of others are planned to take place during 
2013.

Plans have been laid for the opening of corporate 
centres during the course of 2013, in order to provide 
more personalised service to this market segment.

TABLE 2. Geographic Distribution of the 
Commercial Network, Dec/12

PROVINCES BRANCHES BANKING SERVICE 
POINTS

Bengo 2 1

Benguela 10 0

Bié 0 0

Cabinda 1 1

Kuando Kubango 1 0

Kuanza Norte 3 2

Kuanza Sul 2 1

Cunene 3 1

Huambo 3 1

Huíla 2 1

Luanda 35 21

Lunda Norte 1 1

Lunda Sul 3 1

Malange 2 0

Moxico 1 0

Namibe 2 0

Uíge 1 1

Zaire 3 1

Total 75 33

CHART  1. Distribution of Branches in December 2012
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7. ECONOMIC AND FINANCIAL ENVIRONMENT

7.1 INTERNATIONAL CONTEXT

During 2012, according to data published by the 
International Monetary Fund, World Gross Domestic 
Product grew by 3.2%, compared to the 4.0% 
achieved in 2011, corresponding to a reduction of 0.8 
percentage points. 

In 2012, the global economy continued to reflect the 
less favourable evolution of the economy of various 
countries, primarily those of the Euro Zone, due to 
the difficulties related to high sovereign debt. As a 
result, the emerging economies, dominated by the 
BRIC (Brazil, Russia, India and China) and South Africa 
recorded growth lower than that achieved in 2011.

TABLE 3. Economic performance of the world’s 
regions 2010 to 2012

GBP

GROWTH RATE  (%)

2010 2011 2012

World Economy 5.2 4.0 3.2

USA 3.0 1.8 2.2

Japan 4.4 -0.6 2.0

China 10.4 9.3 7.8

Euro Zone 1.9 1.4 -0.6

Brazil 7.5 2.7 0.9

Sub-Saharan Africa 5.3 5.3 4.8

South Africa 2.9 3.5 2.5

Source: FMI
 
The world’s largest economy, the United States of 
America, grew by 2.2% in 2012, above the 1.8% of the 
previous year.

The economic stimulus policy followed by the American 
Government and the Federal Reserve produced 
positive effects during 2012, having led to the reduction 
of the country’s unemployment rate. The forecasts of 
growth for the American economy are estimated at 
1.9% in 2013, and 3.0% in 2014.

The Japanese economy, after various years of 
contraction, recorded growth of 2% in 2012, against 
the -0.6% for 2011. However, the Japanese economy 
currently faces the problem of deflation observed 
during the last few years, which led the Japanese 
Central Bank to take monetary measures, with a view to 
reversing this situation in 2013.  

The Chinese economy, with which Angola has good 
economic and trade relations, grew by 7.8% in 2012 

compared with the 9.3% in 2011. This continues to be 
the world’s second largest economy, in terms of volume 
of Gross Domestic Product (GDP), and the performance 
of this economy and of other emerging economies had 
positive impacts on the results achieved by world GDP. 
The Chinese economy continued to face difficulties 
in curtailing its high levels of inflation, which led the 
authorities to adopt restrictive monetary policies.

The economies of the Euro Zone recorded a 
contraction of -0.6% in 2012, due to the financial and 
economic constraints that some economies continue 
to experience, in particular the Greek, Portuguese and 
Italian economies. 

The less favourable evolution of various European 
economies was reflected in the growth of the gross 
domestic product of two of the largest economies of 
the Euro Zone, namely the economy of Germany, which 
grew by merely 0.9% compared to 3.1% in the previous 
year, and France, which stagnated with 0%, after having 
grown by 1.7% in 2012.

The European Central Bank and the European 
Commission have continuously adopted financial 
measures aimed at leveraging the economies with most 
difficulties. 

The forecasts of the International Monetary Fund for the 
economy of the Euro Zone are of renewed contraction 
of -0.3% in 2013, and the achievement of 1.1% positive 
growth in 2014.

The economy of the Sub-Saharan African region, 
according to IMF data, achieved a positive growth rate 
of 4.8% in 2012, below the 5.3% recorded in 2011. This 
economic region continues to show stronger evolution 
of growth than that of the world economy, and the 
growth forecasts are of 5.6% in 2012 and 6.1% in the 
following year.

The settlement of the political crises in various 
countries such as Libya and Morocco, and the growth 
of the economies of South Africa, Nigeria, Angola, 
Mozambique and other developing countries greatly 
contributed to the growth of the region. 

 7.2 NATIONAL CONTEXT

According to the official data presented in the General 
Sate Budget for 2013, the Angolan economy recorded 
GDP growth of 7.4% in 2012, representing a significant 
increase relative to the 3.9% achieved in 2011.
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TABLE 4. Evolution of Gross Domestic Product 
2010-2012

2010 2011 2012
GDP (%) 3.5 3.9 7.4
Oil GDP (%) -3.0 -5.6 4.3
Non-Oil GDP (%) 7.8 9.7 9.1
Agriculture 6.0 9.2 13.9
Fisheries and derivatives 1.3 17.2 9.7
Diamonds and other -10.3 -0.7 9.0
Manufacturing industry 10.7 13.0 6.5
Energy 10.9 3.5 23.9
Construction 16.1 12.0 7.5
Trade services 8.7 9.5 10.0
Other 4.7 9.6 4.3

Source: Ministry of Planning

Oil GDP, after two years of contraction, recorded an 
increase of 4.3% in 2012, against the -5.6% of 2011. The 
increased oil production contributed this effect, having 
overcome the technical constraints which occurred in 
various oil fields during 2011, as well as the positive 
evolution of the price of oil in international markets, 
whose average per barrel, was USD 104 in 2012, 
against the USD 77 established in the General State 
Budget for 2012.

It is important to highlight the positive performance 
recorded by the non-oil sector in the composition 
of National GDP over the last few years, and which 
achieved growth of 9.1% in 2012, following 9.7% in 
2011. The sectors which presented particularly robust 
growth were Energy with a growth rate of 23.9%, 
Agriculture with 13.9%, Trade services with 10.0%, 
Fisheries and derivatives with 9.7%, Diamonds with 
9.0%, and Construction with 7.5%.

In macroeconomic terms, the Angolan economy 
recorded positive indicators, especially the reduction 
of inflation to a merely one-digit figure, which stood 
at 9.0% at the end of the year, below the 10.0% 
established in the General State Budget for 2012, and 
the 11.4% recorded in 2011.

The State’s Net International Reserves, due to the 
increased price of oil in international markets, grew 
significantly, having shifted from USD 26.0 thousand 
million achieved in December 2011 to USD 30.6 
thousand million in December 2012.

The foreign exchange market, with regular intervention 
from Banco Nacional de Angola (BNA) in the primary 
market, remained stable throughout the year, with the 
average exchange rate of the Kwanza relative to the US 
dollar having ended the year at AKZ 96.1 in comparison 
to the AKZ 95.5 in December 2011.

In 2012, the portfolio of deposits of the Banks operating 
in the system grew, on annual average terms, by 29.1%, 
while the loan portfolio recorded year-on-year growth 
rates close to 20%.

During 2012, as a result of the monetary and fiscal 
policy conducted by the Angolan authorities, the 
lending and borrowing rates recorded reductions, with 
the average loan rates for maturity of 180 days having 
stood at 15.3%, while average term deposit rates for 
maturity between 181 days and 1 year stood at 4.9%.

It is important to emphasise that, in 2012, Banco 
Nacional de Angola withdrew its Treasury Bonds and 
continued with the sale of Treasury Bills and Central 
Bank Securities. However, the remuneration rates of 
these financial instruments continued negative in real 
terms, since they were below the inflation rate, which 
was 9.0%.  

TABLE 5. Evolution of economic indicators 
2010-2012

2010 2011 2012
Inflation rate 15.3 11.4 9.0
Exchange rate (USD/AKZ) 92.6 95.5 96.1
Trade Balance (% GDP) 41.2 45.1 39.5
Current Account Balance 
(% GDP)

9.0 9.6 7.3

Net External Reserves (USD 
million)

17.3 26.0 30.6

M3 monetary base 
(thousand million AKZ)

2.728 3.657 3.943

Lending nominal interest 
rate (up to 180 days)

19.0 18.1 15.3

Borrowing nominal interest 
rate (181 days to 1 year)

6.8 5.6 4.9

Source: Banco Nacional de Angola
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8. BUSINESS AREAS

8.1. INDIVIDUALS AND MICRO-FINANCE 

Under its attributions, the Individuals and Micro-Finance 
Division carried out various actions aimed at providing 
service to the segment of individual customers, and 
maintained relations with institutional entities, in the 
context of the programme of support to micro, small 
and medium-sized entrepreneurs.

In December 2012, the Bank had a total of 258,345 
individual customers, with 56,872 individual accounts 
having been opened.

Total household deposits in December 2012 came to 
USD 199.3 million, in comparison to USD 147.4 million 
recorded in the previous year. Of these, USD 143.4 
million represent sight deposits and USD 55.8 million 
represent term deposits.

CHART 2. Breakdown of the Individual deposits 
portfolio in 2012
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The loans granted to this customer segment reached 
USD 224.4.3 million at the end of 2012, a value higher 
than the USD 165.3 million observed in 2011.

The product which showed the highest number of loans 
granted in 2012 was the “My Business My Life” credit 
line, of the PROPEN programme, followed by “Salary 
Advance” and “Create Conditions”. 

Under the agreement with BDA, aimed at granting 
agricultural campaign loans, the Bank had granted 
total loans of USD 22.5 million through its commercial 
network by the end of 2012, while for agricultural 
investment loans the amount reached USD 11.0 million.

Under the financial education for the population 
project, promoted by BNA, whose target group 
comprises low-income citizens, BCI opened a total of 
7,885 sight deposits (Bankita Product), having issued 
6,308 associated Multicaixa cards, while 499 accounts 
were opened for term deposits (Growing Savings 
Product).

CHART 3. Evolution of loans granted to Individuals 
(2010-2012)
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8.2. CORPORATE AND INSTITUTIONAL

During 2012, the Corporate and Institutional Division, 
with the objective of providing more personalised 
service, carried out a series of actions with corporate 
and institutional customers, in order to enhance their 
loyalty and increase the number of customers of this 
segment.

At the end of December 2012, the Bank recorded a 
total of 32,603 corporate customers.

The deposits portfolio of this segment, composed of 
Central and Local Government, Autonomous Funds 
and Public Services, Social Security and Companies, 
reached a total of USD 524.7 million in December 2012, 
representing 72% of the Institution’s total portfolio.

During 2012, the Bank continued to meet the credit 
needs of its corporate and institutional customers, 
of the most diverse sectors of activity, with the 
amount granted having reached USD 293.5 million in 
December 2012.

Under the agreement concluded with BDA, for the 
promotion of the Agricultural Investment Credit, a total 
of USD 11.5 million was granted. 



The province of Luanda presented the largest number 
of registered ATMs, with a total of 63, corresponding to 
7 more than the previous year, followed by the province 
of Benguela with 20, an increase of 15 ATMs, relative 
to the 5 it had in 2012. The province of Huambo also 
recorded growth in the total number of its ATM, closing 
the year with 9, compared to the 2 it had in 2011.

During the year, the operations carried out in the Bank’s 
ATM network came to a total of AKZ 19.5 thousand 
million, of which, AKZ 11.0 thousand million were in 
Luanda and AKZ 8.4 thousand million were in the other 
provinces.

In relation to terminals for electronic funds transfer 
at point of sale (POS), BCI’s network had 585 POS in 
December 2012, compared to the 392 recorded in 
December 2011, representing a relative increase of 
49%.  

After the launch, in December 2011, of the Internet 
Banking and SMS electronic services, during the 
year the Internet Banking service recorded higher 
participation, having closed the year with a total of 
1,265 customers, of which 943 were individuals and 322 
corporate.

Amongst other objectives to be achieved in 2013, with 
a view to improving the electronic services provided 
to customers, the E-Banking Division is currently 
implementing a plan of adherence to the VISA 
international network.

TABLE 6. Total number of ATM and POS in 
December 2012

DESCRIPTION BCI BANK % BCI
Registered ATM 119 2,014 6%
POS 585 23,545 2%

88

CHART 4. Breakdown of the deposits portfolio by 
sector in 2012
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The breakdown of the deposits portfolio, as at 31 
December 2012, was dominated by the Individuals 
sector with 31%, followed by the Corporate sector with 
29%, Public Business sector with 24%, Social Security 
with 9%, Autonomous Funds and Public Services with 
6%, and the Central and Local State Sector with 1%. 

8.3. E-BANKING

In 2012, through its E-Banking Division, the Bank 
continued to dedicate special attention to this market 
segment, having for this purpose invested in new ATM 
and POS.

In 2012, the Bank sough to meet its customers’ needs 
with the sale of MULTICAIXA network cards, having 
recorded a total of 174,797 valid cards by the end 
of the year, of which 46,090 are active cards, which 
represented a market share of 6.2% and 3.5%, 
respectively.

Regarding ATMs, by the end of 2012, BCI had a 
total of 131 machines distributed over 16 provinces, 
corresponding to an increase of 42 ATMs relative to the 
89 recorded at the end of the previous year.

Of the 131 ATMs, 119 were registered in the 
MULTICAIXA network, 105 of which were active out of 
an overall total of 1,852 active ATMs of the banking 
system, representing 6% of the total (4% in 2011).
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9. BUSINESS SUPPORT AREAS

9.1. HUMAN RESOURCES

As at 31 December 2012, the Staff of BCI came to 865 
employees, of whom:

•	 498 employees are male, corresponding to 58%; 
•	 367 employees are female, corresponding to 42% 

of total staff.

The table below illustrates the evolution of staff since 
the opening of the Bank until the reference date.

TABLE 7. BCI Staff -1991/2012

YEAR MEN WOMEN TOTAL DIFFERENCE
1992 74 71 145
1993 87 87 174 29
1994 104 105 209 35
1995 117 119 236 27
1996 142 146 288 52
1997 142 156 298 10
1998 145 163 308 10
1999 138 163 301 -7
2000 140 166 306 5
2001 234 182 416 110
2002 311 217 528 112
2003 327 228 555 27
2004 250 230 480 -75
2005 280 243 523 43
2006 306 267 573 50
2007 321 270 591 18
2008 333 271 604 13
2009 364 280 644 40
2010 363 262 625 -19
2011 413 286 699 74
2012 498 367 865 166

STAFF DISTRIBUTION

The staff of the central structural bodies is distributed 
among the Board of Directors, 14 Central Divisions and 
5 Offices.

The total staff of the Central Divisions is 284 employees, 
corresponding to 32% of the Bank’s overall employees, 
of whom:

•	 168 employees are male;
•	 116 employees are female. 

With regards to staff distribution in the 17 provinces of 
the country in which the Bank is represented with 75 

branches 33 banking service points, 581 employees 
were recorded, corresponding to 67% of the Bank’s 
overall employees, of whom: 

•	 330 employees are male;
•	 251 employees are female. 

The table below indicates staff distribution by province: 

TABLE 8. Staff by province in 2012

STAFF BY PROVINCE MEN WOMEN TOTAL
Luanda 274 249 523
Bengo 8 6 14
Benguela 42 36 78
Cabinda 19 9 28
Cunene 10 2 12
Huambo 14 12 26
Huíla 13 10 23
Kwanza-Norte 15 4 19
Kwanza-Sul 17 6 23
Kuando Kubango 4 1 5
Lunda-Norte 10 1 11
Lunda-Sul 11 6 17
Malange 8 3 11
Moxico 17 3 20
Namibe 8 7 15
Uige 4 2 6
Zaire 24 10 34
Total 498 367 865

AGE OF STAFF 

The distribution of employees by age group and years 
of service as at December 2012 is represented in the 
table below:

TABLE 9. Age of Staff in 2012

AGE MEN WOMEN
TOTAL 

EMPLOYEES
%

18 - 20 7 11 18 2.08%
21 - 25 80 54 134 15.49%
26 - 30 109 69 178 20.58%
31 - 35 73 63 136 15.72%
36 - 40 65 47 112 12.95%
41 - 45 58 44 102 11.79%
46 - 50 60 41 101 11.68%
51 - 55 33 33 66 7.63%
56 - 60 9 5 14 1.62%

+60 4 4 0.46%
498 367 865 100.00%



TABLE 12. Training Actions in 2012

TYPE OF 
TRAINING

NUMBER 
OF 

ACTIONS

DURATION/ 
HOURS

NUMBER OF 
PARTICIPANTS

Basic Internal 
Training

157 464 561

Intermediate 
Training (Specific)

10 246 95

Training of 
Trainers

2 35 21

Training Abroad 13 613 39
Post Graduation/
Masters

2 672 7

Seminars/
Workshops/
Conferences

34 1702 493

9.2. OPERATIONS

Over the course of 2012, the Operations Division 
carried out a series of actions to support the Bank’s 
operations, namely in clearing, general operations and 
General State Budget, account credit processing and 
foreign operations.

In terms of clearing activity, operations were carried out 
during 2012, whose balance as at 31 December 2012, 
was positive by AKZ 75.6 thousand million.

The province that obtained the largest balance, 
due to representing the provinces that do not have 
clearing houses, was the province of Luanda, with an 
accumulated balance of AKZ 68.1 thousand million, 
corresponding to a share of 90.1% of the total clearing 
balance, followed by Benguela with 10.8%. 

In terms of operations via the real time gross settlement 
system (SPTR), a total of AKZ 128.6 thousand million 
were sent and AKZ 80.6 thousand million were 
received. Regarding the amounts received, it is 
important to note that a total of AKZ 22.8 thousand 
million was received by the Single Treasury Account 
(CUT), to cover the budget units, relative to accounts 
domiciled at BCI, an amount higher than the AKZ 
17.8 thousand million received in the previous year. 
Under the revenue collection agreement signed with 
the Ministry of Finance, a total amount of AKZ 90.6 
thousand million was transferred to the CUT in 2012.

During 2012, the operations with entities abroad 
recorded a value of implemented operations of USD 
104.0 million, compared to the USD 121.7 million 
obtained in 2011.
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The table shows that the 26 to 30 age group has 
the highest number of employees, with a total of 
178, while the average age of employees is 41 
years old.

