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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 
Aos Accionistas do  
Banco de Comércio e Indústria, S.A. 
 
Introdução  
 
1. Auditámos as demonstrações financeiras anexas do Banco de Comércio e 

Indústria, S.A. (“Banco”), as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 
2019 que evidencia um total de 173 265 558 milhares de Kwanzas e um capital 
próprio negativo de 40 961 969 milhares de Kwanzas, incluindo um resultado líquido 
negativo de 26 190 225 milhares de Kwanzas, as Demonstrações de Resultados, do 
Resultado integral, de Alterações nos Capitais Próprios e dos Fluxos de Caixa do 
exercício findo naquela data e o correspondente Anexo. 

 
Responsabilidade do Conselho de Administração pelas Demonstrações 
Financeiras  
 
2. O Conselho de Administração é responsável pela preparação e apresentação de 

modo apropriado destas demonstrações financeiras de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro 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 

 
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião independente sobre 

estas demonstrações financeiras com base na nossa auditoria, a qual foi conduzida 
de acordo com as Normas Técnicas da Ordem dos Contabilistas e Peritos 
Contabilistas de Angola. Estas normas exigem que cumpramos requisitos éticos e 
que planeemos e executemos a auditoria para obter segurança razoável sobre se as 
demonstrações financeiras estão isentas de distorção material.  

 
4. 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 dos riscos, o auditor considera o controlo 
interno relevante para a preparação e apresentação das demonstrações financeiras 
pela entidade a fim de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados 
nas circunstâncias, mas não com a finalidade de expressar uma opinião sobre a 
eficácia do controlo interno da entidade. Uma auditoria inclui também avaliar a 
adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas 
contabilísticas feitas pelo Conselho de Administração, bem como avaliar a 
apresentação global das demonstrações financeiras. 
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5. 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. 
 

Bases para a Opinião com Reservas 
 

6. Em 31 de Dezembro de 2019, a rubrica de balanço “Crédito a clientes” apresenta o 
valor de 45 684 253 milhares de Kwanzas. Decorrente do trabalho efectuado, não nos 
foi disponibilizada informação relevante para a execução do nosso trabalho, 
nomeadamente, a formalização de contratos, as reestruturações associadas e o 
registo de garantias e as operações de crédito concedido a clientes desde o momento 
da contratação até 31 de Dezembro de 2019. Nesta base, não nos foi possível 
concluir quanto ao direito do Banco sobre estes montantes, sobre a sua existência e 
sobre a adequação dos valores apresentados. 

 
7. O Banco adoptou a IFRS 9 no exercício de 2019, a qual estabelece uma nova 

metodologia de apuramento de perdas esperadas por imparidade. A implementação 
do modelo de perdas esperadas para imparidade de crédito foi concluída com um 
conjunto de limitações não nos tendo sido possível validar, nomeadamente, a 
qualidade dos dados no que respeita ao aumento significativo do risco de crédito, à 
marcação de créditos reestruturados, aos períodos de cura e respectivos valores da 
recuperação, dados essenciais para a aplicação da IFRS 9. Deste modo, não nos foi 
possível concluir quanto aos efeitos destas limitações na rubrica de imparidade de 
crédito do exercício de 14 405 627 milhares de Kwanzas e imparidade acumulada de 
42 044 124 milhares de Kwanzas. 

 
8. Tendo em consideração as limitações descritas nos parágrafos 6 e 7 anteriores, não 

nos é possível concluir, igualmente, sobre os montantes de 9 906 171 milhares de 
Kwanzas e 5 441 816 milhares de Kwanzas registados nas rubricas de juros e 
rendimentos similares (Juros de crédito a clientes) e rendimentos de serviços de 
comissões.  

 
9. A 31 de Dezembro de 2019 a rubrica Provisões inclui o montante de 7 005 785 

milhares de Kwanzas relativo a responsabilidades com responsabilidades de 
benefícios pós emprego. Não obtivemos prova suficiente e apropriada sobre o 
montante apresentado pelo Banco, quer no balanço de abertura quer em 31 de 
Dezembro de 2019, pelo que não nos é possível concluir sobre os impactos 
registados na demonstração de resultados, nas rubricas de provisões líquidas de 
anulações, no montante de 5 391 328 milhares de Kwanzas. 

