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econoMia internacional

as tensões económicas e financeiras iniciadas em 2007, 
com a crise no mercado de crédito hipotecário subprime 
nos eUa, agravaram-se e generalizaram-se, no ano de 
2008, culminando numa grave crise que afectou todo o 
sector financeiro. 

o quadro de risco sistémico que passou a caracterizar 
o sector financeiro exigiu uma intervenção sem prece-
dentes por parte das autoridades, resultou numa profun-
da transformação do sector financeiro, e teve impactos 
adversos generalizados sobre a economia real.

no início do ano, os primeiros problemas surgiram 
com as seguradoras de crédito (“monolines”), cuja revisão 
em baixa do rating (de “aaa” para os actuais “BBB”) 
colocou em risco o mercado de dívida de entidades  
públicas ou quase-públicas, cujas emissões beneficiavam 
do rating “aaa” das monolines.

ainda em Março, ocorreu a quase falência do banco 
de investimento Bear stearns, após o encerramento das 
linhas de crédito por parte dos investidores. a instituição 
viria a ser adquirida, in extremis, pelo banco JP Morgan, 
numa operação que contou com o apoio explícito da 
Reserva Federal dos eUa, incluindo o financiamento da 
mesma (no valor de até Us$30bn).

após esta situação, a Reserva Federal dos eUa criou 
vários mecanismos de cedência de liquidez ao sector  
financeiro, incluindo os bancos de investimento (“pri- 
mary dealers”), que não tinham acesso às facilidades 
regulares da autoridade monetária dos eUa, e reforçou 
os mecanismos que lhe permitiam ceder liquidez aos 
restantes bancos comerciais.

o sentimento viria a estabilizar, nos meses subsequen-
tes, embora num quadro de funcionamento irregular  
dos mercados internacionais, em especial os de crédito, 
sujeito ao fluxo de novos reportes de dados sobre as 
perdas incorridas pelo sector financeiro.

esta situação de acalmia relativa prolongou-se por 
cerca de seis meses, porém no 3º trimestre teve início 
uma vaga de fundo que alteraria de forma radical o 
perfil do sector financeiro.

no início do mês de setembro, e após o reporte  
de novas perdas substanciais, as duas agências de secu-

enquadraMento MacroeconÓMico

ritização Freddie Mac e Fannie Mae, que em conjunto 
garantem cerca de metade do mercado de hipotecas 
residenciais dos eUa (avaliado em 12 triliões de dólares), 
foram alvo de uma intervenção pelas autoridades, na 
prática procedendo à sua nacionalização. Caso as empre-
sas não pudessem manter a sua actividade havia um 
elevado risco de congelamento do mercado residencial 
nos eUa, já bastante debilitado.

ainda em setembro, começariam os problemas com 
o banco de investimento lehman Brothers, que se depa-
rou com o encerramento das linhas de crédito de que 
dispunha. a ausência de uma solução, em especial em 
termos de suporte pelas autoridades, resultou na falência 
da instituição. Pela primeira vez desde que a crise se 
iniciou, em 2007, os detentores de dívida emitida pelas 
empresas financeiras depararam-se com uma perda efec-
tiva.

em consequência, os mercados de crédito fecharam, 
de forma generalizada, para todos os tipos de activos 
financeiros, uma situação que se manteria até ao final do 
ano.

a falência da lehman Brothers teve efeitos colaterais. 
o banco de investimento Merrill lynch negociou a sua 
aquisição pelo Bank of america, uma operação que  
foi encerrada já em 2009. os bancos de investimento 
Goldman sachs e Morgan stanley pediram a sua trans-
formação em bancos comerciais, o que lhes permitiu 
aceder a garantias adicionais por parte da Reserva Fede-
ral dos eUa e do Fundo de Garantia de Depósitos (FDiC, 
mecanismo dos eUa).

o mês de setembro não terminaria sem outro evento 
da maior importância. a aiG, uma das maiores segura-
doras do mundo, teve problemas, com receios relativos 
à sua exposição aos mercados de crédito, e viria a ser 
“nacionalizada”, com a Reserva Federal a tomar 80% do 
capital, em contrapartida a um empréstimo de 85 mil 
milhões de dólares.

as ondas de choque estenderam-se a outras insti- 
tuições, destacando-se a falência da Washington  
Mutual, um dos maiores bancos activos no crédito  
hipotecário, e tornando-se a maior falência nos eUa.  
os activos da WaMu seriam adquiridos pela JP Mor-
gan. 