LEVELS OF EDUCATION

In December 2012, 52% of the Bank’s employees had 
completed high school education, as shown in the table 
below:

TABLE 10. Education Levels in 2012

LEVELS OF 
EDUCATION

MEN WOMEN TOTAL %

Levels of 
Education

11 10 21 2.43%

Post Graduation/
Masters

57 57 114 13.18%

Licentiate 
degrees

44 42 86 9.94%

Bachelor 
degrees

262 188 450 52.02%

High School 124 70 194 22.43%
Other 498 367 865 100%

CHART 5. Graphic distribution of Education Levels 
in December 2012
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TRAINING

In order to endow its employees with solid scientific 
knowledge, the Bank increased its investment in 
training during 2012, having conducted 217 training 
actions, as illustrated in the table below:
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9.3. OVERALL RISK

In the context of the management of the different risks 
incurred by the Bank’s activity, during 2012, the Overall 
Risk Division dedicated particular attention to credit 
risk, having, for this purpose, analysed a total of 2,954 
cases, related to the different credit products marketed 
by the Bank, and granted total loans to the value of AKZ 
53.9 million.

Most of the credit cases analysed refer to the Create 
Conditions product, accounting for a total number of 
1,815, followed by motor vehicle credit representing 
490 cases.

9.4. COMPLIANCE

In 2012, the Compliance Office, pursuant to its activities 
plan, developed various actions aimed at complying 
with the legislation on the combat of money laundering 
and financing of terrorism.

In this area, the most significant activities were related 
to the preparation and approval of preliminary draft 
regulations on compliance activity, the installation 
and testing of AML software and lists of sanctions, the 
monitoring of the operation manual, and the training 
actions, which seek to endow the employees with solid 
knowledge on compliance.

9.5. LOAN RECOVERY

During the year, the Loan Recovery Office, created in 
October 2012, developed a series of contacts with 
customers whose loans were in irregular situations, 
which enabled the recovery of a considerable amount 
of overdue loans and the restructuring of other loans.

9.6. INFORMATION TECHNOLOGIES 

The Information Technologies Division is composed of 
four departments, namely:

•	 Basic Systems Department;

•	 Applications Development Department;

•	 Infrastructures and User Support Department;

•	 Information Systems Quality and Security Planning 
and Management Department.

During 2012, the Information Technologies Department 
implemented a series of activities that had a positive 

impact in terms of the performance of the institution’s 
banking operations and business, where the following 
activities should be highlighted:

•	 Implementation of the credit transfer system;

•	 Implementation of BCI’s Corporate Intranet;

•	 Implementation of software to support the 
Customer Service Desk;

•	 Implementation of the VOIP telephone system;

•	 Migration of the Swift Platform from version 6.0.2 to 
version 7.0;

•	 Migration to a new machine, to AS 400 IBM Power 
7;

•	 Reinforcement of the technical staff of the IT 
Department, with a further 9 employees;

•	 Migration to a new version of internal email, 
Exchange 2010;

•	 Renewal of the volume licensing contract with 
Microsoft.

9.7. INTERNATIONAL RELATIONS 

During 2012, the International Relations Division, under 
its attributions, implemented a series of actions with its 
corresponding banks and other operators, especially 
the following:

•	 Meeting with international institutions, in particular 
the banks Millennium BCP, BES, HSBC JNB, Bank of 
China, First Rand Bank, Standard Chartered Bank, 
Byblos Bank, Commerzbank, Bank of Tokyo, China 
Construction Bank and DBSA;

•	 Management of various credit lines and facilities 
and guarantees;

•	 Participation in financial operations, most 
importantly in 2012, the projects of the Ministry of 
Energy and Water; 
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10. FINANCIAL REVIEW

10.1. SUMMARY

The performance of the economic and financial activity of Banco de Comércio e Indústria in 2012, in view of the 
restructuring underway, with a view, amongst other objectives, to balancing the institution’s accounts, presented 
the following economic indicators:

- Net assets reached USD 1,111.5 million, which represents an increase of 29%, when compared with the USD 
859.2 million, recorded in December of the previous year;

- Liquidity investments came to USD 242.7 million, an increase of 155% relative to the same period of 2011.
- Investments in securities and stocks came to USD 59.8 million, in comparison to the USD 129.6 million reached in 
the previous year, representing a decrease of 54%.

- Investments in loans grew by 35% from USD 351.5 million recorded in December 2012 to USD 474.6 million 
recorded at the end of 2012;

- The deposits portfolio stood at USD 724.0 million in December 2012, in comparison to USD 617.4 million in 2011, 
representing growth of 17%;

- Equity reached a total of USD 77.5 million in December 2012, in comparison to USD 128.5 million recorded in the 
previous year.

- Net income for the year stood at negative USD 47.5 million in December 2012.

TABLE 13. Key Indicators
In thousands of AKZ or USD, unless indicated otherwise

NAME
2012 2011 VARIATION

KZ USD KZ USD %
BALANCE SHEET
Total assets 106,513,462 1,111,530 81,875,636 859,298 29%
Loans to customers (net) 45,488,009 474,694 33,497,164 351,558 35%
Customer funds 69,386,924 724,093 58,829,743 617,428 17%
Equity 7,427,989 77,515 12,247,921 128,544 -40%
PROFITABILITY 
Net interest income 3,921,705 40,925 4,456,566 46,772 -13%
Complementary margin 1,308,242 13,652 3,367,119 35,338 -61%
Net operating income 5,229,947 54,578 7,823,685 82,111 -34%
Structural costs 6,389,592 66,679 4,910,416 51,536 29%
Net income -4,558,894 -47,575 204,488 2,146 -2317%
Return on equity (ROE) -61.4% -61.4% 1.7% 1.7% -3776%
Return on assets (ROA) -4.3% -4.3% 0.2% 0.2% -1814%
CREDIT QUALITY
Overdue loans/Total loans 25.5% 25.5% 36.4% 36.4% -11%
Provisions/Overdue loans 37.5% 37.5% 29.1% 29.1% 8%
Provisions/Total loans 9.6% 9.6% 10.4% 10.4% -1%
SOLVENCY
Accounting solvency ratio 10.7% 10.7% 20.8% 20.8% -10%
Regulatory solvency ratio 6.9% 6.9% 18.7% 18.7% -12%
LIQUIDITY
Loans/Total deposits 65.6% 65.6% 56.9% 56.9% 9%
Term deposits/Total deposits 38.3% 38.3% 35.7% 35.7% 3%
PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY
Structural costs/Net operating income 122.2% 122.2% 62.8% 62.8% 59%
Net interest income/Net operating income 75.0% 75.0% 57.0% 57.0% 18%
Net operating income/Number of employees 6,046.20 63.5 11,192.70 117.5 -5147
OTHER INDICATORS
Number of Branches (*) 108 108 65 65 43
Number of Employees 865 865 699 699 166
* Inclui agências, e postos de atendimentos
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10.2. BALANCE SHEET

As at 31 December 2012, the total net balance sheet of BCI came to USD 1,111.5 million, in comparison to USD 
859.2 million reached in 2011, which represents an increase of 29%.

Tabela 14.  Balanço
Em milhares de Kz ou USD, salvo indicação em contrário

ASSETS NOTES
2012 2011

KZ USD KZ USD
1. DISPOSABLE ASSETS 3 20,049,765 209,231 16,272,169 170,779
2. LIQUIDITY INVESTMENTS: 23,261,918 242,752 9,079,353 95,289
    2.1 Interbank Money Market Operations 4 23,243,701 242,562 9,073,951 95,233
    2.2 Investments in Gold and Other Precious Metals 4 18,217 190 5,402 57
3. SECURITIES 5,733,290 59,830 12,353,264 129,650
    3.1 Held for Trading 5 8,681 91 6,088,838 63,903
    3.2 Held to Maturity 5 5,724,609 59,740 6,264,426 65,746
4. LOANS IN THE PAYMENT SYSTEM 0 0 0 0
5. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS 0 0 0 0
6. LOANS: 45,488,009 474,694 33,497,164 351,558
    6.1 Loans 7 50,231,762 524,198 37,348,813 391,982
    6.2 Provision for Bad Debt (-) 7 4,743,753 49,504 3,851,649 40,424
7. CURRENT TAX ASSETS 8 241,567 2,521 241,567 2,535
8. OTHER VALUES 8 4,269,975 44,560 4,960,288 52,059
9. FIXED ASSETS: 7,468,938 77,943 5,471,831 57,428
   9.1 Financial Fixed Assets 9 698,042 7,284 72,208 758
   9.2 Tangible Fixed Assets 9 6,161,882 64,303 5,295,610 55,578
   9.3 Intangible Fixed Assets 9 609,014 6,355 104,013 1,092
TOTAL ASSETS 106,513,462 1,111,530 81,875,636 859,298

LIABILITIES AND EQUITY NOTES
2012 2011

KZ USD KZ USD
1. DEPOSITS 69,386,924 724,093 58,829,743 617,428
    1.1 Sight deposits 10 42,787,460 446,512 37,803,559 396,754
    1.2 Term deposits 10 26,599,464 277,581 21,026,184 220,673
2. LIQUIDITY FUNDING 0 0 5,930,293 62,239
    2.1 Interbank Money Market Operations 12 0 0 131,897 1,384
    2.3 Sale of Third-Party Securities with Repurchase Agreement 11 0 0 5,798,396 60,855
3. LIABILITIES IN THE PAYMENT SYSTEM 12 960,837 10,027 392,916 4,124
4. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS 6 0 0 47,045 494
5. OTHER FUNDING RECEIVED 13 11,570,372 120,744 2,543,923 26,699
6. OTHER LIABILITIES 14 16,293,779 170,035 1,539,025 16,152
7. PROVISIONS FOR PROBABLE LIABILITIES 15 873,561 9,116 344,770 3,618
TOTAL LIABILITIES 99,085,473 1,034,014 69,627,715 730,754
EQUITY
7. Share Capital 16 2,531,850 26,421 2,531,850 26,572
8. Reserves and Funds 16 5,109,713 53,323 3,459,418 36,307
9. Potential Earnings 16 3,167,837 33,058 3,167,837 33,247
10. Retained Earnings 16 1,177,483 12,288 2,884,328 30,271
11. Net Income -4,558,894 -47,575 204,488 2,146
TOTAL EQUITY 7,427,989 77,515 12,247,921 128,544
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 106,513,462 1,111,530 81,875,636 859,298
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CHART 6. Breakdown of Assets in 2012
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The growth of assets was mainly influenced by the 
increased investments in loans, which shifted from USD 
95.2 million reached in December 2011 to USD 242.7 
million in 2012, representing growth of USD 147.4 
million, indicating the increase of investments in the 
interbank money market, in view of the Bank’s short 
term financial assets. On the other hand, the increased 
concession of loans also contributed to the higher 
value of net Assets, to the extent that the loans that had 
been granted reached USD 473.6 million in December 
2012, compared with USD 351.5 million in 2011, 
corresponding to growth in absolute terms of USD 
123.1 million. 

In December 2012, BCI presented high liquidity, having 
reached the level of USD 209.3 million, corresponding 
to USD 38.4 million more than the USD 170.7 million 
achieved in 2011. These levels have enabled the Bank 
to comply with the mandatory reserves defined by 
Banco Nacional de Angola, as well as meeting the 
requirements of customer withdrawals at branches and 
bank transfer instructions.

During 2012, the Bank continued to invest in securities, 
albeit to a lower extent, and ended the year with a total 
of USD 59.8 million, a decrease of 54% relative to the 
USD 129.6 million of the same period of 2011.

The reduction of the volume of amounts placed 
in securities auctions, combined with the low 
attractiveness of their remuneration rates, which are 
negative in real terms in view of the inflation rate, 

contributed to the low levels of investment in these 
financial instruments.

Fixed assets, as a result of the investments undertaken 
throughout the year, in rehabilitation, construction of 
branches, software and financial holdings, amounted to 
USD 77.9 million, representing an increase of USD 20.5 
million in relation to the USD 57.4 million reached in 
December 2011.
 

LIABILITIES

As at December 2012, total liabilities came to USD 
1,034.0 million, corresponding to an increase of 41% 
relative to the USD 730.7 million obtained in 2011.
At the end of the year, the deposits portfolio came to 
USD 724.0 million, in comparison to the USD 617.4 
million achieved in 2011, which represented an increase 
of 17%.

It is important to note that, during the period under 
review, term deposits grew 26%, reaching a total of USD 
275.5 million, representing 38% of the total deposits 
portfolio. This outcome was due to the Bank having 
applied term deposit remuneration rates that were 
more attractive than those offered for investments in 
securities.

CHART 7. Breakdown of liabilities in 2012
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The chart above illustrates the breakdown of liabilities, 
emphasising deposits which represent 65% of the total, 
followed by other liabilities, composed of other funding 
and liabilities, with 27%, equity with 7%, and finally, 
other funds with merely 1%.
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EQUITY AND SOLVENCY RATIO

At the end of 2012, BCI’s equity recorded a decrease of 40%, standing at USD 77.5 million, relative to the USD 
128.5 million reached in 2011. The decrease of retained earnings to the value of USD 17.9 million and net income 
for the year, which recorded a loss of USD 47.5 million, contributed to this significant reduction of equity.

As a positive result, we highlight the 47% growth in reserves and funds (a further USD 17.0 million), which enabled 
mitigating the impact of the retained earnings and net income for the year.  

As a result of the considerable reduction in equity and increased borrowed funds, the solvency ratio fell from 
20.8% recorded in 2011 to 10.7% in 2012.

CHART 8. Evolution of equity
(in thousands of dollars)
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10.3. INCOME STATEMENT

The Bank’s economic and financial results, as at 31 December 2012, are presented in the table below:

TABLE 15. Operating Account
In thousands of AKZ or USD, unless indicated otherwise

INCOME STATEMENT NOTES
2012 2011

KZ USD KZ USD
Income from Liquidity Investments 17 247,419 2,582 27,464 288
Income from Securities and Stocks 17 428,213 4,469 996,315 10,456
Income from Loans 17 4,503,365 46,995 4,916,426 51,599
Income from Financial Asset Instruments 5,178,997 54,046 5,940,205 62,343
Costs of Deposits 17 1,225,850 12,792 873,271 9,165
Costs of Liquidity Funding 17 0 0 379,789 3,986
Costs of Other Funding 17 31,442 328 230,579 2,420
(-) Costs of Financial Liability Instruments 1,257,292 13,121 1,483,639 15,571
Net Interest Income 3,921,705 40,925 4,456,566 46,772
Net Income from Trading and Fair Value Adjustments 0 0 0 0
Earnings from Foreign Exchange Transactions 18 -131,917 -1,377 1,754,148 18,410
Earnings from the Provision of Financial Services 19 1,440,159 15,029 969,517 10,175
(-) Provisions for Bad Debt and Guarantees Provided 7 1,977,550 20,637 937,734 9,842
Earnings from Financial Intermediation 3,252,397 33,941 6,242,497 65,516
Staff 20 2,867,739 29,927 1,992,870 20,915
External Supplies 21 2,598,964 27,122 2,483,973 26,070
Non-Income Related Taxes and Levies 22 53,424 558 22,361 235
Penalties Applied by Regulatory Authorities 33,566 350 745 8
Depreciation and Amortisation 10 845,203 8,820 410,467 4,308
Recovered Costs -9,304 -97 -7,045 -74
(-) Administrative and Sales Costs 6,389,592 66,679 4,903,371 51,462
(-) Provisions for Other Amounts and Probable 
Liabilities 15 344,081 3,591 177,036 1,858

Earnings from Financial Fixed Assets 23 46,866 489 0 0
Other Operating Income and Costs 24 344,249 3,592 -971,069 -10,192
(-) Operating Income and Costs 6,342,558 66,188 6,051,476 63,511
Net Operating Income -3,090,161 -32,248 191,021 2,005
(-) Non-Operating Earnings 25 -1,468,733 -15,327 -13,467 -141
Income Before Tax and Other Charges -4,558,894 -47,575 204,488 2,146
(-) Charges on Current Income 26 0 0 0 0
Net Income for the Year -4,558,894 -47,575 204,488 2,146

In 2012, net interest income decreased by 13% to stand at USD 40.9 million, in comparison to USD 46.7 million 
in 2011. This result was due to the reduction of income from the investments in securities, which fell from USD 
10.4 million in 2011 to USD 4.4 million in 2012. The reduction of the amounts invested, as well as the respective 
remuneration rates, influenced the performance of this income line. On the other hand, income from loans also 
decreased in relation to that recorded in 2011, to stand at USD 54.0 million in comparison to the USD 62.3 million 
in 2011. 

The costs of financial instruments fell from USD 15.5 million, recorded in 2011, to USD 12.1 million at the end of 
2012, essentially due to the reduction of costs related to other funding. The costs of deposits increased by USD 3.6 
million, as a consequence of the increased investments of deposits by customers.

Earnings from foreign exchange transactions were negative by USD 1.3 million, a decrease of 107%, when 
compared to the USD 18.4 million recorded in 2011. Adjustments of the management system for foreign exchange 
transactions, of previous years, were responsible for this negative result. 
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Earnings from services rendered increased by 48% in 
2012, having reached USD 15.0 million compared with 
the USD 10.1 million in 2011. This result reveals the 
level of financial services that the Bank has provided. 
At the end of the year, earnings from services rendered 
represented 28% of net operating income.

In view of the reduction in net interest income, 
compounded by the decrease in the complementary 
margin, net operating income fell by 34% to USD 54.5 
million in 2012, in comparison to USD 82.1 million in 
the previous year.

CHART 9. Breakdown of net operating income 
(in millions of USD)
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In 2012, structural costs, as a result of the investments 
made in the expansion of the commercial network 
and in staff training, recorded an increase of 29%, 
influenced by the 43% increase in staff costs (an 
additional USD 9.0 million), 105% increase in 
depreciation and amortisation (an additional USD 4.5 
million) and 4% increase in external supplies (a further 
USD 1.0 million). 

CHART 10. Breakdown of administrative costs in 
2011
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CHART 11. Breakdown of administrative costs in 
2012
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In terms of the breakdown of administrative costs, staff 
costs, which had absorbed 41% of the total in 2011, 
increased in percentage terms to 44%, while external 
supplies and services fell from 50% to 41%, and other 
costs increased from 6% in 2011 to 9% in the following 
year.

The quality of loans improved, with overdue loans in 
relation to total loans representing 25.5% at the end of 
2012, in comparison to 36.4% in 2011.

As at December 2012, the provisions constituted to 
cover overdue loans and total loans stood at 37.5% and 
9.6%, respectively.

The accounting solvency ratio came to 10.7%, while the 
regulatory solvency ratio, due to the increase in risk-
weighted assets and reduction of equity, fell in relation 
to the previous year, having recorded a figure of 6.9%.

Liquidity ratios continued positive, with loans to total 
deposits recording a ratio of 65.6% (56.9% in 2011), 
and term deposits accounting for 38.3% of total 
deposits (35.7% in the previous year).

In terms of productivity, structural costs to net operating 
income increased from 62.8 in 2011 to 122.2% in 2012.