 
10. O Banco apresenta no seu passivo, na rubrica Programas do Estado e recursos 

vinculados com referência a 31 de Dezembro de 2019, o montante de 11 991 819 
milhões de Kwanzas relativos a um conjunto de responsabilidades cuja contraparte é 
uma outra instituição financeira. A esta data não foi possível obter a confirmação dos 
valores registados ou confirmar a sua exigibilidade, pelo que não nos é possível 
concluir o sobre o montante registado nesta rubrica.  

 
11. O Banco apresenta no seu passivo, incluído na rubrica Outros passivos, com 

referência a 31 de Dezembro de 2019, o montante de 3 888 549 milhões de Kwanzas 
relativos à Conta do Tesouro Nacional - receitas arrecadadas. A esta data não foi 
possível obter a confirmação dos valores registados ou confirmar a sua exigibilidade, 
pelo que não nos é possível concluir o sobre o montante registado nesta rubrica.  
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12. O Banco apresenta na nota 40. Gestão do Risco da Actividade as divulgações 
relativas à gestão de risco da actividade, as quais não cumprem com o definido na 
norma IFRS 7 – Divulgação de instrumentos financeiros, nomeadamente no que se 
refere à maturidade de activos e passivos financeiros, divulgações do crédito, 
indicadores de liquidez, políticas de gestão do risco de crédito, exposição máxima ao 
risco de crédito, risco de mercado e análises de sensibilidade.  

 
13. Conforme referido no parágrafo 7 acima, o Banco adoptou a IFRS 9 no exercício de 

2019 sendo que a mesma deveria ser aplicada, prospectivamente, para os exercícios 
iniciados em 1 de Janeiro de 2018. O Banco não procedeu aos ajustamentos nem às 
divulgações que seriam necessárias efectuar relativa à informação comparativa com 
referência a 31 de Dezembro de 2018, nos termos da aplicação da norma. 

 
14. Conforme descrito na nota 2.1.Bases de apresentação do Anexo às demonstrações 

financeiras, o Banco Nacional de Angola e a Associação Angolana de Bancos 
("ABANC") expressaram uma interpretação de que não se encontravam cumpridos a 
totalidade dos requisitos previstos na IAS 29 - Relato financeiro em economias 
hiperinflacionárias ("IAS 29") para que a economia Angolana fosse considerada 
hiperinflacionária nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2018 e, 
consequentemente, o Conselho de Administração do Banco naquelas datas decidiu 
pela não aplicação das disposições constantes naquela Norma no decurso do período 
considerado em hiperinflacção. Em 31 de Dezembro de 2018, a taxa de inflação 
acumulada nos últimos três anos ultrapassava os 100%, o que é uma condição 
quantitativa objectiva que nos levou a considerar, para além da existência de outras 
condições previstas na IAS 29, que a moeda funcional das demonstrações financeiras 
do Banco em 31 de Dezembro de 2018 correspondia à moeda de uma economia 
hiperinflacionária.  

 
 Com referência ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, considerando que o 

indicador de inflação acumulada para os anos de 2017, 2018 e 2019 é inferior a 
100%, e dado que não ocorreram outros efeitos significativos adversos, é possível 
considerar que Angola deixou de ser uma economia em hiperinflacção em 2019. 
Nestes termos, a IAS 29 deixa de ser aplicada, prospectivamente, para os exercícios 
iniciados em 1 de Janeiro de 2019. 

 
 O Banco não procedeu aos ajustamentos que seriam necessários, atendendo àquela 

premissa e de acordo com as disposições previstas naquela Norma, nomeadamente 
a aplicação com referência aos exercícios de 2017 e 2018, período abrangido pela 
hiperinflacção, com o respectivo impacto nos saldos de abertura, para o corrente 
período. 

 
 Não obtivemos, contudo, informações suficientes que nos permitam quantificar os 

efeitos desta situação nas demonstrações financeiras do Banco em 31 de Dezembro 
de 2019, que entendemos serem materiais. 

 
Opinião com Reservas 

 
15. Em nossa opinião, excepto quanto aos possíveis efeitos dos assuntos descritos nos 

parágrafos 6 a 11 e excepto quanto aos efeitos dos assuntos descritos nos 
parágrafos 12 a 14 acima da secção “Bases para a Opinião com Reservas”, as 
demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 acima apresentam de forma 
apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do 
Banco de Comércio e Indústria, S.A. em 31 de Dezembro de 2019 e o seu 
desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao exercício findo naquela data, em 
conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro. 
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Ênfases 
 
16. Sem afectar a nossa opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção 

para os seguintes assuntos: 
 

16.1. O Banco apresenta a 31 de Dezembro de 2019 um capital próprio negativo de  
40 961 969 milhares de Kwanzas, incluindo um resultado líquido negativo do 
exercício de 26 190 225 milhares de Kwanzas.  
 