6

R e l a t ó R i o  e  C o n t a s  | 2008

Perdas rePortadas e auMentos de caPital 
– acuMulado até Janeiro de 2009

(biliões de usd)

Perdas Aumentos de Capital

Mundo 776,1 806,0

américas 478,1 433,6

europa 268,8 316,4

Ásia 29,2 56,0

Fonte: Bloomberg (Janeiro 2009)

a resposta das autoridades, nos eUa, incluiu o “emer-
gency economic stabilization act”, que inclui o Plano de 
aquisição de activos tóxicos (“taRP”), no valor de 700 
mil milhões de dólares, com o fim de adquirir os activos 
de risco ainda no balanço dos bancos. o processo nego-
cial com o Congresso e senado foi bastante problemáti-
co, prolongando-se por toda a segunda metade de se-

tembro, o mesmo ocorrendo com a definição do destino 
a dar aos fundos. em vez da aquisição dos activos, uma 
parte significativa (250 mil milhões) foi utilizada para a 
recapitalização do sector bancário americano, com o 
tesouro a tomar uma participação no capital, em acções 
preferenciais.

a Reserva Federal dos eUa, por sua vez, criou vários 
programas de financiamento ao sistema financeiro, po-
dendo adquirir aos bancos emissões securitizadas de 
crédito hipotecário, ao consumo, ensino, automóvel e a 
empresas, e ainda papel comercial, com o objectivo de 
redinamizar este mercado e apoiar os fundos do mercado 
monetário.

as tensões no sector bancário não foram exclusivas 
dos eUa, num movimento que se estendeu com especial 
violência também à europa.

Vários bancos europeus, de dimensão significativa, 
tiveram que receber apoio público e, em alguns casos, 
viriam a ser nacionalizados. Dois exemplos incluem os 
bancos Royal Bank of scotland, do Reino Unido, e o 
Fortis, da Bélgica/Holanda, que tinham integrado o con-
sórcio que adquiriu o banco aBn amro, juntamente com 
o Banco santander. o Governo britânico passou a deter 
mais de 60% do capital do RBos, e o Fortis foi dividido, 
com parte dos activos vendidos ao BnP Paribas.

a crise financeira foi alastrando e afectou, no final do 
3º trimestre, várias outras economias, em especial emer-
gentes. a islândia foi o país mais afectado, tendo o seu 
sector financeiro entrado em colapso, acabando os maio-
res bancos por ser nacionalizados, ao mesmo tempo que 
o país entrou em profunda recessão. na europa de leste 
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cresciMento econÓMico Mundial (%)

2004 2005 2006 2007 2008

Mundo 4.9 4.5 5.1 5.2 3.2

Países avançados 3.2 2.6 3.0 2.7 0.8

 eUa 3.6 2.9 2.8 2.0 1.1

 Japão 2.7 1.9 2.4 2.4 -0.7

 UeM 2.1 1.6 2.8 2.6 0.9

 Reino Unido 3.3 1.8 2.8 3.0 0.7

Países em desenvolvimento 7.5 7.1 7.9 8.3 6.1

 África 6.5 5.8 6.1 6.2 5.2

 Ásia 8.6 9.0 9.9 10.6 7.8

 europa de leste 6.9 6.1 6.7 5.4 3.2

 Médio oriente 5.8 5.7 5.7 6.4 6.1

 américa latina 6.1 4.7 5.5 5.7 4.6

Fonte: FMi (Janeiro 2009
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foram vários os países que se depararam com problemas 
no acesso a financiamento nos mercados internacionais, 
requerendo a intervenção e apoio do FMi.