Net interest income to net operating income increased 
from 57.0% in 2011 to 75.0% in the following year.
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11. PROPOSAL FOR THE APPROPRIATION OF NET INCOME

Net income for 2012 was AKZ -4,558,894,375.19, hence we propose its transfer to retained earnings.

12. FINANCIAL STATEMENTS

TABLE 16.  Balance Sheet
In thousands of AKZ or USD, unless otherwise indicated

ASSETS NOTES
2012 2011

KZ USD KZ USD
1. DISPOSABLE ASSETS 3 20,049,765 209,231 16,272,169 170,779
2. LIQUIDITY INVESTMENTS: 23,261,918 242,752 9,079,353 95,289
    2.1 Interbank Money Market Operations 4 23,243,701 242,562 9,073,951 95,233
    2.2 Investments in Gold and Other Precious Metals 4 18,217 190 5,402 57
3. SECURITIES 5,733,290 59,830 12,353,264 129,650
    3.1 Held for Trading 5 8,681 91 6,088,838 63,903
    3.2 Held to Maturity 5 5,724,609 59,740 6,264,426 65,746
4. LOANS IN THE PAYMENT SYSTEM 0 0 0 0
5. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS 0 0 0 0
6. LOANS: 45,488,009 474,694 33,497,164 351,558
    6.1 Loans 7 50,231,762 524,198 37,348,813 391,982
    6.2 Provision for Bad Debt (-) 7 4,743,753 49,504 3,851,649 40,424
7. CURRENT TAX ASSETS 8 241,567 2,521 241,567 2,535
8. OTHER VALUES 8 4,269,975 44,560 4,960,288 52,059
9. FIXED ASSETS: 7,468,938 77,943 5,471,831 57,428
   9.1 Financial Fixed Assets 9 698,042 7,284 72,208 758
   9.2 Tangible Fixed Assets 9 6,161,882 64,303 5,295,610 55,578
   9.3 Intangible Fixed Assets 9 609,014 6,355 104,013 1,092
TOTAL ASSETS 106,513,462 1,111,530 81,875,636 859,298

LIABILITIES AND EQUITY NOTES
2012 2011

KZ USD KZ USD
1. DEPOSITS 69,386,924 724,093 58,829,743 617,428
    1.1 Sight deposits 10 42,787,460 446,512 37,803,559 396,754
    1.2 Term deposits 10 26,599,464 277,581 21,026,184 220,673
2. LIQUIDITY FUNDING 0 0 5,930,293 62,239
    2.1 Interbank Money Market Operations 12 0 0 131,897 1,384
    2.3 Sale of Third-Party Securities with Repurchase Agreement 11 0 0 5,798,396 60,855
3. LIABILITIES IN THE PAYMENT SYSTEM 12 960,837 10,027 392,916 4,124
4. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS 6 0 0 47,045 494
5. OTHER FUNDING RECEIVED 13 11,570,372 120,744 2,543,923 26,699
6. OTHER LIABILITIES 14 16,293,779 170,035 1,539,025 16,152
7. PROVISIONS FOR PROBABLE LIABILITIES 15 873,561 9,116 344,770 3,618
TOTAL LIABILITIES 99,085,473 1,034,014 69,627,715 730,754
EQUITY
7. Share Capital 16 2,531,850 26,421 2,531,850 26,572
8. Reserves and Funds 16 5,109,713 53,323 3,459,418 36,307
9. Potential Earnings 16 3,167,837 33,058 3,167,837 33,247
10. Retained Earnings 16 1,177,483 12,288 2,884,328 30,271
11. Net Income -4,558,894 -47,575 204,488 2,146
TOTAL EQUITY 7,427,989 77,515 12,247,921 128,544
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 106,513,462 1,111,530 81,875,636 859,298
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TABLE 17. Operating Account
In thousands of AKZ or USD, unless otherwise indicated 

INCOME STATEMENT NOTES
2012 2011

KZ USD KZ USD
Income from Liquidity Investments 17 247,419 2,582 27,464 288
Income from Securities and Stocks 17 428,213 4,469 996,315 10,456
Income from Loans 17 4,503,365 46,995 4,916,426 51,599
Income from Financial Asset Instruments 5,178,997 54,046 5,940,205 62,343
Costs of Deposits 17 1,225,850 12,792 873,271 9,165
Costs of Liquidity Funding 17 0 0 379,789 3,986
Costs of Other Funding 17 31,442 328 230,579 2,420
(-) Costs of Financial Liability Instruments 1,257,292 13,121 1,483,639 15,571
Net Interest Income 3,921,705 40,925 4,456,566 46,772
Net Income from Trading and Fair Value Adjustments 0 0 0 0
Earnings from Foreign Exchange Transactions 18 -131,917 -1,377 1,754,148 18,410
Earnings from the Provision of Financial Services 19 1,440,159 15,029 969,517 10,175
(-) Provisions for Bad Debt and Guarantees Provided 7 1,977,550 20,637 937,734 9,842
Earnings from Financial Intermediation 3,252,397 33,941 6,242,497 65,516
Staff 20 2,867,739 29,927 1,992,870 20,915
External Supplies 21 2,598,964 27,122 2,483,973 26,070
Non-Income Related Taxes and Levies 22 53,424 558 22,361 235
Penalties Applied by Regulatory Authorities 33,566 350 745 8
Depreciation and Amortisation 10 845,203 8,820 410,467 4,308
Recovered Costs -9,304 -97 -7,045 -74
(-) Administrative and Sales Costs 6,389,592 66,679 4,903,371 51,462
(-) Provisions for Other Amounts and Probable 
Liabilities 15 344,081 3,591 177,036 1,858

Earnings from Financial Fixed Assets 23 46,866 489 0 0
Other Operating Income and Costs 24 344,249 3,592 -971,069 -10,192
(-) Operating Income and Costs 6,342,558 66,188 6,051,476 63,511
Net Operating Income -3,090,161 -32,248 191,021 2,005
(-) Non-Operating Earnings 25 -1,468,733 -15,327 -13,467 -141
Income Before Tax and Other Charges -4,558,894 -47,575 204,488 2,146
(-) Charges on Current Income 26 0 0 0 0
Net Income for the Year -4,558,894 -47,575 204,488 2,146

TABLE 18.  Statements of Changes in Equity
In thousands of AKZ or USD, unless otherwise indicated

 
SHARE 

CAPITAL
 RESERVES & 

FUNDS
POTENTIAL 
EARNINGS

 RETAINED 
EARNINGS

 NET INCOME 
FOR THE YEAR

 TOTAL

Balance as at 1 January 2011 2,531,850 3,450,818 3,167,837 1,501,740 1,518,978 12,171,223

Constitution of reserves and funds - 8,601 - 1,510,377 (1,518,978) - 

Other movements - (1) - (127,789) - -127,790

Net income for the year - - - - 204,488 204,488

Balance as at 31 December 2011 2,531,850 3,459,418 3,167,837 2,884,328 204,488 12,247,921

Constitution of reserves and funds - 1,650,295 - (1,518,978) (122,693) 8,624

Other movements - - - (187,867) - (187,867)

Distribution of dividends - - - - (81,795) (81,795)

Net income for the year - - - - (4,558,894) (4,558,894)

Balance as at 31 December 2012 2,531,850 5,109,713 3,167,837 1,177,483 (4,558,894) 7,427,989
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TABLE 19. Cash Flow Statements
In thousands of AKZ or USD, unless otherwise indicated

 NOTES 2012 2011
Receipts of income from liquidity investments  245,530 26,007 
Receipts of income from securities and stocks  625,685 942,299 
Receipts of income from loans  4,902,604 4,617,572 
Receipts of income from financial assets  5,773,819 5,585,878 
Payments of costs of deposits  -1,256,452 -700,900
Payments of costs of liquidity funding  0 -618,972
Payments of costs of other funding  -31,442 0
Payments of costs of financial liabilities  -1,287,894 -1,319,872
Cash flow from net interest income  4,485,925 4,266,006 
Cash flow from earnings from foreign exchange transactions  -92,020 1,754,148 
Cash flow from net income from financial services rendered  1,440,159 969,517 
OPERATING CASH FLOW FROM FINANCIAL INTERMEDIATION  5,834,064 6,989,671 
Payments of administrative and sales costs  -5,535,954 -4,131,013
Payments of other charges on net income  0 0
Cash flow from the settlement of operations in the payments system  1,760,495 329,464
Cash flow from other assets and other liabilities  15,258,070 -489,050
Cash flow from other operating costs and income  932,901 436,483
RECEIPTS AND PAYMENTS FROM OTHER OPERATING INCOME AND COSTS  12,415,512 -3,854,116
NET CASH FLOW GENERATED BY OPERATIONS  18,249,576 3,135,555 
Cash flow from investments in liquidity investments  -14,180,676 -4,823,607
Cash flow from investments in securities and stocks  584,209 -183,211
Cash flow from investments in loans  -15,923,420 -10,232,320
CASH FLOW FROM FINANCIAL INTERMEDIATION INVESTMENTS  -29,519,887 -15,239,138
Cash flow from investments in fixed assets  -2,409,106 -672,186
Cash flow from other non-operating earnings  -2,036,379 -50,666
CASH FLOW FROM FIXED ASSETS  -4,445,485 -722,852
CASH FLOW FROM INVESTMENTS  -33,965,372 -15,961,990
Cash flow from financing with deposits  10,587,783 14,327,762
Cash flow from financing with liquidity funding  0 1,730,160
Cash flow from financing with foreign exchange transactions  -47,045 243
Cash flow from financing with other funding  9,026,449 0
CASH FLOW FROM FINANCIAL INTERMEDIATION FINANCING  19,567,187 16,058,165 
CHANGE IN DISPOSABLE ASSETS  3,851,391 3,231,730
DISPOSABLE ASSET BALANCE AT THE BEGINNING OF THE YEAR 3 16,140,272 12,908,542 
DISPOSABLE ASSET BALANCE AT THE END OF THE YEAR 3 19,991,663 16,140,272 
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13. NOTES TO THE ACCOUNTS

1. ACTIVITY

Banco de Comércio e Indústria, S.A.R.L. (hereinafter referred to as “Bank” or “BCI”), was incorporated by Public 
Deed on 11 March 1991, by Decree-Law number 8-A/91 of 11 March. The BCI operates and has its head office in 
Angola, at Rua Rainha Ginga, Largo do Atlético – Luanda. 

The Bank’s business involves the procurement of resources from third parties in the form of deposits or other funds 
which, together with its own resources, are applied in the granting of loans, maintenance of deposit accounts at 
Banco Nacional de Angola, investments at credit institutions, and purchase of securities and other assets, for which 
it is duly authorised. The Bank also provides other banking services and carries out a range of operations in foreign 
currency, having, for this effect, a network of 70 branches.

Regarding its shareholder structure, as detailed in Note 16, the Bank is held by the Angolan State and entities of 
the Angolan Public Sector.

 
2. MAIN ACCOUNTING POLICIES

2.1. Basis of presentation

The financial statements attached herewith were prepared on a going concern basis, from the ledgers and records 
kept by the Bank, pursuant to the accounting principles established in the Accounting Plan for Financial Institutions 
(CONTIF), under the terms of Instruction number 9/2007, of 19 September, issued by Banco Nacional de Angola 
(hereinafter also referred to as “BNA”) which was enforced as of 1 January 2010 and subsequent updates, namely 
Directive number 04/DSI/2011, which establishes the compulsory adoption of the International Financial Reporting 
Standards (IFRS) for all matters related to accounting procedures and criteria which are not established in the 
CONTIF. The objective of the CONTIF is to standardise the accounting records and financial disclosures towards 
international procedures, through the convergence of the accounting principles with the International Financial 
Reporting Standards (IFRS). These principles may differ from those generally accepted in other countries.

The objective of the CONTIF is to standardise the accounting records and financial disclosures towards 
international procedures, through the convergence of the accounting principles with the International Financial 
Reporting Standards (IFRS).

The financial statements presented herein reflect the results of the Bank’s operations for the financial years 
ended on 31 December 2012 and 2011 and were prepared on a going concern and accrual basis, whereby all 
the items are recognised as assets, liabilities, equity, income and costs when they meet the definitions and criteria 
for recognition of these elements contained in the conceptual structure, in accordance with the qualitative 
characteristics of comprehensiveness, relevance, materiality, reliability, faithful representation, substance over form, 
neutrality, prudence, completeness and comparability.

BCI’s financial statements relative to the financial year ended on 31 December 2012 were approved by the Board 
of Directors on 29 April 2013.

The accounting policies set out in these Notes have been applied consistently for all periods in the financial 
statements presented herein.

The Bank’s financial statements as at 31 December 2012 and 2011 are expressed in thousand Kwanzas, pursuant 
to BNA Notice number 15/2007, article 5, whereby all the assets and liabilities denominated in foreign currency 
were converted at the reference exchange rate published by the BNA on those dates. As at 31 December 2012 and 
2011, the reference exchange rate of the Kwanza (AKZ), published by BNA, relative to the USD was as follows:

1 USD =
31-12-2012 31-12-2011

95,826 95,282
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2.2. ACCOUNTING POLICIES

The main accounting policies used in the preparation of the financial statements were as follows:

A) Accruals basis

Costs and income are recorded according to the enforcement period of the operations, pursuant to the 
accrual principle, being recorded when they fall due, regardless of the date of their receipt or payment.

Income is considered realised:

a) regarding transactions with third parties, the payment is made or a firm commitment to ensure its 
payment is made; 

b) upon the extinction, partial or total, of a liability, regardless of the motive, without the simultaneous 
disappearance of an asset of equal or higher value; na geração natural de novos activos, 
independentemente da intervenção de terceiros; ou 

c) upon the natural generation of new assets, regardless of the intervention of third parties; or 
d) upon the effective receipt of donations and subsidies.

Income is considered realised:

a) the corresponding asset value no longer exists, through transfer of its ownership to a third party; 
b) upon the reduction or extinction of the economic value of an asset; or 
c) upon the emergence of a liability, without the corresponding asset.

Dividends are recognised when received.

B) Foreign currency transactions

Foreign exchange transactions are recorded in their respective currency of denomination, pursuant to the 
principles of the multi-currency system. Transactions in foreign currencies are converted into Kwanza at the 
reference exchange rate published by BNA on the date of the transaction. Monetary assets and liabilities 
expressed in foreign currency are converted into Kwanza at the reference exchange rate published by BNA 
on the reporting date. Costs and income relative to currency conversion differences, realised or potential, are 
recorded in the income statement of the year when they occur.

Non-monetary assets and liabilities expressed foreign currency, stated at historical cost, except financial 
fixed assets, are converted into Kwanza at the reference exchange rate published by BNA on the date of the 
transaction.
  
On their contracting date, purchases and sales of foreign currency, spot and forward, are immediately 
recorded in the foreign exchange position. Whenever these transactions lead to variations of net balances of 
the different currencies, this gives to rise to the movement of the foreign exchange position accounts, spot or 
forward, with the following revaluation content and criterion:

 Spot foreign exchange position

The spot foreign exchange position for each currency is given by the net balance of the assets and liabilities 
of this currency, as well as spot transactions pending settlement and forward transactions falling due in the 
following two business days. The spot foreign exchange position is revalued daily based on the reference 
exchange rate published by BNA on that date, giving rise to the movement of the foreign exchange position 
(national currency) against profit or loss.
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Forward foreign exchange position

The forward foreign exchange position for each currency corresponds to the net balance of forward 
transactions pending settlement, excluding those falling due in the following two business days. All contracts 
relative to these transactions (currency forwards) are revalued at the market forward exchange rate or, when 
unavailable, through their calculation based on the interest rates applicable to the residual term of each 
transaction. The difference between the counter-values in AKZ at the applied term revaluation rates and 
the counter-values at the contracted rates, which represent the cost or income or the revalued cost of the 
forward foreign exchange position, is recorded under the heading “Foreign exchange transactions” of the 
assets or liabilities, against profit or loss.

C) Loans

Classification of loans

Loans granted to customers are financial assets recorded initially at their contracted values, when generated 
by the Bank, or at the values paid, when acquired from other entities. The interest component is stated in 
the accounts separately from the balance sheet accounts, with the respective income being allocated in 
periods through profit or loss over the life cycle of the credit transactions, regardless of the date when they 
are charged or paid. 

Loans are subsequently recorded at their initial value, net of amortisation and provisions for bad debt.

Liabilities relative to guarantees and sureties provided and documentary credit are recorded under off-
balance sheet headings at risk value, with any flows of interest, fees or other income being stated through 
profit or loss over the life cycle of the transactions.

Since the enforcement of BNA Notice number 4/2011, of 8 June, subsequently revoked by BNA Notice 
number 3/2012, of 28 March, loan operations, through disbursement, are granted in national currency to 
all entities, with the exception of the State and companies with confirmed revenue and receipts in foreign 
currency, for the following purposes:

 - Liquidity financial assistance, including, among others, escrow accounts;
 - Motor vehicle financing:
 - Consumer credit;
 - Micro-credit;
 - Advances to depositors or overdrafts;
 - Other forms of financial credit of short term nature (less than one year).

Operations relative to loans granted to customers, guarantees and sureties provided and documentary 
credit are classified according to their risk and submitted to the constitution of provisions, pursuant to 
BNA Notice number 3/2012, of 28 March, which revoked BNA Notice number 4/2011, of 8 June, on the 
methodology and classification of the loans granted to customers and determination of the respective 
provisions.

Under the terms of BNA Notice number 3/2012, of 28 March, the Bank classifies operations relative to loans 
granted, guarantees and sureties provided and documentary credit by increasing order of risk, according to 
the following levels:

Level Risk
A Zero
B Very low
C Low
D Moderate
E High
F Very high
G Loss



104

Non-performing loan operations are classified according to the risk levels associated to outstanding and 
overdue loans of each operation on the reporting date of the financial statements, considering for the effect 
the classification attributed at the loan granting stage and the period of time of default, respectively.

Moreover, loan operations without default, which have not been recorded as overdue loans, are recorded 
are classified at level B or C according to the perception of risk arising from the assessment of the customer, 
namely the customer’s capacity to meet the debt service, and the financial component of the operation, 
sustained by the analysis of cash flow and guarantees (loan type and coverage ratio).

Loan operations to the same customer, for the effect of constitution of provisions, are classified in the 
category presenting highest risk.

The risk level of an operation is reviewed and reclassified during the assessment undertaken periodically by 
the Bank’s Loan department, taking into account the perception of risk associated to the loan operation and 
the existence of any guarantees which might be backing this debt at the Bank.