Adicionalmente, e conforme divulgado na nota 43. Plano de Recapitilização, o Banco 
não cumpre com o rácio de solvabilidade mínimo de 10% definido no artigo 4º do 
aviso n.º 2/2016 do Banco Nacional de Angola (BNA), não divulgando o seu cálculo 
pelo mesmo ser negativo. Contudo, o Conselho de Administração do Banco recebeu 
por parte do BNA a indicação de que após o processo de recapitalização, os seus 
fundos Próprios regulamentares, o rácio de solvabilidade regulamentar e demais 
rácios prudenciais, deverão estar em conformidade com a Lei e Regulamentação em 
vigor, a 31 de Dezembro de 2020.  
 
Acresce que, e conforme divulgado na nota 44. Eventos Subsequentes, após 31 de 
Dezembro de 2019, os mercados financeiros mundiais foram significativamente 
afectados pelas consequências da pandemia declarada pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) relacionada com a propagação em todo o mundo do novo coronavírus 
(COVID-19) e da queda abrupta do preço do barril de petróleo nos mercados 
internacionais.  
 
Conforme descrito nas notas 43. Plano de recapitalização e 44. Eventos 
subsequentes, o Conselho de Administração, após a data de balanço, definiu um 
conjunto de iniciativas, que incluem: (i) uma expectativa de menor receita; (ii) uma 
contenção significativa nos custos da actividade, e (iii) um plano de liquidez e de 
recapitalização do Banco, que prevê necessidades de capital de 57 000 000 milhares 
de Kwanzas, dos quais 30 000 000 milhares de Kwanzas serão aportados pelo 
accionista até 30 de Junho de 2020 e os remanescentes 27 000 000 milhares de 
Kwanzas serão aportados até 31 de Dezembro de 2020, após conclusão do processo 
de privatização. O referido plano de recapitalização foi apresentado, no início de 
2020, ao accionista e ao BNA, tendo o Conselho de Administração recebido do BNA a 
autorização para a reposição dos rácios nessa conformidade. 

 
Nesta base, as incertezas quanto: 
 
• ao momento da realização do aumento de capital remanescente de 27 000 000 

milhares de Kwanzas após privatização; 
• à concretização das restantes medidas adicionais definidas nas projeções de 

liquidez e plano de recapitalização face à incerteza quanto aos pressupostos e 
estimativas aí assumidos; e, 

• à incerteza da implementação do plano de recapitalização apresentado pelo 
actual Conselho de Administração, por parte dos novos accionistas decorrentes 
do processo de privatização;  

 
representam acontecimentos ou condições da existência de uma incerteza material, 
inerente à evolução de algumas situações que não estão sob controlo do Banco, que 
podem colocar dúvidas significativas sobre a capacidade do Banco em se manter em 
continuidade, caso não se venha a concretizar o desfecho pretendido das medidas 
em curso tomadas pelo Conselho de Administração. 
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16.2. Conforme divulgado na nota 4. Correcção de Erros, do anexo às demonstrações 
financeiras, o Banco efectuou um conjunto de re-expressões aos saldos de abertura 
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 com um impacto negativo nos 
capitais próprios de 37 178 720 milhares de Kwanzas e no resultado líquido do 
exercício de 9 695 298 milhares de Kwanzas. 

 
16.3. Conforme divulgado na nota 2.1. Bases de Apresentação do anexo às demonstrações 

financeiras, estas demonstrações financeiras, preparadas para o exercício findo em 
31 de Dezembro de 2019 referem-se à actividade individual do Banco. 

 
Outras Matérias 
 
17. As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 

2018, foram examinadas por outro Auditor Independente, que sobre elas emitiu um 
Relatório do Auditor Independente sem reservas e com uma ênfase, datado de 11 de 
Abril de 2019. A nossa contratação como Perito Contabilista ocorreu a 23 de 
Dezembro de 2019 para efectuarmos a auditoria estatutária do ano findo em 31 de 
Dezembro de 2019. 

 

Luanda, 22 de Maio de 2020 
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