todas estas tensões tiveram fortes impactos econó-
micos, mas que se acentuaram profundamente após a 
falência da lehman Brothers, com a economia mundial 
quase a parar, em sentido literal, no quarto trimestre do 
ano, após uma fase de abrandamento gradual ao longo 
dos primeiros meses do ano.

a desaceleração da actividade teve um importante 
impacto ao nível das matérias-primas. até Julho, estas 
registaram fortes subidas dos preços, vindo a atingir 
máximos históricos no início do 2º semestre, com o pe-
tróleo a alcançar os 145 dólares por barril, mas numa 
tendência que se estendeu a todos os metais industriais 
e também às matérias-primas agrícolas.

o facto de os mercados emergentes, durante todo o 
1º semestre, terem permanecido dinâmicos, suportaram 
a visão de que a procura ia continuar a crescer sustenta-
damente, pressionando em alta os preços. a tendência 
foi acentuada por posicionamentos especulativos, surgin-
do as matérias-primas como activos com elevadas taxas 
de rendibilidade num contexto já de correcção dos mer-
cados accionistas.

a economia norte-americana entrou em recessão em 
Dezembro de 2008, de acordo com a datação efectuada 
pelo national Bureau of economic Research dos eUa. ao 
longo de todo o ano a actividade económica desacelerou, 
mas a um ritmo que se acentuou nos quatro últimos 
meses do ano. em especial, no mercado de trabalho foram 
destruídos cerca de 3 milhões de empregos nos eUa, dos 
quais 1.9 milhões no último quadrimestre, numa tendên-
cia que se estendeu a todos os sectores e actividades e 
não exclusivamente à indústria e construção, como no 
início do ano.

a subida da taxa de desemprego nos eUa para um 
máximo (7,3%), desde o início dos anos 90, acentuou o 
movimento de desaceleração do consumo privado que já 
vinha desde o início do ano, alimentado pela efectiva 
destruição de riqueza das famílias e associada à queda 
dos preços do imobiliário e à desvalorização dos mercados 
accionistas, que no início do 3º trimestre foi ampliado 
pela subida dos preços da energia para máximos históri-
cos: a subida do preço da gasolina para mais de 4 dóla-
res por galão resultou numa quebra da procura de 
combustíveis, algo inédito em uma década.

na zona euro, a actividade económica desacelerou 
gradualmente durante os primeiros nove meses de 2008, 
e a economia viria a entrar na primeira recessão desde a 
criação da União económica e Monetária, em 1999. ainda 

que a contracção da actividade seja comum a todas as 
principais economias europeias, existem diferenças  
substantivas, com algumas mais afectadas pela quebra 
da procura externa (alemanha, França, itália) e outras 
mais penalizadas pela forte correcção em curso nos res-
pectivos mercados imobiliários (em especial a espanha e 
a irlanda).

taxas de Juro de curto Prazo (3 Meses)

Fonte: Reuters

as restantes economias mundiais, incluindo os mer-
cados emergentes, foram afectadas pela deterioração da 
conjuntura financeira, e também pela descida dos preços 
das matérias-primas, contribuindo para a sincronização 
da deterioração da economia mundial. o Japão entrou 
em recessão, e mesmo a China iniciou uma desaceleração 
acentuada, que levou as autoridades a anunciarem um 
plano massivo de apoio económico, visando combater o 
aumento do desemprego associado à quebra das  
exportações.

a actuação dos bancos centrais não se cingiu à maior 
cedência de liquidez, mas também à descida das taxas 
de juro de referência. esta actuação conjunta visou anu-
lar parte dos efeitos resultantes da maior incerteza que 
caracterizou os mercados monetário e de crédito, e que 
resultou numa subida bastante pronunciada dos spreads 
de crédito. 

a Reserva Federal dos eUa foi o banco central com 
a descida mais agressiva das taxas de juro, de 4.25% para 
virtualmente zero (com um intervalo de referência entre 
0% e 0.25%). adicionalmente, adoptou medidas explíci-
tas de apoio à expansão do crédito, uma actuação simi-
lar à que tinha sido adoptada pelo Banco do Japão no 
final dos anos 1990.