Without prejudice to the review described above, the classification of loan operations is reviewed monthly, 
according to the time that has passed since the date of entry in default of the operations, pursuant to the 
following table:

Risk levels A B C D E F G

Time that has passed 
since entry into default

up to 15 
days

15 to 30 
days

1 to 2 
months

1 to 3 
months

3 to 5 
months

de 5 a 6 
meses

over 6 
months

The reclassification of the loan into a lower risk category, due to a reduction in lateness, is limited to the level 
established in the initial classification or arising from the period risk assessment.

For loans granted to customers for periods above two years, the time that has passed since entry into default 
is considered double that of the period indicated above.

Provisions for bad debt and guarantees provided

The provisions for bad debt are intended to cover potential risks existing in the loan portfolio, including 
guarantees and sureties provided and documentary credit, and are constituted monthly, as a result of the 
product arising from the application of the percentage provisioning on the book value of each loan, thus 
considering the amount receivable from the borrower plus the income and costs of any nature that have not 
been received, including those arising from exchange rate variations, if applicable. 

The minimum provisioning levels applicable to each loan operation, according to the risk level under which it 
is classified, are as follows:

Risk levels A B C D E F G

% minimum provision 0% 1% 3% 10% 20% 50% 100%

Provisions for bad debt calculated in this manner ensure compliance with the requirements established by 
BNA, through Notice number 3/2012, of 28 March.

Provisions for loans that have been granted are recorded in assets under the heading “Provisions for bad 
debt”, to be written off from the heading “Loans” (Note 7) and provisions for guarantees and sureties 
provided and documentary credit not backed as at the reporting are presented in the liabilities, under the 
heading “Provisions for probable liabilities in the provision of guarantees”.
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Loans transferred to loss

Six months after the classification of an operation in Category G, provided that it has been overdue for more 
than 180 days, the Bank writes off this loan from the assets and uses the respective provision (transfer of the 
loan to loss). Furthermore, these loans remain recorded under an off-balance sheet heading for a minimum 
period of ten years.

Renegotiation of loans

Operations which are renegotiated are kept, at least under the same risk level in which they were classified in 
the month immediately prior to that of the renegotiation. Reclassification to a lower risk category occurs only 
if there has been a regular and significant amortisation of the liabilities. Gains and income derived from the 
renegotiation are only recorded upon their effective receipt.

Loan recovery

In situations when there is recovery of loans previously written off from the assets through use of provisions, 
the amounts received are recorded under the heading “Non-operating earnings”.

Appropriation of income

The Banks annuls interest overdue by more than 60 days and also does not recognise interest as of this date, 
for non-performing operations, until the date when the customer settles the situation.

D) Securities and stocks

Classification of securities and stocks

Securities and stocks acquired by the Bank are recorded at the value effectively paid, including brokerage 
and other fees. The Bank’s Board of Directors determines the classification of its investments at their initial 
recognition, into one of the following categories, in view of the characteristics of the securities and its 
intention at the time of their acquisition: 

i. Securities held for trading;
ii. Securities available for sale;
iii. Securities held to maturity.

The income produced by securities and stocks, relative to the accrued interest over the period until their 
maturity or declared dividends, should be considered directly through profit or loss for the period, 
regardless of the category into which they have been classified; where these values relative to shares 
acquired less than six months ago should be recognised against the appropriate account which records the 
corresponding acquisition cost. 

Likewise, the Bank classifies securities and stocks, in increasing order of risk, under the following levels, 
observing the same provisioning criteria defined by the CONTIF for the credit portfolio:
  

Level Risk
A Zero
B Very low
C Low
D Moderate
E High
F Very high
G Loss

The Bank classifies debt securities of the Angolan State and BNA as Level A.
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Securities held for trading

Securities acquired for the purpose of active and frequent trading are considered securities held for trading.

Securities held for trading are initially recognised at acquisition cost, including costs directly attributable to 
the acquisition of the asset. Subsequently, these securities are stated at fair value, with the respective income 
or cost derived from the valuation being recognised through profit or loss for the year.

Securities available for sale

Securities that may eventually be traded and do not fall under any other category are considered securities 
available for sale.

These are initially recorded at acquisition cost and subsequently stated at fair value. Net changes in fair value 
are recorded against equity, with capital gains recognised through profit or loss for the year at the time of the 
definitive sale of the asset.

Securities held to maturity

Securities held to maturity are securities which are acquired for the purpose of holding them in the portfolio 
until their maturity, provided that the Bank has the financial capacity for such. This financial capacity is 
confirmed based on cash flow projections, not considering the possibility of sale of the securities before 
their maturity.

Non-redeemable shares cannot be classified under the category of securities held to maturity.

Securities held to maturity are recorded at their acquisition cost, plus the income from the cash flow gained 
during their period (including period interest and premium/discount against profit or loss), with the Bank 
recognising any profit or loss calculated as at their maturity date through the difference between the actual 
price paid and their respective book value.

In the event of the sale of securities and stocks classified under the category of securities held to maturity 
before their redemption date, any profit or loss derived thereof as at the date of sale should be stated as the 
difference between the selling price and their book value.

The Bank cannot classify any securities or stocks under the category of securities held to maturity if, during 
the current financial year or in either of the preceding two economic years, it has sold or reclassified a 
substantial part of them prior to their maturity, except in cases where the acquisition cost value of the 
securities plus the income gained, does not differ significantly from their market value.

Central Bank Securities, Treasury Bills and treasury Bonds are issued at discount value and recorded at 
their acquisition cost. The difference between this value and the nominal cost, which constitutes the Bank’s 
remuneration, is recognised as income over the period between the purchase date and the maturity date of 
the securities, under an account specified as “Income receivable”.

Treasury Bonds issued in national currency, indexed to the USD exchange rate, are subject to exchange 
rate updating. The result of the exchange rate updating of the nominal value of the security, discount and 
accrued interest is reflected in the income statement for the year when it occurs, under the heading “Income 
from securities and stocks”.

Market value

The following methodology is used by the Bank for the calculation of the market value (fair value) of 
securities:
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i. Average trading price on the day of calculation or, when not available, the average trading price of the 
previous business day;

ii. Probable net realisable value obtained through adoption of an internal valuation technique or model;

iii. Price of a similar financial instrument, taking into consideration, at least, the periods of payment and 
maturity, credit risk and currency or reference rate;

iv. Price defined by BNA. 

Securities with maturity of less than one year, for which there is no price on an active market with regular 
transactions, are valued based on the acquisition cost deemed to reflect its market value most closely.

Transfer of securities between categories

Transfers from one category to another may occur only due for reasons that are one-off, unusual, non-
recurrent and could not have been reasonably predicted, which occurred after their classification date, where 
the documentation underlying the reclassification, duly accompanied by the presentation of the reasons of 
the Bank’s Board of Directors should remain permanently available to BNA.

Any transfer to a different category should take into account the Bank’s intention and financial capacity and 
should be stated at the market value of the security or stock, also observing the following procedures: 

1) in the event of transfer from the category of securities held for trading to all other categories, the reversal 
of the values already recorded through profit or loss derived from unrealised gains or losses is not 
permitted; 

2) in the event of transfer from the category of securities available for sale, any unrealised gains or losses, 
recorded under an equity heading, should be recognised through profit or loss for the period: 

i. immediately, when to the category of securities held for trading; 

ii. according to the remaining period of time until maturity, when for the category of securities held to 
maturity; 

3) in the event of transfer from the category of securities held to maturity to all other categories, any 
unrealised gains or losses should be recognised: 

i. immediately through profit or loss, when to the category of securities held for trading;

ii. as a component under an equity heading, when to the category of securities available for sale. 

Impairment

Permanent losses on securities and stocks should be recognised immediately through profit or loss for the 
period, where the adjusted value arising from the recognition of these losses becomes the new basis of 
value for the effect of appropriation of income. The reversal of these losses is not permitted.

E) Financial fixed assets

Holdings in other companies

Holdings in related or equivalent companies are considered holdings in companies in which the Bank, 
directly or indirectly, holds a stake equal to or above 10% of the respective voting share capital, without 
controlling the company.
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The Bank applies the equity method for the valuation of its holdings in related entities and equivalent in the 
following situations:

a) when the corporate holdings are in a group relationship; or
b) when the corporate holdings are relevant and the Bank has influence in their management, or when 

the Bank’s percentage holding, directly or indirectly, represents 20% (twenty percent) or more of the 
voting share capital of the company.

A corporate holding is considered to be in a group relationship when control is exercised on the company, 
reflected through operational control in the case of common administration or management, or through 
corporate control when this control is obtained by the sum of the percentage held directly by the Bank, its 
directors, controller and related companies.

A corporate holding is considered relevant when:

a) its book value is equal to or higher than 10% of the Bank’s equity; or
b) the book value of the various participated companies, regarded as a whole, is equal to or higher than 

15% of the Bank’s equity.

According to the equity method, financial fixed assets are initially recorded at their acquisition cost and 
subsequently adjusted according to any alterations observed after their acquisition, in proportion to 
the Bank’s holding in the net assets of the corresponding participated companies. The Bank’s net income 
includes its corresponding proportion in the net income of these participated companies.

Moreover, the Bank should constitute a provision for losses, when there are overdraft liabilities in the 
participated company, and when the Bank manifestly intends to keep its financial support to this company.

The equity method should no longer apply to corporate holdings in related or equivalent companies 
showing effective and clear evidence of loss of continuity of their operations, or in the case that they are 
operating under severe restrictions in the long term which significantly hinder their capacity to transfer funds 
to the investor.

In situations where valuation through the equity method is not applicable, the financial fixed assets are 
recorded at acquisition cost, minus provisions for losses.

When denominated in foreign currency, it is subject to exchange rate updating, with the result of this 
exchange rate updating being reflected under a specific equity heading.

Holdings in other companies

Holdings in companies are holdings in which the Bank, directly or indirectly, holds a stake below 10% of the 
respective voting share capital.

Holdings in other companies are measured at acquisition cost minus the provision for losses.

Income derived from these investments, relative to declared dividends, should be considered directly 
through the profit or loss for the period. Holdings acquired with proposed and unpaid dividends (former 
dividends) should recognise these dividends as acquisition cost against the respective account in the profit 
or loss for the period.

When denominated in foreign currency, it is subject to exchange rate updating, with the result of this 
exchange rate updating being reflected under a specific equity heading.

 Other investments

This heading includes rights of any nature that are not classifiable under any other asset headings, or under 
tangible or intangible fixed assets, such as artistic heritage.
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F) Intangible and tangible fixed assets

Intangible fixed assets

Intangible fixed assets essentially correspond to costs related to key-money, organisation and expansion, 
improvements of third-party property and software, whenever the Banco is able to demonstrate that they 
will generate future economic benefits. These expenses are recorded at their acquisition cost and amortised 
on a straight-line basis by twelfths over the period of three years, with the exception of improvements made 
to third-party properties, which are amortised in accordance with the expected duration period of the rental 
agreement or over their useful lives, if lower.

Tangible fixed assets

Tangible fixed assets are recorded at acquisition cost, with their revaluation under the applicable legal 
provisions being permitted.

 
A percentage equivalent to a 30% increase of depreciation as a result of revaluation carried out is not 
accepted for tax purposes.

Depreciation is calculated on a straight-line basis at the maximum rates acceptable as costs for tax purposes, 
pursuant to the Industrial Tax Code, corresponding to the following estimated years of useful life:

Years

Properties for own use 50

Works in rented buildings 3

Equipment::

. Furniture and material 10

. Machines and tools 6 and 7 

. Computer equipment 3 and 6

. Interior facilities 6 and 10

. Transport material 3 and 4

. Security equipment  3 and 10

Fixed assets in progress, which essentially correspond to Buildings and branches/banking service points 
under construction and respective furniture, are recorded at their acquisition cost and begin to be subject to 
depreciation when the respective Buildings and branches/banking service points become operational.

G) Properties not for own use

Properties not for own use are classified as held for sale when the Bank intends to sell these assets, and the 
assets or groups are available for immediate sale and their sale is highly probable.

The Bank also classifies any assets held as a result of loan recovery under properties not for own use, which 
are initially stated at their fair value net of expenses and the loan’s book value on the date that the property 
was given in lieu of loan repayment.
The fair value is determined based on the expected selling price estimated through periodic valuations 
performed by the Bank.

The subsequent measurement of these assets is determined based on the lowest value between their book 
value and the corresponding fair value net of expenses, and is not subject to depreciation. Any unrealised 
losses should be recorded as impairment losses against profit or loss for the year.
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H) Reduction in the recoverable value of other assets (impairment)

The Bank assesses its assets periodically, especially on the occasion of the preparation of financial 
statements, with a view to identifying assets which show a recoverable value below their book value. The 
reduction of the book value (impairment) of an asset is always recognised when its book value exceeds its 
recoverable value, against profit or loss.

For the assessment of impairment, the institution should consider, at least, the following indications:

1. significant decline in the value of an asset, higher than would be expected from its normal use;
2. significant changes in the technological, economic or legal environment, with adverse effects on the 

Bank;
3. increase in interest rates or other market rates, with adverse effects on discount rates and consequent 

reduction in the present value or recoverable value of the assets;
4. book value of net assets higher than the market value;evidência disponível de obsolescência ou perda 

de capacidade física de um activo;
5. evidence of obsolescence or loss of physical capacity of an asset;indicação de que o desempenho 

económico do activo será pior do que o esperado.
6. significant changes in the form of use of the asset, such as discontinuity or restructuring, with adverse 

effects on the Bank;
7. indication that the economic performance of the asset will be worse than that expected.

I)  Reserve for monetary and equity revaluation

Under the terms of BNA Notice number 2/2009, of 8 May, on monetary updating, which revoked Notice 
number 19/2007, of 26 September, financial institutions should, in the case of existence of inflation, consider, 
on a monthly basis, the effects of changes in the purchasing power of the national currency, based on the 
application of the Consumer Price Index, on fixed assets and balances of share capital, reserves and retained 
earnings.

The financial statements of an entity whose functional currency is the currency of a hyperinflationary 
economy should be expressed in terms of the current unit of measurement as at the reporting date. 
Hyperinflation is indicated by the characteristics of the economic environment of a country, including, but 
not limited to, the following situations:

i. In general, the population prefers to keep its wealth in non-monetary assets or in a relatively stable 
foreign currency. The amounts of local currency held are immediately invested in order to maintain 
purchasing power;

ii. Sales and purchases through consumer credit take place at prices which offset the expected loss of 
purchasing power during the loan period, even if the period is short;

iii. Sales and purchases through consumer credit take place at prices which offset the expected loss of 
purchasing power during the loan period, even if the period is short;

iv. Interest rates, wages and prices are linked to a price index;

v. The accumulated inflation rate over the last 3 years is close to, or above, 100%.

The value arising from the monetary update should be reflected monthly, debited from the account 
“Monetary updating earnings” of the income statement against the increased equity balances, with the 
exception of the heading “Share Capital”, which should be classified under a specific heading (“Reserve for 
monetary updating of share capital”) which may only be used for subsequent share capital increases.

During 2012 and 2011, the Bank did not undertake any monetary updating of its financial fixed assets and 
equity, since result of the observed inflation and exchange rate evolution which occurred over the period did 
not suggest that Angola could be considered a hyperinflationary economy, under the terms of the legislation 
in force.
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J) Employee benefits

Retirement pension liabilities

Law number 07/04, of 15 October, which revoked Law number 18/90, of 27 October, regulating the Social 
Security system of Angola, foresees the attribution of retirement pensions to all Angolan workers enrolled 
in Social Security. The value of these pensions is calculated based on a table in proportion to the number 
of years of employment, applied on the average monthly gross wages received in the periods immediately 
before the worker’s retirement date. Pursuant to Decree number 7/99, of 28 May, the rates of contribution to 
this system are 8% for the employer entity and 3% for the workers.

Furthermore, in conformity with Law number 2/2000 and articles 218 and 262 of the General Labour Law, the 
compensation payable by the Bank in the case of expiry of the work contract due to the worker’s retirement 
is determined by multiplying 25% of the monthly basic wage applied on the date when the worker reaches 
the legal age of retirement by the number of years of employment.

On the other hand, the Bank signed a protocol with Banco Nacional de Angola on 15 March 2010, with a 
view to the assumption of costs related to retirement pensions supplementary to the Social Security System 
of Angola for Bank employees who had worked at this institution. These costs are paid through a monthly 
life annuity as of the date of retirement of the employees, and are shared in proportion to the period of 
employment of the employee in each institution. 

BCI’s liabilities related to retirement pensions are recorded under the heading “Provisions for probable 
liabilities” (Note 15).

Provision for holidays and holiday allowance

The General Labour Law, in force as at 31 December 2012, determines that the amount of holiday allowance 
payable to workers in any given year is a right acquired by the worker in the immediately preceding year. 
Consequently, the Bank states the values relative to holidays and holiday allowance payable in the following 
year (Note 14).

K) Income taxes

The Bank is subject to Industrial Tax, being considered a Group A taxpayer for tax purposes. Its income is 
taxed under the terms of numbers 1 and 2 of article 72, of Law number 18/92, of 3 July, with the applicable 
tax rate currently being 35%, following the amendments introduced by Law number 5/99, of 6 August (Note 
27). 

Pursuant to article 46 of the Industrial Tax Code, tax losses calculated for any given year may be deducted 
from taxable earnings of the three following years.

Tax returns are subject to review and correction by the tax authorities during a period of 5 years, which may 
lead, due to different interpretations of the tax legislation, to possible correction to the taxable profit for 
2008 to 2012. However, it is not expected that any correction to these years will occur and, if it does, no 
significant impacts are expected on the financial statements.

Current tax

Current tax is calculated based on the taxable profit for the year, which is different from the book value 
profit due to adjustments arising from costs or income not relevant for tax purposes, or which will only be 
considered in other accounting periods.

Deferred tax

Total income tax recorded through profit or loss includes current and deferred taxes.



112

Deferred taxes correspond to the impact on tax recoverable / payable in future periods arising from 
deductible or taxable temporary differences between the book value of the assets and liabilities and their tax 
base, used in the determination of the taxable profit. Deferred tax assets and liabilities are calculated based 
on the tax rates in force for the period when the respective asset or liability is expected to be realised. Tax 
losses carried forward also give rise to deferred tax assets.

Deferred tax liabilities are normally recorded for all taxable temporary differences, while deferred tax assets 
are only recognised up to the extent that it is probable that there will be future taxable profit enabling the 
use of the corresponding deductible taxable differences or tax losses carried forward. Furthermore, deferred 
tax assets are not recorded when their recoverability may be questionable due to other situations, including 
issues of interpretation of the tax legislation in force.
  
Notwithstanding the above, deferred tax assets or liabilities are not recorded relative to temporary 
differences generated at the initial recognition of assets and liabilities in transactions which do not affect the 
book value profit or taxable profit.