na zona euro, o Banco Central europeu desceu tam-
bém as taxas de juro para 2.5% no final do ano, mas 
iníciou o ciclo muito mais tarde, apenas em outubro, 
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numa decisão concertada com os principais bancos cen-
trais do mundo, no rescaldo da falência da lehman 
Brothers. 

também no mercado cambial foram visíveis as tensões 
que caracterizaram a generalidade dos mercados finan-
ceiros. Dois movimentos merecem especial destaque. Por 
um lado, a evolução do dólar, que se depreciou até ao 
final do verão, de forma generalizada, sendo que face ao 
euro atingiu um mínimo histórico de 1.6038 dólares por 
euro, no dia 15 de Julho (ainda assim, apenas 9% acima 
do nível observado no início do ano, em 1.47 dólares por 
euro).

após os problemas no sector financeiro nos eUa, em 
setembro, e com as medidas destinadas a facilitar o re-
patriamento de dólares, a divisa norte-americana iniciaria 
um movimento de apreciação significativa, que a levaria 
a cotar a 1.2331 dólares por euro, o nível mais forte 
desde abril de 2006.

a evolução das taxas de juro de mais longo prazo 
reflectiu dois factores principais, em diferentes momentos 
do tempo. até ao final do 1º semestre, o principal foco 
dos investidores, apesar da maior aversão ao risco, esta-
va nos riscos de inflação, em grande medida associados 
à subida dos preços das matérias-primas e energia, resul-
tando numa aceleração da inflação para máximos histó-
ricos.

Uma vez iniciada a descida dos preços das matérias- 
-primas, o foco mudou para a maior desaceleração da 
actividade económica e potenciais riscos de deflação,  
num quadro de procura de activos líquidos, isto num 
contexto de forte queda dos mercados accionistas e a 
dívida pública assumiu o seu papel de refúgio, para  
todas as maturidades, o que resultou numa descida bas-
tante pronunciada das taxas de juro, para mínimos his-
tóricos. 

Economia angolana

ao longo do ano de 2008 os principais objectivos 
preconizados no âmbito da gestão macro-económica 
consubstanciam-se na consolidação dos ganhos já obtidos 
e no aprofundamento da correcção dos desequilíbrios 
ainda persistentes na economia angolana.

os objectivos traçados para a economia para o ano 
de 2008 assentaram na consolidação do processo de 
estabilização macro-económica, garantindo a estabilidade 
monetária, cambial e a redução da inflação, a reabilitação 
de infra-estruturas a diversificação e aumento da produ-
ção interna de bens e serviços, a revitalização da econo-

mia rural e o restabelecimento dos circuitos económicos 
e comerciais em todo o território nacional.

o crescimento económico mundial dos últimos anos 
e a alta do preço das matérias primas, nomeadamente 
do petróleo, tiveram um impacto muito positivo na eco-
nomia angolana. Porém, é importante não esquecer que 
os mesmos factores referidos também originaram um ciclo 
inflacionista de difícil controlo em muitas economias 
emergentes, onde angola obviamente também se enqua-
dra. De qualquer forma, é de notar que este impacto 
negativo (inflação) não foi tão notório em angola, mesmo 
considerando a sua dependência da importação de ali-
mentos, e as ainda precárias condições de infra-estrutura 
e de logística.

o agravamento da conjuntura económica e financei-
ra, e o início do processo de desalavancagem da econo-
mia mundial, resultaram numa forte queda dos preços 
das matérias-primas, para os níveis mais baixos em qua-
tro anos, no caso do Brent (que fechou o ano nos 40 
dólares por barril, uma desvalorização de mais de 70% 
face ao pico observado no início do 2º semestre de 146 
dólares por barril). a queda nos preços do petróleo, 
afectou directamente as receitas cambiais e fiscais parti-
cularmente ao longo do 4º trimestre de 2008. 