The Bank did not recognise, in the financial statements, deferred tax assets related to tax losses carried 
forward, since it cannot demonstrate the probability of achieving tax profits in the future which will enable 
their use.

Tax reform

A new legislative package was published on 30 December 2011 which alters the main Angolan tax codes, 
introducing significant changes in terms of the different taxes comprising the Angolan legal tax system.

However, most of the tax codes have not yet been distributed by the official National Press, with the 
exceptional of the codes for Stamp Duty, Capital Gains Tax and Consumption Tax.

Therefore, the main alterations which are expected to be introduced by the tax reform may be summarised 
as follows:

 - Reduction of the industrial tax rate from 35% to 30%;

 - Taxation of income from securities and interest from financial investments in other credit institutions 
under Capital Gains Tax (IAC) at the rate of 10%/15%, with these items being excluded from taxation 
under industrial contribution; 

 - Taxation of positive net changes in assets, with the exception of those arising from cash capital entries 
or coverage of losses made by holders of equity;

 - Limitation of deductible costs or losses and definition of non-deductible costs and losses, subject to 
autonomous taxation, including costs that are not duly documented;

 - Repeal of the table of annual rates of reintegration and amortisation/depreciation, approved by 
Implementing Order number 755/72, of 26 October, with a new table having been approved by the 
Executive Decree on amortisation/depreciation and reintegration of fixed assets;

 - Provisional self-settlement of industrial tax corresponding to 15% of earnings from financial 
intermediation operations, calculated in the first six months of the preceding year.  

l) Provisions and contingencies

Provisions

Provisions represent probable liabilities with estimated periods of time and values. Provisions are recognised 
when (i) the Bank has a present obligation, legal or constructive; (ii) it is probable that its payment will be 
demanded; and (iii) a reliable estimate can be made of the value of this obligation. The amount of the 
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provision corresponds to the best estimate of the value to be disbursed in order to settle the liability, as at 
the reporting date. 

Contingent liabilities

If the Bank has a liability for which the future disbursement of funds is not probable, this is classified as a 
contingent liability. Contingent liabilities are merely disclosed, unless the possibility of their materialisation is 
remote.

Contingent liabilities are recognised under off-balance sheet accounts when (i) the Bank has a possible 
obligation whose existence will be confirmed only by the occurrence or not of one or more future events that 
are beyond the Bank’s control; (ii) there is a present obligation which arises from past events, but which is not 
recognised because it is not probable that the Bank will have to settle it or the value of the obligation cannot 
be measured with sufficient reliability.

Contingent liabilities are revalued periodically to determine whether their previous valuation continues valid. 
If it is probable that an outflow of resources will be required for an item previously treated as a contingent 
liability, a provision is recognised in the financial statements for the period when the change in the estimated 
probability occurs.

Contingent assets

A contingent asset is a possible present asset, arising from past events, whose existence will be confirmed 
only by the occurrence or not of one of more future events that are beyond the control of the institution. 
Contingent assets are merely disclosed and recognised under off-balance sheet accounts, unless the 
possibility of their materialisation is remote.

Contingent assets are revalued periodically to determine whether their initial assessment continues valid. If 
it is practically certain that an inflow of resources will take place on account of an asset, and this entry has 
previously been classified as probable, the asset and corresponding gain should be recognised in the 
financial statements for the period when the change of estimate occurs.

M) Recognition of income from services and fees

Fees for services rendered are normally recognised as income over the period of provision of the service or 
once only, if they arise from the execution of single acts.

N) Earnings per share

Earnings per share are calculated by dividing the net income attributable to the Bank’s shareholders by the 
weighted average number of ordinary shares in circulation during the year, excluding the average number of 
ordinary shares purchased by the Bank and held as own shares.

If the earnings per share are changed as a result of an issue with premium or discount or other event that 
changes the potential number of ordinary shares or as a result of changes in the accounting policies, the 
calculation of the earnings per share for all presented periods is adjusted retrospectively.

O) Distribution of dividends

Dividends are recognised as a liability and deducted from the equity heading after approval by the 
shareholders.

P) Main estimates and uncertainties related to the application of the accounting policies

The Bank’s accounts include estimates made under conditions of uncertainty, which that the Board of 
Directors apply judgment in order to reach the most suitable estimate.
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Therefore, in some situations the estimates made by the Bank’s Board of Directors could have been different 
if a different judgement had been applied. The Board of Directors believes that the adopted criteria 
are appropriate and that the financial statements present the Bank’s financial position and operations 
appropriately in all materially relevant aspects.

Estimates and assumptions were used, namely, in significant areas of Provisions for bad debt, Securities and 
stocks held for trading and held to maturity, Provisions for probable liabilities, Income taxes and Employee 
benefits.

Q) Cash flow

For the effect of the preparation of the cash flow statement, the Bank considers that disposable assets 
correspond to the total balances of the headings of cash, deposits at the Central Bank and deposits at 
financial institutions.

R) Offsetting balances

The asset and liability items should be valued separately, with no offsetting being permitted between 
receivable and payable balances, including profit or loss accounts, with the exception of the offsetting 
relative to inter-departmental or inter-branch operations, or others defined by Banco Nacional de Angola.

3. DISPOSABLE ASSETS

As at 31 December 2012 and 2011, this heading is broken down as follows:

2012 2011
Cash

National notes and coins 2,538,068 2,245,417 
Foreign notes and coins
In USD 1,208,091 1,522,815 
In other currencies 143,077 223,231 

3,889,236 3,991,463 

Deposits at the Central Bank
In national currency 11,485,839 9,130,938 
In USD 2,117,871 2,015,236 

13,603,710 11,146,174 

Deposits at credit institutions abroad
HSBC 942,226 50,970 
Byblos Bank 702,366  - 
Banco Espírito Santo 311,975 84,770 
Banco Comercial Português 287,846 285,224 
Standard Chartered Bank 138,973  - 
African Alliance 52,768  - 
First National Bank 17,641 358,255 
Natexis Banques Populaires 4,844 32,147 
Deutsche Bank  - 69,832 
Other 40,078 32,580 

2,498,717 913,778 

Cheques for collection - in Angola 58,102 205,351 
Other  - 15,403 

58,102 220,754 
20,049,765 16,272,169 
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The “Deposits at the Central Bank” in national currency and foreign currency aim to comply with the provisions in 
force regarding the maintenance of compulsory minimum reserves and are not remunerated.

The compulsory minimum reserves are calculated under the terms stipulated in Instruction number 2/2011, of 28 
April, and are constituted in both national and foreign currency, according to the respective denomination of the 
liabilities comprising their base of incidence, and should be maintained for the entire period to which they refer. 
As at 31 December 2012 and 2011, the compulsory reserve requirements were calculated through the application 
of a rate of 20% on the arithmetic average of the daily balances of the liabilities payable in national currency and 
a rate of 15% on the arithmetic average of the daily balances of the liabilities payable in foreign currency, with 
the establishment of a deduction of 25% of the arithmetic average of daily cash balances in national currency for 
payables in national currency.

As at 31 December 2012 and 2011, the “Deposits at credit institutions abroad” are also not remunerated.

As at 31 December 2012 and 2011, the balance of the heading “Cheques for collection” corresponds to cheques 
drawn by third parties on other credit institutions which were submitted for clearance and are currently under 
collection.

4. LIQUIDITY INVESTMENTS

As at 31 December 2012 and 2011, this heading is broken down as follows:

2012 2011

Inter-financial money market transactions

Investments in credit institutions in Angola

BNA 6,000,000  - 

BESA 1,080,000 4,700,000 

Investments in credit institutions abroad

HSBC 8,759,504 1,970,182 

Standard Chartered Bank 4,846,961  - 

Banco Espírito Santo 1,341,564 1,333,948 

Millennium bcp 958,260  - 

Byblos Bank 252,970 1,014,833 

African Alliance  - 52,435 

23,239,259 9,071,398 

Interest receivable 4,442 2,553 

23,243,701 9,073,951 

Investments in gold and other precious metals

Gold 17,517 5,402 

Silver 700  - 

18,217 5,402 

23,261,918 9,079,353 
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As at 31 December, the heading “Investments in credit institutions abroad” includes the collateral for the credit 
note issue line at BES of the amount of tAKZ 1,341,564.

As at 31 December 2012 and 2011, the liquidity investments, excluding the respective interest receivable, present 
the following structure by currency:

2012 2011

AVERAGE 
INTEREST RATE

AMOUNT IN 
CURRENCY TOTAL AVERAGE 

INTEREST RATE
AMOUNT IN 
CURRENCY TOTAL

In AKZ 3.85% 7,080,000  7,080,000  6.43% 4,700,000  4,700,000  

In USD 0.51% 97,967,712  8,489,792  0.46% 45,878,529  4,371,398  

In EUR n.d. 60,425,392  7,636,259  -  -   -  

In other currencies n.d. 96,761  33,208  -  -   -  

23,239,259  9,071,398  

As at 31 December 2012 and 2011, the liquidity investments present maturity dates during the first three months of 
2013.

5. SECURITIES AND STOCKS

Securities held for trading

As at 31 December 2012 and 2011, the securities held for trading were broken down as follows:

2012 2011

RISK 
LEVEL COUNTRY CURRENCY BOOK 

VALUE (1)

AVERAGE 
INTEREST 

RATE

BOOK 
VALUE (1)

AVERAGE 
INTEREST 

RATE

Debt securities

Treasury Bills A Angola AKZ 8,681  3.37% 4,799,434  3.97%

Central Bank Securities A Angola AKZ  -  - 1,289,404  7.06%

8,681  6,088,838  

(1) Includes the acquisition cost plus the discount at the time of purchase already stated in the accounts (the discount at the time 
of purchase is recognised in the accounts as the income over the period between the purchase date and the maturity date of 
the securities, under the specific account).

EAs at 31 December 2012 and 2011, the Bank recorded the Treasury Bills issued by the Angolan State and 
the Central Bank Securities issued by BNA at their acquisition value, plus the linear recognition of the discount 
between the acquisition date and the maturity date. The Bank believes that this figure is the best approximation to 
the market value of the securities, since there is no price quotation on an active market and the maturities of the 
securities are short (up to one year).

As at 31 December 2012, the “Securities held for trading” present a fixed interest rate.
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As at 31 December 2011, the “Securities held for trading” were offset by a liability recorded under the heading 
“Sale of own securities with repurchase agreement” (Note 11). 

Securities held to maturity

As at 31 December 2012 and 2011, the securities held to maturity were broken down as follows:

2012 2011

RISK 
LEVEL COUNTRY CURRENCY BOOK 

VALUE (1)

AVERAGE 
INTEREST 

RATE

BOOK 
VALUE (1)

AVERAGE 
INTEREST 

RATE

Debt securities

Treasury bonds in national 
currency

    Indexed to the USD A Angola AKZ 5,071,904  4.00% 5,587,993  4.00%

Treasury bonds in foreign 
currency A Angola USD 652.705  3.68% 676,433  3.76%

5,724,609  6,264,426  

(1) Includes the acquisition cost plus the discount at the time of purchase already stated in the accounts (the discount at the time 
of purchase is recognised in the accounts as the income over the period between the purchase date and the maturity date of 
the securities, under the specific account).

The Bank classifies debt securities of the Angolan State and BNA as level A.

As at 31 December 2012 and 2011, the securities held to maturity presented the following structure, according to 
their residual maturity periods:

2012 2011

Three to six months 172,361 27,621 

Six months to one year 293,468 1,424,208 

One to three years 4,762,278 1,453,742 

Three to five years 183,931 3,140,723 

More than 5 years 312,571 218,132 

5,724,609 6,264,426 

6. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

As at 31 December 2011, the balance of this heading referred to the values pending settlement due to the 
purchase and sale of foreign currency, which were settled during the first days of 2012.
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7. LOANS

As at 31 December 2012 and 2011, this heading is broken down as follows:

2012 2011
Outstanding loans
In national currency

Loans 31,967,766 19,839,725 
Advances to depositors 1,043,280 651,376 
Current account loans 466,351 252,757 
Other purposes 43,203 47,606 

33,520,600 20,791,464 
In foreign currency

Loans 3,106,409 1,786,806 
Other 376,891 539,473 

3,483,300 2,326,279 
Total outstanding loans
Overdue loans 37,003,900 23,117,743 
Total loans granted   
Interest receivable from loans granted 12,635,848 13,239,817 
Total loans granted and interest receivable 49,639,748 36,357,560 
Provision for bad debt

592,014 991,253 
50,231,762 37,348,813 
(4,743,753) (3,851,649)
45,488,009 33,497,164 

As at 31 December 2012, the group of the ten largest customers of the Bank represent 15.34% (31 December 
2011: 20.67%).

As at 31 December 2012, the loans granted to customers in national and foreign currency earned interest at the 
annual average rates of 10.25% and 6.62%, respectively (31 December 2011: 18.82% in national currency and 
8.11% in foreign currency).  

 As at 31 December 2012 and 2011, all the loan operations present a fixed interest rate.

As at 31 December 2012 and 2011, the loan portfolio, excluding interest receivable, presented the following 
structure by type of borrower:

2012 2011
OUTSTANDING OVERDUE TOTAL OUTSTANDING OVERDUE TOTAL

Public companies and 
administration 18,794,729  9,338,588  28,133,317  9,110,178  11,443,833  20,554,011  

Individuals 18,209,171  3,297,260  21,506,431  14,007,565  1,795,984  15,803,549  
37,003,900  12,635,848  49,639,748  23,117,743  13,239,817  36,357,560  

As at 31 December 2012 and 2011, the residual period of the outstanding loan operations, excluding interest 
receivable, presented the following structure:

2012 2011
Up to 1 year 7,938,141 8,626,384 
One to three years 5,950,355 3,043,377 
Three to five years 14,359,975 4,094,320 
Over five years 8,755,429 7,353,662 

37,003,900 23,117,743 
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As at 31 December 2012 and 2011, the details of the loan portfolio, excluding interest receivable, presented the 
following structure by currency:

2012 2011
AKZ 43,760,721 29,890,015 
USD 5,769,598 6,361,267 
EUR 109,428 106,278 

49,639,747 36,357,560 

As at 31 December 2012 and 2011, the portfolio of loans, excluding interest receivable, is broken down as follows 
by sector of economic activity:

2012 2011

DESCRIPTION
OUTSTANDING 

LOANS
OVERDUE

LOANS
TOTAL %

OUTSTANDING 
LOANS

OVERDUE
LOANS

TOTAL %

Wholesale trade 5,685,608  4,611,059  10,296,667  20.74% 2,327,406  5,112,714  7,440,120  20.46%

Other services provided to the 
community

3,258,847  814,620  4,073,467  8.21% 676,323  1,445,114  2,121,437  5.83%

Retail trade 1,944,205  630,869  2,575,074  5.19% 493,521  1,115,224  1,608,745  4.42%

Public administration and national 
defence

1,075   -  1,075  0.00% 1,029,272   -  1,029,272  2.83%

Services rendered to companies 30,981  1,571,233  1,602,214  3.23% 12,463  1,193,292  1,205,755  3.32%

Agriculture and hunting 1,540,373  80,033  1,620,406  3.26% 1,042,718  58,417  1,101,135  3.03%

Real estate transactions 872,288   -  872,288  1.76% 1,063,980   -  1,063,980  2.93%

Land transport 1,227,026  121,608  1,348,634  2.72% 617,101  258,278  875,379  2.41%

Construction and public works 435,751  93,339  529,090  1.07% 433,248  165,409  598,657  1.65%

Education services 689,550  15,209  704,759  1.42% 400,674  152,897  553,571  1.52%

Metallic mineral mining / Ornamental 
rocks

276.053  168,988  445,041  0,90% 103.553  336,888  440,441  1,21%

Other manufacturing industries 72,643  290,261  362,904  0.73% 64,593  266,115  330,708  0.91%

Restaurants and hotels 351,731  472,562  824,293  1.66% 157,848  61,627  219,475  0.60%

Air transport 168,112  63,963  232,075  0.47% 154,643  53,675  208,318  0.57%

Beverage industries 184,615   -  184,615  0.37% 58,289  125,186  183,475  0.50%

Sea and river transport 142,830   -  142,830  0.29% 142,830   -  142,830  0.39%

Graphic arts and publishing 590,242  1,159  591,401  1.19% 129,613   -  129,613  0.36%

Communications 96,229  459  96,688  0.19% 100,436  9,329  109,765  0.30%

Manufacturing of industrial chemical 
products

38,520   -  38,520  0.08% 70,300  4,721  75,021  0.21%

Other 1,189,577  403,226  1,592,803  3.21% 31,367  1,084,947  1,116,314  3.07%

Individuals 18,207,644  3,297,260  21,504,904  43.32% 14,007,565  1,795,984  15,803,549  43.47%

37,003,900  12,635,848  49,639,748  100.00% 23,117,743  13,239,817  36,357,560  100.00%

As at 31 December 2012 and 2011, the portfolio of loans, excluding interest receivable, is broken down as follows 
by risk category and respective provisions for bad debt:

2012
OUTSTANDING 

LOANS OVERDUE LOANS TOTAL PROVISION RATE PROVISION

Category A  -   -   -  0%  -  
Category B 37,003,900  1,875,300  38,879,200  1% - 3% 388,360  
Category C  -  1,273,507  1,273,507  3% - 10% 38,205  
Category D  -  3,727,799  3,727,799  10% - 20% 372,780  
Category E  -  1,444,793  1,444,793  20% - 50% 288,959  
Category F  -  1,318,000  1,318,000  50% - 100% 659,000  
Category G  -  2,996,449  2,996,449  100% 2,996,449  

37,003,900  12,635,848  49,639,748   -  4,743,753 
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2011
OUTSTANDING 

LOANS OVERDUE LOANS TOTAL PROVISION RATE PROVISION

Category A 5,493,336   -  5,493,336  0%  -  
Category B 9,287,802  504,001  9,791,803  1% - 3% 5,040  
Category C 3,801,465  4,003,873  7,805,338  3% - 10% 120,116  
Category D 920,536  3,262,417  4,182,953  10% - 20% 326,242  
Category E 2,277,718  3,298,881  5,576,599  20% - 50% 659,776  
Category F 442,904  194,288  637,192  50% - 100% 97,144  
Category G 893,982  1,976,357  2,870,339  100% 2,643,331  

23,117,743  13,239,817  36,357,560   -  3,851,649 

BCI’s loan portfolio includes renegotiated loans, which might imply extension of the due date, redefinition of the 
payments plan and/or alteration of the interest rate.