Preços do PetrÓleo brent, eM dÓlares Por 
barril e Índice de Matérias-PriMas 

(Variação hoMÓloga)

Fonte: Bloomberg

as Reservas internacionais liquidas no final de De-
zembro, já descontado o volume de UsD 9,1 mil milhões 
de vendas aos bancos comerciais (acréscimo de 36% face 
a 2007), atingiram o nível recorde de 18 biliões de dóla-
res (crescimento de 61% face a 2007), bastante acima 
do stock da dívida externa.

este aumento de recursos externos foi proveniente 
essencialmente dos impostos petrolíferos, influenciados 
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positivamente pela evolução do preço do petróleo bruto 
no mercado internacional, e à entrada de capitais estran-
geiros em angola.

eVolução das reserVas internacionais 
lÍquidas

Fonte: Bna

a inflação registou uma subida de 11,78% em 2007 
para 13,18% em 2008. a evolução do nível geral de 
preços foi influenciada fundamentalmente pela inflação 
importada decorrente do aumento do preço dos alimen-
tos no mercado internacional, bem como pela depreciação 
do dólar norte-americano, em particular em relação ao 
euro. em termos médios, a taxa de inflação situou-se em 
12,5%, ligeiramente acima de 12,3% registados no final 
de 2007.

eVolução da taxa de inFlação anual

 

adicionalmente, refere-se a expansão da renda nacio-
nal cujos efeitos podem ser observados através da acele-
ração dos meios de pagamentos, caracterizados pela 
proeminência dos depósitos em moeda nacional.

agregados Monetários 

o crédito à economia concedido pelo sistema bancá-
rio registou um aumento nominal de 69% contra 76,4% 
em 2007, ao passo que, expresso em dólares norte-
americanos, registou um aumento absoluto de UsD 
4.569,15 milhões, contra UsD 2.861,58 milhões ao longo 

do ano anterior. o aumento significativo do crédito à 
economia explica-se, pela consolidação do processo de 
estabilização macro-económica e a consequente melhoria 
do ambiente para a realização de negócios.

a quase totalidade do crédito concedido ao sector 
privado foi formalizado em UsD, o que aliado ao forte 
aumento do rácio de conversão de recursos em crédito 
pode ser considerado como um factor de preocupação 
para as autoridades na gestão da política cambial do país 
e no adequado equilíbrio dos riscos financeiros dos agen-
tes económicos.

os índices de crescimentos dos agregados monetários 
continuaram acentuados: os depósitos do sector privado 
em moeda nacional praticamente duplicaram em 2008, 
enquanto os denominados em moeda estrangeira cresce-
ram a um ritmo médio de 34% contra 41% no ano 
anterior.

no total, de acordo com as contas monetárias, os 
meios de pagamento (M3) registaram um crescimento 
nominal acumulado de 102%. os crescimentos do M2 e 
do M1 foram de cerca 64% e 72%, respectivamente.

o crescimento dos meios de pagamento em moeda 
nacional foi mais rápido do que o crescimento do M3  
em moeda estrangeira, o que reflecte a confiança que  
os agentes económicos depositam na moeda nacional. 
assistiu-se no período em análise ao aumento dos títulos 
repassados ao público (Bilhetes do tesouro), o que de 
certa forma, acabou por contribuir igualmente para a 
expansão dos meios de pagamento.

taxa de Juro

a taxa de redesconto manteve-se inalterada nos 
19,57% ao longo de 2008, o que não dissuadiu alguns 
bancos do sistema a recorrerem a esse instrumento com 
a finalidade de fazerem face às suas dificuldades momen-
tâneas de liquidez.

as cedências de kwanzas no mercado interbancário 
(MMi) aumentou 45% quando comparado com 2007, 
atingido um volume total de akz 1.625 mil milhões (21,7 
mil milhões de dólares). 