The movement in the provisions for bad debt for the financial years ended on 31 December 2012 and 2011 was as 
follows:

2012
BALANCE

31-12-2011 ALLOCATIONS WRITE-BACK USES BALANCE 
31-12-2012

Provisions for bad debt 3,851,649  17,006,573  (15,029,023) (1,085,446) 4,743,753  
 

2011
BALANCE

31-12-2010 ALLOCATIONS WRITE-BACK USES BALANCE 
31-12-2011

Provisions for bad debt 2,944,234  11,449,300  (10,511,566) (30,319) 3,851,649  

In conformity with the accounting policy described in Note 2.2 c), six months after the classification of a loan 
operation in Category G, provided that it has been overdue for more than 180 days, the Bank writes off this loan 
from the assets through the use of the provision of 100% of the loan value, constituted for the effect (transfer of the 
loan to loss).

The amount of loans transferred to losses during 2012 reached tAKZ 1,085,446.

8. CURRENT TAX ASSETS AND OTHER VALUES

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição:

2012 2011
Current tax assets

Taxes recoverable 241,567 241,567 
Other values

Other values of corporate or statutory nature
Additional paid-in capital

Multitel - Serviço de Telecomunicações 43,669 43,669 
Emis - Empresa Interbancária de Serviços 14,537  - 

Shareholders' loans
BCI Imobiliária 11,499 11,433 
Mutombe 49,487 49,249 
Emis - Empresa Interbancária de Serviços 3,273 3,273 

122,465 107,624 
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Other values of civil nature
Miscellaneous receivables

Administrative public sector
Revenue collection committee 1,535,293 1,655,520 
Motor vehicle stamp 87,792 119,032 
Other 163,652 4,343 

BCI Imobiliária 170,937 44,847 
Advances to employees 183,546 119,084 
Other 150,548 125,508 

2,291,768 2,068,334 
Other values of administrative and marketing nature
Deferred costs

Rental and hire costs 77,446 43,796 
Other 6,338 1,042 

Prepayments and accrued income
Lending operations to be settled 2,520,378 3,289,540 
Other  - 131,735 

2,604,162 3,466,113 
Properties not for own use
Assets received in lieu of repayment 172,487 171,508 

Provisions for other values (920,907) (853,291)
4,269,975 4,960,288 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o saldo da rubrica “Activos por impostos correntes - Imposto a recuperar” 
refere-se ao crédito de imposto que o Banco pode compensar em futuros pagamentos de Imposto Industrial. A 
utilização deste crédito, ao contrário dos prejuízos fiscais, não tem prazo.

Durante o exercício de 2012, o Banco procedeu à concessão de prestações acessórias remuneradas à Emis – 
Empresa Interbancária de Serviços no montante de mAKZ 14.537, para que a mesma iniciasse o seu plano de 
investimentos para o triénio 2012-2014. Para as mesmas foi definido um prazo de reembolso e uma taxa de juro 
para a sua remuneração.

As at 31 December 2012 and 2011, the balance of the heading “Current tax assets - Taxes recoverable” refers to 
the tax credit that the Bank may offset in future payments of Industrial Tax. The use of this credit, in contrast to tax 
losses, has no validity period.

During 2012, the Bank granted remunerated additional paid-in capital to Emis – Empresa Interbancária de Serviços 
of the value of tAKZ 14,537, so that it could start its investment plan for the three-year period 2012-2014. This 
capital has a repayment period and an interest rate for its remuneration.

During 2004, the Bank granted shareholders’ loans to its participated company Mutombe – Sociedade de 
Comércio, Industria e Hotelaria, S.A.R.L. of the value of USD 437,600 (equivalent, as at 31 December 2012 and 
2011, to tAKZ 49,487 and tAKZ 49,249, respectively) with a view to the construction of a hotel in Malange.

As at 31 December 2012 and 2011, the balance of the heading “Other values of civil nature - Miscellaneous 
receivables - Administrative public sector - Revenue collection committee” corresponds to the fees receivable from 
the Ministry of Finance and Ministry of Justice for the collection of tax and revenue derived from all acts related to 
notary services and various registry offices. The value of these fees is calculated by applying 1% on the total tax 
collected, and 10% on the total revenue of notary services and various registry offices. 

As at 31 December 2012, the balance of the heading “Other values of civil nature - Miscellaneous receivables - BCI 
Imobiliária” is primarily composed of the rents receivable from the buildings rented by the Bank, since this entity 
manages the Bank’s rental agreements.
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As at 31 December 2012, the heading “Other values of civil nature - Miscellaneous receivables - Advances to 
employees” essentially includes expenses related to the clinical services supported by the Bank and which are 
settled monthly through deduction from the employees’ wages, of the value of tAKZ 172,560 (31 December 2011: 
tAKZ 107,636).

As at 31 December 2012 and 2011, the heading “Assets not for own use - Asset received in lieu of repayment” 
records assets arising from the settlement of loans with customers, derived from assets given in lieu of payment.

The movement in the provisions for other values for the financial years ended on 31 December 2012 and 2011 was 
as follows:

2012
BALANCE

31-12-2011 ALLOCATIONS WRITE-BACK USES BALANCE 
31-12-2012

Provisions for other values 853,291  67,616  - - 920,907  
 

2011
BALANCE

31-12-2010 ALLOCATIONS WRITE-BACK USES BALANCE 
31-12-2011

Provisions for other values 853,291  - - - 853,291  

9. FIXED ASSETS

Financial fixed assets

As at 31 December 2012 and 2011, this heading is broken down as follows:

2012 2011
Holdings in related entities and equivalent 170,262 47,146 
Holdings in other companies 522,584 19,607 
Artistic heritage 5,455 5,455 

698,301 72,208 

As at 31 December 2012 and 2011, the Bank owned the following financial holdings:

2012 2011
PARTICIPATED 
COMPANY

HEAD 
OFFICE ACTIVITY % HOLDING TYPE AND 

CATEGORY CURRENCY SHARE 
CAPITAL

BOOK 
VALUE

BOOK 
VALUE

Holdings in related entities and equivalent

Multitel, Lda. Luanda
Telecommu-

nications
20.00% Quotas USD 500  170,002  8,103  

Servauto, S.A.R.L. Luanda
Motor vehi-

cles
20.00% Shares AKZ 2,000   -  14,586  

EBA - Empreendimentos 
e prestações de serviços

Luanda Services 33.33% Quotas AKZ 10   -  11,279  

Mutombe, Lda. Luanda Services 30.00% n.d. AKZ 257   -  858  
BCI Imobiliária Luanda Real estate 100.00% Shares AKZ 100   -  100  

Bricomil, SARL Luanda
Civil cons-

truction
15.00% Shares AKZ 100   -  15  

Sociedade Angolana 
Promoção de Shoppings

Luanda Real estate n.d. n.d. AKZ n,d.  -   -  

Holdings in other companies
CLV - Viana Park Luanda Real estate 5.00% Shares AKZ n,d, 479,130   -  
Emis - Empresa 
Interbancária de 
Serviços, S.A.R.L.

Luanda
Financial 
services

2.66% Shares AKZ 255,015  31,250  19,607  

Bolsa de valores e 
derivados de Angola

Luanda Financial 0.84% Shares AKZ 13,430,000  12,205  12,205  

n.d. - information not available
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A última informação financeira disponível das participadas é a seguinte (valores em mAKZ convertidos ao câmbio 
de final de ano):

2012 2011

EQUITY NET INCOME GROSS 
VALUE PROVISION BOOK 

VALUE
BOOK 
VALUE

Holdings in related entities and equivalent
Servauto, S.A.R.L. n.d. n.d. 74,425  74,425   -  14,586  
EBA - Empreendimentos e presta-
ções de serviços

n.d. n.d. 123,776  123,776   -  11,279  

Multitel, Lda.(*) 8,896  2,269  170,002   -  170,002  8,103  
Mutombe, Lda. n.d. n.d. 862  862   -  858  
BCI Imobiliária (**) (1,046,221) (704,091) 100  100   -  100  
Bricomil, SARL n.d. n.d. 15  15   -  15  
Quantum capital n.d. n.d.  -   -   -   -  
Sociedade Angolana Promoção de 
Shoppings

n.d. n.d. 5,310  5,310   -   -  

374,490  204,488  170,002  34,941  
Holdings in other companies
CLV - Viana Park n.d. n.d. 479,130   -  479,130   -  
Emis - Empresa Interbancária de 
Serviços, S.A.R.L.

n.d. n.d. 31,250   -  31,250  19,607  

Bolsa de valores e derivados de 
Angola

n.d. n.d. 12,205   -  12,205  12,205  

522,585   -  522,585  31,812  
897,075  204,488  692,587  66,753  

(*) Information taken from the audited financial statements of 31 October 2012 expressed in thousand USD.
(**) Information taken from the audited financial statements of 31 December 2012 expressed in thousand AKZ.
n.d. - information not available.

As at 31 December 2012, in view of the negative equity presented by BCI Imobiliária and the Bank’s manifest 
intention to maintain its financial support to the participated company, the Bank constituted a provision for 
additional losses, of the value of tAKZ 506.373, against “Retained earnings” (tAKZ 364,173) and “Provisions for 
probable liabilities – Other provisions” (tAKZ 142,200) (Notes 15 and 16).

The holdings in related entities and equivalent which are no longer in business, or operate under severe 
restrictions, are provisioned at the total amount of the investment.

During 2012, the Bank acquired a holding of 5% of the share capital of the company CLV - Viana Park, of the value 
of USD 5,000,000 (equivalent, as at 31 December 2012, to tAKZ 479,130).

The movement in the provisions for financial fixed assets for the financial years ended on 31 December 2012 and 
2011 was as follows:

2012
BALANCE

31-12-2011 ALLOCATIONS WRITE-BACK USES BALANCE 
31-12-2012

Provisions for financial fixed assets 228,817  21,006  (30,009) (15,585) 204,229  
 

2011
BALANCE

31-12-2010 ALLOCATIONS WRITE-BACK USES BALANCE 
31-12-2011

Provisions for financial fixed assets 228,817  - - - 228,817  
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Tangible and intangible fixed assets

As at 31 December 2012 and 2011, this heading is broken down as follows:

2012 2011
Tangible fixed assets
Properties 5,499,809 5,112,547 
Equipment

Furniture 536,253 479,120 
Machines 66,928 49,712 
Computer equipment 628,760 503,065 
Transport equipment 479,900 303,229 
Security equipment 81,868 58,452 

Fixed assets in progress 831,816 638,219 
Other tangible fixed assets 1,130,812 685,644 

9,256,146 7,829,988 
Accumulated depreciation
Relative to previous periods 2,489,661 2,294,995 
Relative to the current period 604,603 239,383 

3,094,264 2,534,378 
6,161,882 5,295,610 

Intangible fixed assets
Software 306,230 252,686 
Organisation and expansion costs 4 4 
Works in rented buildings 1,229,680 537,721 
Development costs 48,568 48,568 
Other intangible fixed assets 232,960 232,862 

1,817,442 1,071,841 
Accumulated amortisation

Relative to previous periods 967,828 796,744 
Relative to the current period 240,600 171,084 

1,208,428 967,828 
609,014 104,013 

The movement which occurred under the headings of tangible and intangible fixed assets during 2012 and 2011 
was as follows:

GROSS ASSETS
BALANCE 

31-12-2011 INCREASES WRITE-OFFS TRANSFERS BALANCE
31-12-2012

Tangible fixed assets
Properties for use 5,112,547  387,262   -   -  5,499,809  
Equipment 1,393,578  400,131   -   -  1,793,709  
Fixed assets in progress 638,219  630,151  (436,554)  -  831,816  
Other tangible fixed assets 685,644  445,168   -   -  1,130,812  

7,829,988  1,862,712  (436,554)  -  9,256,146  
Intangible fixed assets
Software 252,686  53,720   -  (176) 306,230  
Organisation and expansion costs 4   -   -   -  4  
Works in rented buildings 537,721  691,958   -   -  1,229,679  
Development costs 48,568   -   -   -  48,568  
Other intangible fixed assets 232,862   -  (78) 176  232,960  

1,071,841  745,678  (78)  -  1,817,441  
Total gross assets 8,901,829  2,608,390  (436,632)  -  11,073,587  
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ACCUMULATED DEPRECIATION AND AMORTISATION
BALANCE 

31-12-2011 INCREASES WRITE-OFFS TRANSFERS BALANCE
31-12-2012

Tangible fixed assets
Properties for use 1,073,097  182,205  (202)  -  1,255,100  
Equipment and other tangible fixed assets 1,461,281  422,398  (44,515)  -  1,839,164  

2,534,378  604,603  (44,717)  -  3,094,264  
Intangible fixed assets 967,828  240,600   -   -  1,208,428  
Total accumulated depreciation and 
amortisation 3,502,206  845,203  (44,717)  -  4,302,692  

Total net assets 5,399,623  1,763,187  (391,915)  -  6,770,895  

10. DEPOSITS

As at 31 December 2012 and 2011, this heading is broken down as follows:
 

2012 2011
Sight deposits of residents
In national currency

Public sector 10,756,036 10,387,291 
Companies 10,177,403 6,942,049 
Individuals 13,118,845 10,947,927 

34,052,284 28,277,267 
In foreign currency

Public sector 2,143,038 3,830,409 
Companies 3,319,266 2,497,389 
Individuals 3,022,836 3,007,005 

8,485,140 9,334,803 
Sight deposits of non-residents

Foreign currency 191,879 144,887 
National currency 58,157 46,602 

250,036 191,489 
Total sight deposits 42,787,460 37,803,509 

Term deposits of residents
In national currency

Public sector 12,741,868 11,166,476 
Companies 3,215,797 2,353,951 
Individuals 5,385,447 3,576,851 

21,343,112 17,097,278 
In foreign currency

Public sector 1,930,647 318,302 
Companies 2,139,766 2,064,127 
Individuals 957,163 1,287,100 

5,027,576 3,669,529 
Total term deposits 26,370,688 20,766,807
Interest on term deposits 228,776 259,377 
Total term deposits 26,599,464 21,026,184 
Total deposits 69,386,924 58,829,743 
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As at 31 December 2012 and 2011, total customer deposits, excluding the respective interest payable, present the 
following structure by currency and average interest rate:

2012
SIGHT DEPOSITS TERM DEPOSITS

INTEREST RATE AMOUNT IN 
CURRENCY

AMOUNT 
IN mAKZ INTEREST RATE AMOUNT 

IN mAKZ
In AKZ - 34,110,440  34,110,440  21,343,112,000  21,343,112  
In USD - 813,865,167  8,493,156  45,916  4,399,902  
In EUR - 21,374,962  173,318  4,967  627,674  
In other currencies - 328,806  10,546   -   -  

42,787,460  26,370,688  

As at 31 December 2012 and 2011, sight deposits are not remunerated.

As at 31 December 2012, term deposits in national and foreign currency earn interest at the annual average rates 
of 7.15% and 3.08%, respectively.  

As at 31 December 2012 and 2011, all term deposit operations present a fixed interest rate.

As at 31 December 2012 and 2011, term deposits of customers, including accrued interest, present the following 
structure, according to the residual maturity period of the operations:

2012 2011
Up to three months 19,320,596 14,375,537 
Three to six months 6,266,068 5,835,073 
Six months to one year 996,338 765,564 
Over one year 16,462 50,010 

26,599,464 21,026,184 

11. LIQUIDITY FUNDING

As at 31 December 2012 and 2011, this heading is broken down as follows:

2012 2011
Overdrafts on current accounts

Byblos Bank - 131,897 
Sale of securities with repurchase agreement

Capital - 5,748,066 
Interest payable - 50,330 

- 5,798,396 
- 5,930,293 

As at 31 December 2011, the “Securities held for trading” (Note 5) were offset by a liability recorded under the 
heading “Sale of own securities with repurchase agreement”. 

12. LIABILITIES IN THE PAYMENT SYSTEM

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição:

2012 2011
Relations between institutions

Clearing of cheques and other papers
Bank-guaranteed cheques 435,279  270,772  

Other operations pending settlement
Off-setting of values 505,154 110,372  
Orders payable 20,404 11,772  

960,837 392,916 
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13. OTHER FUNDING

As at 31 December 2012 and 2011, this heading is broken down as follows:

2012 2011
Other contracted funding

Government programmes
"My business my life" credit line 7,209,720  -  
Angola Invest credit line 1,870,800  -  
Agricultural campaign credit line 47,169  -  
Agricultural investment credit line 26,628 935,400  

9,154,317 935,400 
Funding bound to credit cards 2,416,055 1,608,523  

11,570,372 2,543,923 

As at 31 December 2012, the balance of the heading “Other contracted funding - Government programmes” refers 
the financial agreements signed with Banco de Desenvolvimento de Angola and the Ministry of Finance, which 
finance the Bank to grant loans to small entrepreneurs.

As at 31 December 2012 and 2011, the balance of the heading “Funding bound to credit cards” refers to a credit 
line at Banco Espírito Santo for the granting of documentary credit (Note 4). 

14. OTHER LIABILITIES

As at 31 December 2012 and 2011, this heading is broken down as follows:

2012 2011
Liabilities of corporate or statutory nature

Shareholders' loans 81,796   -  
Liabilities related to tax

Tax charges payable
National Treasury Account and revenue collected 15,151,916  603,446  
Tax on banking operations 130,191  21,397  
Tax on dependent employee income 31,691  25,871  
Other taxes 9,076  418,032  

15,322,874  1,068,746  
Liabilities of civil nature

Miscellaneous payables 550,914  207,097  
550,914  207,097  

Liabilities of administrative and marketing nature
Staff - wages and other remunerations

Holidays and holiday allowance 158,908  214,752  
Other administrative and marketing costs payable 23,058  48,430  

Other adjustment accounts
Funding operations to be settled 156,229   -  

338,195  263,182  
16,293,779  1,539,025  

As at 31 December 2012, the heading “Liabilities of corporate or statutory nature - Shareholders’ loans” refers to 
shareholders’ loans made by the Bank’s shareholders, through the incorporation of 40% of the dividends for the 
financial year of 2011.

As at 31 December 2012, the heading “Miscellaneous payables” essentially includes: (i) the amount of tAKZ 
287,032 relative to 60% of the acquisition cost of the holding in the share capital of the company CLV – Viana 
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Park, acquired in December 2012 (Note 9); and (ii) the amount of approximately tAKZ 62,250, relative to services 
provided by BCI Imobiliária during 2012.

15. PROVISIONS FOR PROBABLE LIABILITIES

As at 31 December 2012 and 2011, this heading is broken down as follows:
2012 2011

Provisions for retirement pensions 367,188  344,770  
Other provisions 506,373   -  

873,561  344,770  

As at 31 December 2012 and 2011, the balance of the heading “Provisions for retirement pensions” aims to cover 
any liabilities related to the “Retirement compensation”, pursuant to the provisions in Law 2/2000 and articles 
218 and 262 of the General Labour Law. Under the terms of the legislation in force, the liabilities on matters of 
“Retirement compensation” are determined by multiplying 25% of the basic monthly wage applied on the date 
when the worker reaches the legal age of retirements, by the number of years of employment on that same date. 

As at 31 December 2012, the balance of the heading “Other provisions” includes the provision for additional losses 
constituted by the Bank during 2012, of the value of tAKZ 506,373, against “Retained earnings” (tAKZ 364,173) and 
“Provisions for probable liabilities – Other provisions” (tAKZ 142,200) (Notes 9 and 16), as a result of the negative 
equity of BCI Imobiliária and the Bank’s manifest intention to maintain its financial support to the participated 
company. 

The movement in the provisions during the financial years ended on 31 December 2012 and 2011 was as follows:

2012
BALANCE

31-12-2011 ALLOCATIONS WRITE-BACK USES BALANCE 
31-12-2012

Provisions for retirement 
pensions

344,770  134,265   -  (111,847) 367,188  

Other Provisions  -  506,373   -   -  506,373  
344,770  640,638   -  (111,847) 873,561  

 
2011

BALANCE
31-12-2010 ALLOCATIONS WRITE-BACK USES BALANCE 

31-12-2011
Provisions for retirement 
pensions

310,130  177,036   -  (142.396) 344,770  

16. EQUITY

Share Capital

During 2007, the Bank carried out a share capital increase of the value of USD 22,327,170 (equivalent to tAKZ 
1,675,052). The share capital increase was fully underwritten by the Angolan State and paid-up in cash. During 
2008, the shareholders Ensa, Sonangol and Porto de Luanda carried out a share capital increase of tAKZ 70,544, 
tAKZ 70,735 and tAKZ 47,108, respectively.  According to the BNA letter dated 30 April 2008, the Bank recorded 
this share capital increase under the heading “Reserves and funds”, being unable to transfer it to the heading 
“Share capital” while the formalisation process is underway. Up to the present date, the share capital increases have 
not yet been formalised.
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As at 31 December 2012 and 2011, the Bank’s shareholder structure is broken down as follows:

AMOUNT %
Estado 2,303,986  91.00%
Cerval 27,850  1.10%
TCUL 27,850  1.10%
Ensa 27,850  1.10%
Sonangol 27,850  1.10%
Endiama 27,850  1.10%
Porto de Luanda 27,850  1.10%
TAAG 27,850  1.10%
Angola Telecom 27,850  1.10%
Bolama 5,064  0.20%

2,531,850  100.00%

Reserves, potential earnings and retained earnings

As at 31 December 2012 and 2011, this heading is broken down as follows:

2012 2011
Reserves and funds

Legal reserve 1,617,751  1,273,057  
Reserve for monetary revaluation of share capital 175,707  175,707  
Social Fund 104,333  95,898  
Other reserves and funds 3,211,922  1,914,756  

5,109,713  3,459,418  
Potential earnings 3,167,837  3,167,837  
Retained earnings 1,177,483  2,884,328  

9,455,033  9,511,583  

Under the terms of the legislation in force, the Bank should constitute a legal reserve fund until its concurrence with 
the share capital. For this purpose, a minimum of 20% of the net income of the previous year is transferred annually 
to this reserve. This reserve may be used to cover accumulated losses only when all other constituted reserves have 
been depleted.

The balance of the heading “Other reserves and funds” includes the amount relative to the reserve for the 
Social Fund, which is intended to ensure the financing of exceptional expenses of the employees. This reserve is 
reinforced through the appropriation of net income, the interest paid by the employees for loans taken out and the 
payment of a percentage calculated according to the employees’ wage which cannot be higher than 0.5%. At any 
given time, the value of the Social Fund represents the maximum amount that the Bank may finance its employees.

“Potential earnings” correspond to earnings that are outstanding but of probable realisation, net of the 
corresponding tax charges, arising from transactions and other events and circumstances that are not immediately 
transferred to the net income for the year when recognised by the Bank.

Until 31 December 2004, inclusively, under the terms of the legislation in force, the Bank revalued its tangible fixed 
assets through the application of coefficients, which reflected the monthly evolution of the official USD exchange 
rate, to the gross balances of the tangible fixed assets and respective accumulated depreciation, expressed in AKZ 
in the Bank’s accounting records at the end of the previous month. As of the financial year of 2005, the Bank no 
longer re-values its fixed assets (Note 2.2 h)). 
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As at 31 December 2012 and 2011, the potential earnings correspond to the fixed asset revaluation reserve.

The revaluation reserves may only be used to cover accumulated losses or increase the share capital.

17. NET INTEREST INCOME

For the years ended on 31 December 2012 and 2011, these headings are broken down as follows:

2012 2011

Income from financial assets

From liquidity investments

Income from inter-financial money market transactions

Term deposits at credit institutions in Angola 212,110 11,158 

Term deposits at credit institutions abroad 30,951 16,121 

Other 4,358 185 

247,419 27,464 

From securities and stocks

Held for trading

Treasury Bills 6,691 430,442 

Central Bank Securities 31,021 127,246 

Held to maturity

Treasury Bonds in national currency 359,249 437,041 

Treasury Bonds in foreign currency 31,252 1,586 

428,213 996,315 

From loans 4,503,365 4,916,426 

5,178,997 5,940,205 

Costs of financial liabilities

Of deposits

Of sight deposits 3,206 2,556 

Of term deposits 1,222,644 870,715 

1,225,850 873,271 

Of liquidity funding

Of sale of third-party securities

with repurchase agreement  - 379,789 

 - 379,789 

Costs of other funding 31,442 230,579 

1,257,292 1,483,639 

Net interest income 3,921,705 4,456,566 

The income public debt securities, obtained from Treasury Bonds and Treasury Bills issued by the Angolan State 
and subject to Regulatory Decrees number 51/03 and 52/03, of 8 July, benefit from exemption from all taxes. This 
fact is complemented by the provisions in subparagraph c) of number 1 of article 23 of the Industrial Tax Code, 
which explicitly stipulates that revenue from public debt securities is not considered income for the effect of 
calculation of the industrial contribution payable (Note 27).

18. EARNINGS FROM FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

For the years ended on 31 December 2012 and 2011, the “Earnings from foreign exchange transactions” 
record the revaluation of the Bank’s foreign exchange position, as well as the earnings of the foreign exchange 
transactions carried out.
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19. EARNINGS FROM FINANCIAL SERVICES RENDERED

For the years ended on 31 December 2012 and 2011, these headings are broken down as follows:

2012 2011
Income from services rendered
Fees for operations conducted on account of third parties

Transfers 72,295 58,404 
Transactions with securities 4,444 12,422 
Exchange rate and precious metal transactions 7,474 1,280 
Other 159,626 69,310 

243,839 141,416 
Fees for banking services rendered 1,078,452 808,242 
Fees for guarantees and documentary credit 192,512 64,228 

1,270,964 872,470 
1,514,803 1,013,886 

Costs of financial services rendered
Other services (74,644) (44,369)

1,440,159 969,517 

As at 31 December 2012 and 2011, the balance of the heading “Fees for banking services rendered” essentially 
refer to the fee attributed to the Bank for the collection of revenue of the Ministry of Finance.

20. STAFF

For the years ended on 31 December 2012 and 2011, these headings are broken down as follows:

2012 2011
Members of the management and supervisory bodies

Monthly remuneration 122,782 100,619 
Additional remuneration 34,355 23,534 

157,137 124,153 
Employees

Monthly remuneration 1,690,470 1,276,051 
Additional remuneration 319,005 230,628 

2,009,475 1,506,679 
Social security charges

Compulsory 143,808 115,011 
Optional 549,819 247,008 

693,627 362,019 
Other 7,500 19 

2,867,739 1,992,870 

As at 31 December 2012, the Bank had a total number of 860 employees.

On this same date, the employees are distributed over the following professional categories:

2012
Senior Executive 5 
Director 19 
Coordinator 82 
Technician 254 
Administrative 500 

860 
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21. EXTERNAL SUPPLIES

For the years ended on 31 December 2012 and 2011, these headings are broken down as follows:

2012 2011
Security and surveillance 527,495  330,034  
Communications 469,212  385,298  
Specialised services 261,385  210,556  
Rental and hire charges 241,369  116,920  
Travel and representation costs 178,625  125,599  
Maintenance and repair 164,529  114,794  
Miscellaneous materials 160,274  133,304  
Real estate services 113,962  255,332  
Water and energy 125,523  69,393  
Publications, advertising and publicity 89,728  32,691  
Transport 51,642  36,940  
Insurance 21,032  14,598  
Other external supplies 194,188  658,514  

2,598,965  2,483,973  

22. TAXES AND LEVIES NOT INCIDENT ON EARNINGS

For the years ended on 31 December 2012 and 2011, these headings are broken down as follows:

2012 2011
Customs duties 43,643 11,472 
Other taxes and levies 9,781 10,889 

53,424 22,361 

23. EARNINGS FROM FINANCIAL FIXED ASSETS

As at 31 December 2012, this heading records the equity earnings of Multitel, Lda, based on the value of the equity 
of this related entity presented in the financial statements as at 31 October 2012 (Note 9).

24. OTHER OPERATING INCOME AND COSTS

For the years ended on 31 December 2012 and 2011, these headings are broken down as follows:

2012 2011
Other income

Income from properties 191,692 175,862  
Income from miscellaneous services rendered 141,206 101,191  
Other 56,315 38,820  

389,213  315,873  
Other costs

Levies and donations 44,964 29,584  
Other  - 1,257,358  

44,964  1,286,942  
344,249  (971,069) 

As at 31 December 2012 and 2011, the balance of the heading “Other income - Income from properties” refers to 
rents received from the buildings rented by the Bank.

As at 31 December 2011 and 2010, the balance of the heading “Other costs - Other” refers to loans that were 
overdue for a period of more than 180 days and were written off from the assets. The loans were, in regulatory 
terms, fully provisioned, hence the Bank reversed the constituted provisions and recorded this cost. This 
accounting procedure was changed in 2012, therefore this cost is no longer recorded.
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25. NON-OPERATING EARNINGS

For the years ended on 31 December 2012 and 2011, these headings are broken down as follows:

2012 2011
Gains

Gains relative to previous years 3,516,805 136,370  
Recoveries of interest written off from the assets 588,652 150,579  
Earnings from the disposal of fixed assets  - 3,097  
Other gains 357,589 2,927  

4,463,046  292,973  
Losses

Losses relative to previous years 5,039,184 274,807  
Losses in fixed assets 21,006 -
Other losses 871,589 4,699  

5,931,779  279,506  
(1,468,733) 13,467  

26. TAXES

The Bank is subject to Industrial Tax, being considered a Group A taxpayer for tax purposes. Its income is taxed 
under the terms of numbers 1 and 2 of article 72, of Law number 18/92, of 3 July, with the applicable tax rate being 
35%, following Law number 5/99, of 6 August (Note 2.3 h)).

As at 31 December 2012 and 2012, the bank presents tax losses carried forward relative to the financial years 
of 2010 to 2012. Moreover, the Bank has tax credit which may offset in future payments of Industrial Tax, of the 
amount of tAKZ 241,567 (Note 8). The use of this credit, in contrast to tax losses, has no validity period.

The Bank did not recognise, in the financial statements, deferred tax assets related to tax losses carried forward, 
since it cannot demonstrate the probability of achieving tax profits in the future which will enable their use.

The tax authorities are entitled to review the Bank’s tax situation during a period of five years, which may lead, 
due to different interpretations of the tax legislation, to possible correction to the taxable profit for 2008 to 2012. 
However, the Bank’s Board of Directors believes that any additional payments which might arise as a result of these 
reviews will not be significant to the financial statements attached herewith.

27. OFF-BALANCE SHEET HEADINGS

As at 31 December 2012 and 2011, these headings are broken down as follows:

2012 2011
Liabilities to third parties

Guarantees provided 444,055  176,949  
Commitments to third parties
Open documentary credit 268,696  2,015,047  
Irrevocable credit lines 1,036,450  236,750  

1,749,201  2,428,746  
Liabilities due to services rendered

Services rendered by the institution
Custody of values 3,313,545  7,013,748  

Collection 957  663  

3,314,502  7,014,411  

Guarantees and sureties provided are banking operations that do not imply the mobilisation of funds by the Bank, 
and are related to guarantees provided to support import operations and for enforcement of contracts by the 
Bank’s customers. The guarantees provided represent values which might be payable in the future.
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Open documentary credit represents irrevocable commitments, by the Bank, on behalf of its customers, to pay/
order payment of a specific amount to a supplier of a given merchandise or service, within a stimulated period of 
time, against submission of documents relative to the dispatch of the merchandise or provision of the service. The 
condition of irrevocable consists of the fact that its cancellation or alteration is not possible without the explicit 
agreement of all the parties involved.

Commitments assumed to third parties represent contractual agreements for the granting of credit to the Bank’s 
customers (for example unused credit lines) which, in general, are contracted for fixed periods or under other 
expiry requirements and, normally, require the payment of a fee. These commitments represent values that might 
be payable in the future.

28. SHAREHOLDERS, PARTICIPATED COMPANIES AND OTHER RELATED ENTITIES

As at 31 December 2012 and 2011, the main balances and transactions maintained with shareholders, participated 
companies and other related entities, are as follows:

2012 2011

SHAREHOLDERS PARTICIPATED 
COMPANIES

OTHER 
ENTITIES TOTAL SHAREHOLDERS PARTICIPATED 

COMPANIES
OTHER 

ENTITIES TOTAL

Securities and stocks

Held for trading 8,681   -   -  8,681  4,799,434   -   -  4,799,434  

Held to maturity 5,724,609   -   -  5,724,609  6,264,426   -   -  6,264,426  

Loans granted 1,834,072  931,756  77,506  2,843,334  2,498,043   -   -  2,498,043  

Other values 1,782,378  309,245   -  2,091,623   -   -   -   -  

Deposits

Sight deposits (12,899,074) (473,230) (7,307) (13,379,611) 14,217,700   -   -  14,217,700  

Term deposits (14,672,515) (400,238) (960) (15,073,713) 11,484,778   -   -  11,484,778  

Other funding (9,154,317)  -   -  (9,154,317)  -   -   -   -  

Other liabilities (15,420,005) (293,283)  -  (15,713,288) (187,726)  -  (187,726) 

As at 31 December 2012, the shareholders are as follows:

State
Cerval
ENSA – Empresa Nacional de Seguros de Angola
Sonangol, EP
Endiama
Porto de Luanda
TAAG - Linhas Aéreas de Angola
Angola Telecom
Bolama

As at 31 December 2012, the participated companies are as follows:

Servauto, S.A.R.L.
EBA - Empreendimentos e prestações de serviços
Multitel, Lda.
Mutombe, Lda.
BCI Imobiliária, S.A.R.L.
Bricomil, SARL
Sociedade Angolana Promoção de Shoppings
CLV - Viana Park
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As at 31 December 2012, the other related entities are as follows:

Filomeno da Costa Alegre Alves de Ceita
Maria do Carmo Bastos Corte Real Bernardo
Jorge Leão Peres
João de Jesus Batalha Freire dos Santos
Carlos Alberto Teixeira  de Alva Sequeira Bragança
 

29. BALANCE BY CURRENCY

As at 31 December 2012 and 2011, the balance by currency is broken down as follows:

2012 2011
NATIONAL 
CURRENCY

FOREIGN 
CURRENCY

TOTAL
NATIONAL 
CURRENCY

FOREIGN 
CURRENCY

TOTAL

Disposable assets 14,082,009  5,967,756  20,049,765  11,597,109  4,675,060  16,272,169  
Liquidity investments 7,099,280  16,162,638  23,261,918  6,657,101  2,422,252  9,079,353  
Securities and stocks

Held for trading 8,681   -  8,681  6,088,838   -  6,088,838  
Held to maturity 5,071,904  652,705  5,724,609  5,587,993  676,433  6,264,426  

5,080,585  652,705  5,733,290  11,676,831  676,433  12,353,264  
Loans, net of provisions 39,295,290  6,192,719  45,488,009  26,790,016  6,707,148  33,497,164  
Current tax assets 241,567 - 241,567 241,567 - 241,567
Other values 2,078,088 2,191,887 4,269,975 4,899,723 60,565 4,960,288
Fixed assets

Financial fixed assets 426,934 271,108 698,042 72,208 - 72,208
Tangible fixed assets 6,161,882 - 6,161,882 5,295,610 - 5,295,610
Intangible fixed assets 609,014 - 609,014 104,013 - 104,013

7,197,830 271,108 7,468,938 5,471,831 - 5,471,831
Total Assets 75,074,649 31,438,813 106,513,462 67,334,178 14,541,458 81,875,636

Deposits
Sight deposits 34,110,440  8,677,020  42,787,460  28,323,869  9,479,690 37,803,559
Term deposits 21,543,762  5,055,702  26,599,464  17,325,945  3,700,239 21,026,184

55,654,202  13,732,722  69,386,924  45,649,814  13,179,929 58,829,743
Liquidity funding

Inter-financial money market transactions  -   -   -   -  131,897 131,897
Sale of third-party securities

with repurchase agreement  -   -   -  5,798,396  - 5,798,396
 -   -   -  5,798,396  131,897 5,930,293

Liabilities in the payment system 559,657  401,180 960,837 373,256 19,660 392,916
Foreign exchange transactions  -  - - - 47,045 47,045
Other funding 9,140,777  2,429,595 11,570,372 935,400 1,608,523 2,543,923
Other liabilities 147,656  16,146,123 16,293,779 1,526,492 12,533 1,539,025
Provisions for probable liabilities 873,561  - 873,561 344,770 - 344,770

Total Liabilities 66,375,853  32,709,620 99,085,473 54,628,128 14,999,587 69,627,715
Equity 7,427,989  - 7,427,989 12,247,921 - 12,247,921

Total Liabilities and Equity 73,803,842  32,709,620 106,513,462 66,876,049 14,999,587 81,875,636

30. SUBSEQUENT EVENTS

We are not aware of any facts or events after 31 December 2012, up to the approval of the Financial Statements, 
which justify adjustments or disclosure in the Notes to the Accounts, that affect the situations and/or information 
stated therein in any significant manner and/or that have altered or are expected to significantly alter, favourably or 
unfavourably, the Bank’s financial position, net income and/or activities.
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14. OPINION OF THE SUPERVISORY BOARD

OPINION ON THE ECONOMIC YEAR OF 2012

To the esteemed Shareholders,

INTRODUCTION

1. The Supervisory Board hereby submits to the Shareholders its Opinion on the Annual Report and 
Accounts relative to 2012, presented on 30 March 2013, by the Board of Directors of Banco de 
Comércio e Indústria S.A.R.L.

RESPONSIBILITIES

2. The Supervisory Board took office on 7 December 2012, hence this opinion was based issued based 
on the Management Report, Financial Statements, Report of the External Auditors, working meetings 
with the directors of BCI, as well as the consultation of explanatory documents underlying the 
accounting information referred to above.

OPINION

3. The Report of the External Auditors relative to the financial year of 2011 and the Opinion of the 
Supervisory Board of the same year presented many reservations and recommendations, imposing 
their due correction so that the accounts of BCI truly reflect the Bank’s financial situation and the 
negative net income that during previous years had been presented as positive by the former 
management.

4. The current Board of Directors accepted these recommendations, prepared a Structured Accounting 
and Financial Reform Plan and selected an IT and accounting platform that complies with the 
compulsory requirements established by instructions of Banco Nacional de Angola. This Reform Plan 
and the characteristics of the new IT system were submitted to the Extraordinary General Meeting of 
BCI held on 7 December 2012.

5. The Structured Accounting and Financial Reform Plan is being implemented with praiseworthy 
dedication, under which the migration of data to the new IT and accounting platform has been 
achieved within a record period of time. 

6. However, various defects continue to persist which are important to correct, namely:

6.1 Lack of conformity in the physical inventory of the assets of BCI, both from the accounting and 
legal point of view;

6.2 Lack of notary registration of the share capital increase in 2007 and 2008;

6.3 A assunção como custo do BCI, dos valores pagos e a pagar aos ex-trabalhadores, relativos às 
Pensões de Reforma Complementares;

6.4 The high value of Bad Debt, covered by the Bank’s Provisions.

7. This Supervisory Board neither observed nor had any knowledge that, during the financial year of 
2012, any infringement of the Law or Articles of Association of BCI had occurred.
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8. Under these terms and within the scope of our opinion, we issue the following recommendations to 
the Shareholders:

a) That the Management Report, Balance Sheet and Financial Statements presented by the Board of 
Directors should be approved;

b) That a specialised company should be contracted to prepare a physical inventory of the assets of 
BCI, in order to carry out their revaluation and the updating of the legal and accounting record;

c) That, after notary registration of the share capital increase, the due accounting should take place 
under the Share Capital account;

d) That financial resources from BCI’s Social Fund should be transferred to one of the Pension 
Funds instituted in the country, in order to capitalise this value and undertake the payment of the 
Supplementary Retirement Pensions, thus disencumbering BCI from this practice;

e) That, in the future, loans which are not backed by institutions of the Angolan State, should be 
accompanied by adequate guarantees, namely asset-backed, in order to prevent the situation of 
Bad Debt;

f) That for current Bad Debt all the administrative and legal means should be used for its recovery. 

Luanda, 13 May 2013

The Supervisory Board

Luis Filipe Teixeira 
(Chairman)

Júlio João Moniz
(Member)

José Manuel Rela dos Santos Bento
(Member)
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15. REPORT OF THE EXTERNAL AUDITORS

KPMG Angola - Audit, Tax, Advisory, S.A. Telephone: +244 227 28 01 01

Rua do Assalto ao Quartel de Moncada, n°15 - 2°
Luanda - Angola

Fax: +244 227 28 01 19

Report of the Independent Auditor
To the Shareholders of Banco de Comércio e Indústria, S.A.R.L.

We have audited the financial statements attached herewith of Banco de Comércio e Indústria, S.A.R.L., 
which comprise the balance sheet as at 31 December 2012 (presenting a total of tAKZ 106,513,462 and 
total equity of tAKZ 7,427,989, including a negative net income of tAKZ 4,558,894), the income statement, 
statement of changes in equity and cash flow statement for the year ended on this date, as well as the 
summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibility of the Management for the Financial Statements

The Management is responsible for the appropriate preparation and presentation of these financial 
statements in accordance with the accounting principles established in the Accounting Plan for Financial 
Institutions (“CONTIF”) and other provisions issued by Banco Nacional de Angola (“BNA”), and for the 
internal control deemed necessary to enable the preparation of financial statements that are free of material 
distortion due to fraud or error.

Responsibility of the Auditor

It is our responsibility to express an opinion on these financial statements based on our audit, which was 
conducted in accordance with the International Audit Standards, except regarding the situations referred 
to in paragraphs number 1 to 7 of the Basis for the Opinion with Reservations. These Standards require 
that we comply with ethical requirements and that we plan and execute the audit in order to obtain 
reasonable assurance as to whether the financial statements are free of material distortion.

An audit involves implementing procedures in order to obtain audit evidence on the amounts and 
disclosures presented in the financial statements. The selected procedures depend on the auditor’s 
judgement, including the assessment of the risks of material distortion of the financial statements due to 
fraud or error. In making these risk assessments, the auditor considers the relevant internal control for the 
appropriate preparation and presentation of the financial statements by the entity in order to design audit 
procedures that are suitable under the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion 
the efficacy of the internal control of the entity. An audit also includes assessment as to whether the 
accounting policies used are appropriate and whether the accounting estimates made by the Management 
are reasonable, as well as appraisal of the overall presentation of the financial statements.

We firmly believe that our audit evidence is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit 
opinion with reservations.

KPMG Angola - Audit, Tax, Advisory, S.A., an Angolan firm
member of the KPMG network, composed of independent 
affiliate firms of KPMG International, a Swiss cooperative.

KPMG Angola - Audit, Tax, Advisory, S.A. 
Share Capital USD 1,350,000 
Taxpayer number. 5401178077



ANNUAL REPORT  | 139

Basis for the Opinion with Reservations

1. Relative to 31 December 2012, the banking reconciliation prepared by the Bank for the sight 
deposit accounts held by the foreign corresponding banks Byblos Bank, Banco Espírito Santo and 
Millennium bcp, do not entirely identify the open items, and hence do not explain the entirety of 
the difference between the book value balance and the balance presented on the bank statements 
of the corresponding banks. On the other hand, we failed to receive a reply to our request for 
confirmation of balances from the foreign corresponding banks. Therefore, we were not provided 
with sufficient and appropriate underlying documentation to validate the book value balances of the 
disposable asset accounts referred to above of the foreign corresponding banks, hence we can neither 
draw a conclusion on this issue, nor regarding the effects, if any, on the financial statements as at 
31 December 2012, of any adjustments that could have been identified to be necessary, if we had 
obtained this supporting information.

2. As at 31 December 2012, there is a difference between the balance recorded relative to BCI - 
Imobiliária, Construção e Gestão Imobiliária, S.A.R.L., a related entity of the Bank, and the value 
recorded by this entity, for the headings “Other values of civil nature - Miscellaneous receivables - 
BCI Imobiliária” and “Other liabilities of civil nature- Miscellaneous payables - BCI Imobiliária”, 
which, up to the present date, are not reconciled. Therefore, we are neither able to conclude on 
the balances of the headings referred to above, of the values of tAKZ 170,937 and tAKZ 62,500, 
respectively, nor as to the effect, if any, on the financial statements as at 31 December 2012, of any 
adjustments that could have been identified to be necessary, if we had obtained this reconciliation..

3. As noted in paragraph number 8 of the Audit Report, relative to 31 December 2011, by the former 
auditors, dated 30 April 2012, the situation is maintained, relative to 31 December 2012, concerning 
the lack of sufficient and appropriate underlying documentation to enable drawing conclusions 
on the balance of the heading “Lending operations to be settled”, of the value of tAKZ 2,520,378 
(2011: tAKZ 3,289,540), as well as on the adjustments, made by the Bank in 2011 and 2012, against 
“Retained earnings”, of the value of tAKZ 127,789 and tAKZ 61,492, respectively. Moreover, 
relative to 31 December 2012, we were not provided with sufficient and appropriate underlying 
documentation to enable concluding on the balance of the heading “Funding operations to be settled”, 
of the value of tAKZ 156,229 and on the balance of the headings “Gains relative to previous years” 
and “Losses relative to previous years”, of the values of tAKZ 3,516,805 and tAKZ 5,039,184, 
respectively. The balances of the headings include adjustments arising from the CONTIF Project, 
carried out by the Bank in 2012, with the objective of settling the reconciliation differences of the 
different portfolios, between the accounting position and that contained in the Bank’s information 
technology system, prior to the migration of the IT system to the CONTIF. Therefore, we were not 
able to conclude on the effect, if any, on the financial statements as at 31 December 2012, of any 
adjustments that could have been identified under these headings, if we had obtained this supporting 
information.

4. Relative to 31 December 2012, the Bank had not undertaken the drawing up of the inventory and 
its subsequent reconciliation with the accounting of all its tangible and intangible fixed assets, with 
this process being underway as at the date of this report. Furthermore, we were not provided with 
sufficient and appropriate information to enable verifying the correctness of the amounts recorded 
under Tangible fixed assets and Intangible fixed assets as at 31 December 2012. Therefore, we are 
unable to conclude on the amounts recorded under Tangible fixed assets and Intangible fixed assets 
and as to the effect, if any, on the financial statements as at 31 December 2012, of any adjustments 
that could have been identified, if we had obtained this supporting documentation.
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5. As mentioned in Note 2.2 j), the Bank signed a protocol with Banco Nacional de Angola in 2010 
with a view to the assumption of costs related to retirement pensions supplementary to the Social 
Security System of Angola for Bank employees who had worked at this institution. These costs are 
paid through a monthly life annuity as of the date of retirement of the employees, and are shared in 
proportion to the period of employment of the employee in each institution. As noted in paragraph 
number 11 of the Audit Report, relative to 31 December 2011, by the former auditors, dated 30 April 
2012, the payments made relative to these liabilities are recorded as a cost for the year through the 
reinforcement of “Provisions for retirement pensions” and subsequent use. Under this procedure, 
the Bank records these liabilities on a cash basis, thus derogating the accruals principle envisaged in 
Basic Standard 2-0-30 – “Accounting Principles” of the CONTIF. Up to the date of issue of this report 
and as noted in paragraph number 11 of the Audit Report, relative to 31 December 2011, dated 30 
April 2012, we have not been provided with an updated actuarial study that estimates the liabilities for 
past services relative to employees entitled to this benefit. Consequently, we have not been provided 
with sufficient and appropriate underlying documentation to enable drawing a conclusion on the 
amount that should have recorded under the heading “Provisions for retirement pensions”, if we had 
obtained the updated actuarial study referred to above.

6. As noted in paragraph number 9 of the Audit Report, relative to 31 December 2011, by the former 
auditors, dated 30 April 2012, with the enforcement of BNA Notice number 4/2011, of 8 June, in the 
meantime revoked by BNA Notice number 3/2012, of 28 March, the Bank carried out a project aimed 
at calculating the needs of provisions for bad debt and provision of guarantees, in accordance with 
the new system, which involves rules of highly complex implementation, it has not been possible to 
determine, up to the date of issue of this report, the additional amount of provisions for bad debt and 
provision of guarantees, relative to 31 December 2012.

7. Relative to 31 December 2012, the independent Audit Report of BCI Imobiliária, Construção e 
Gestão Imobiliária, S.A.R.L., presents an opinion disclaimer, hence, in view of the manifest intention 
of the Bank’s Board of Directors to maintain its financial support to the participated company, due 
to the negative equity presented by this company, it was not possible to estimate the insufficiency of 
provisions for additional losses, taking into account the provisions in the CONTIF.

Opinion with reservations

In our opinion, with the exception as to the possible effect of the matters described in paragraphs 1 to 7 of 
the Basis for the Opinion with Reservations, the financial statements present in an appropriate manner, in 
all material aspects, the financial position of Banco de Comércio e Indústria, S.A.R.L. as at 31 December 
2012, and its financial performance, changes in equity and cash flow relative to the year ended on that 
date, in conformity with the accounting principles established in the CONTIF and other provisions issued 
by BNA.
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Emphases

Without affecting the opinion expressed in the preceding paragraph, we draw your attention to the 
following situations:

1. The financial statements relative to the financial year ended on 31 December 2011, presented for 
comparative purposes, were examined by another Audit Firm, which issued the Audit Report with 
8 reservations and 5 emphases, on 30 April 2012. Our contracting took place on 13 November 2012 
to carry out the audit to the financial year ended on 31 December 2012. Consequently, we conducted 
the audit procedures to the opening balances of the Balance Sheet as deemed suitable under the 
circumstances.

2. The financial statements attached herewith refer to the individual activity of Banco de Comércio e 
Indústria, S.A.R.L., having been prepared for approval by the General Meeting of Shareholders and in 
order to comply with the requirements for presentation of individual accounts as determined by BNA. 
However, pursuant to the CONTIF, the Bank must also prepare and present consolidated financial 
statements separately.

3. The Audit Report, relative to 31 December 2011, of the former auditors, dated 30 April 2012, includes 
in its paragraph number 5 a reservation due to limitation of scope, as a result of the fact that the 
minutes of the meetings held by the previous Board of Directors, from June 2009 until the end of 
October 2011, had not been made available, thus preventing the former auditors from drawing a 
conclusion on the potential impacts on the Bank’s financial statements, as at 31 December 2011, 
relative to the matters addressed at the meetings held by the previous Board of Directors during that 
period. In 2012, we were provided with the minutes of the meetings held by the current Board of 
Directors, during the financial years of 2011, 2012 and 2013, hence the situation has been settled for 
the financial year under review.

4. As mentioned in Note 16, during 2007 and 2008, the Bank recorded share capital increases of the 
values of tAKZ 1,675,052 and tAKZ 188,387, equivalent to USD 22,327,170 and 2,506,179, 
respectively, based on deliberations of the General Meeting of Shareholders. Since there is no 
notary registration, these share capital increases were recorded under the heading “Reserves and 
funds”, through instruction of BNA, and cannot be transferred to the heading “Share capital” while 
the formalisation process is underway. As at the date of this report, there were no developments 
whatsoever on this issue.

5. The Audit Report, relative to 31 December 2011, dated 30 April 2012, includes in its paragraph 
number 4 a reservation due to limitation of scope, as a result of the fact that the auditors had been 
unable to conclude on the amount of the headings “Loans”, “Deposits”, “Liabilities to third parties”, 
“Liquidity funding”, “Liabilities in the payment systems”, “Funds bound to imports - Cash funds” 
and “Liabilities due to services rendered - Services rendered by the Bank - Custody of values”, due to 
lack of a sufficient number of replies to requests for confirmation of balances and other information 
on the part of customers and other creditors. Relative to 31 December 2012, this situation was 
settled through the implementation of alternative procedures which enabled us to conclude on the 
reasonableness of the balances of the headings referred to above in the Bank’s financial statements.
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6. The Audit Report, relative to 31 December 2011, dated 30 April 2012, includes in its paragraph 
number 6 a reservation due to limitation of scope, as a result of the fact that the auditors had been 
unable to conclude on the book value balance of the heading “Disposable assets at the Central Bank”, 
of the value of tAKZ 11,146,174, since the respective banking reconciliation, as at 31 December 
2011, presented a large number of open items which required explanation and due to the fact that no 
reply had been obtained to the request for confirmation of balances and other information, on the part 
of BNA. As at 31 December 2012, the difference between both positions had already been settled 
following the adjustments arising from the CONTIF Project, carried out by the Bank in 2012, with the 
objective of settling the reconciliation differences of the different portfolios, between the accounting 
position and that contained in the Bank’s information technology system, prior to the migration 
of the IT system to the CONTIF. The consideration of these adjustments were recorded under the 
headings “Lending operations to be settled”, “Retained earnings”, “Gains relative to previous years” 
and “Losses relative to previous years”, which are included in the limitation of scope referred to in 
paragraph 3.

7. The Audit Report, relative to 31 December 2011, dated 30 April 2012, included in paragraph number 
7 a reservation due to limitation of scope, as a result of the fact that the auditors had been unable to 
conclude on the reasonableness of the balance value of “Treasury Bonds in national currency indexed 
to the USD”, due to the fact that there was a difference of tAKZ 754,978 between the nominal value 
of these securities, used in the calculation of their balance value and nominal value presented in the 
inventory of securities and in the SIGMA statement, relative to 31 December 2011, for which the 
Banco was still investigating in order to find an explanation. As at 31 December 2012, the difference 
between both positions had already been settled following the adjustments arising from the CONTIF 
Project, carried out by the Bank in 2012, with the objective of settling the reconciliation differences of 
the different portfolios, between the accounting position and that contained in the Bank’s information 
technology system, prior to the migration of the IT system to the CONTIF. The consideration of 
these adjustments were recorded under the headings “Lending operations to be settled”, “Retained 
earnings”, “Gains relative to previous years” and “Losses relative to previous years”, which are 
included in the limitation of scope referred to in paragraph 3.

8. The Audit Report, relative to 31 December 2011, dated 30 April 2012, includes in its paragraph 
number 8 a reservation due to limitation of scope, as a result of the fact that the auditors had been 
unable to conclude on the reasonableness of the book value balances of the heading “Loans”, due 
to the fact that there were differences between the accounting position and that contained in the 
respective inventories of operations taken from the information technology system, whose explanation 
was still being investigated by the Bank. As at 31 December 2012, the difference between both 
positions had already been settled following the adjustments arising from the COMM Project, carried 
out by the Bank in 2012, with the objective of settling the reconciliation differences of the different 
portfolios, between the accounting position and that contained in the Bank’s information technology 
system, prior to the migration of the IT system to the CONTIF. The consideration of these adjustments 
were recorded under the headings “Lending operations to be settled”, “Retained earnings”, “Gains 
relative to previous years” and “Losses relative to previous years”, which are included in the 
limitation of scope referred to in paragraph 3.

9. The Audit Report, relative to 31 December 2011, dated 30 April 2012, included in paragraph number 
10 a reservation, due to the fact that the Bank had recorded, under costs for the year, expenses 
incurred in previous years that did not meet the requirements to be capitalised and were stated under 
the heading “Fixed assets in progress”, to the value of tAKZ 361,891, thus overvaluing the “Retained 
earnings” and undervaluing the “Net income for the year”, respectively. This situation has no impact 
on the Bank’s financial statements, relative to 31 December 2012.
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10. In view of the potential impacts of the matters described in paragraphs number 1 to 7 of the Basis for 
the Opinion with Reservations, in the financial statements, the continuity of the Bank’s operations 
depends on the financial support of its shareholders, the future success of its operations, and the 
capacity to obtain external financial resources. The Board of Directors continues to devise actions 
to solve situations that affect the Bank’s financial position most significantly, aimed at ensuring the 
continuity of its operations and processes.

Luanda, 10 May 2013

KPMG Angola — Audit, Tax, Advisory, S.A.
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