Durante 2008, as taxas de juro aplicadas aos títulos 
públicos mantiveram-se estáveis. não obstante tal facto 
e apesar da evolução desfavorável da inflação, as taxas 
de juro efectivas mensais praticadas no MMi continuaram 
positivas em termos reais, o que de certa forma contribuiu 
para o aumento da procura da moeda nacional e conse-
quentemente em títulos de dívida pública.
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taxa de câMbio

Como resultado da implementação das políticas mo-
netária e cambial, a taxa de câmbio do kwanza em rela-
ção ao dólar norte-americano manteve-se ao longo do 
ano ao mesmo nível do final do período precedente, não 
obstante ter conhecido algumas oscilações. 

a manutenção da taxa de câmbio e a estabilidade da 
mesma explica-se pela entrada de importantes recursos 
em moeda estrangeira no país, fruto dos excedentes da 
conta corrente da balança de pagamentos e pelo inves-
timento estrangeiro. em Dezembro de 2008, registava 
uma ligeira depreciação de 0,2%, ou seja 75,16 kwanzas 
por dólar americano, contra 75,02 no final de 2007.

eVolução Kwanza/dÓlar

apesar de inexpressiva, a desvalorização ocorreu du-
rante o último mês do ano, evidenciando os efeitos co-
laterais da crise financeira internacional, e a quebra de 
fluxos de divisas provenientes das exportações de petró-
leo. note-se ainda que o Kwanza desvalorizou pela pri-
meira vez após três anos de ganhos consecutivos contra 
o dólar americano.
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introdução

o Banco totta de angola é uma instituição de direito 
angolano constituída em 1 de Julho de 2002 por trans-
formação estatutária da sucursal do Banco totta & aço-
res inaugurada em 30 de abril de 1993 e, portanto, o 
primeiro banco estrangeiro a operar em angola depois 
da independência. o Banco era detido maioritariamente 
(99,96%) pelo Grupo santander através do Banco san-
tander totta em 31 de Dezembro de 2009.

no final de 2008 o banco tinha 12 balcões (5 em 
luanda, Benguela, lobito, Cabinda e lubango) e 3 centros 
empresas (2 em luanda e 1 em Benguela). no final do 
período o quadro de empregados ascendia a 208 cola-
boradores. os seus capitais próprios ascendiam a 126,5 
milhões de UsD.

o ano de 2008 foi caracterizado por uma estraté- 
gia de consolidação da presença do Banco no mercado 
com a abertura de dois balcões na periferia de luanda 
(Viana e Mulemba), e pela preparação de uma maior 
expansão a prazo, estando em vista a abertura de várias 
agências em diversos pontos de luanda e nas capitais 
de província.

Durante o ano de 2008 foi também lançada a banca 
electrónica, tendo a sua dinamização sido dirigida espe-
cialmente para a área de empresas. Foi confirmada pelos 
clientes, a fiabilidade do instrumento e capacidade de 
suporte dada pela equipa do banco.

o Banco teve um crescimento significativo na verten-
te de negócio, tendo a sua actividade sido pautada por 
uma política de rigoroso controlo de custos, seguindo  
as linhas estratégicas previamente definidas com o seu 
accionista base.

sÍntese da actiVidade eM 2008

Evolução do Negócio

os recursos totais cresceram 23% e o crédito líquido 
a clientes cresceu 24%. apesar deste aumento na cartei-
ra de crédito, a cobertura por provisões para crédito 
vencido a mais de 90 dias situou-se nos 353%.

actiVidadade do banco totta de angola

ao longo do ano em análise houve uma diversificação 
da composição da carteira de crédito tendo o segmento 
de particulares registado um aumento significativo, pro-
veniente de funcionários de grandes empresas e multina-
cionais clientes do banco.

negÓcio coM clientes

 

os resultados do banco cresceram 38% atingindo os 
2.085 milhões de Kwanzas (aproximadamente 27,7 milhões 
de UsD), com o produto bancário a registar um aumento 
de 18% face ao ano anterior.

eVolução do Produto bancário

a margem financeira subiu 18% resultante de uma 
adequada estratégia de gestão de activos e passivos, 
enquanto a margem de trading e serviços tiveram aumen-
tos de 25% e 9% respectivamente, resultados do aumen-
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to das operações com clientes e da gestão mais eficaz da 
componente cambial.

os custos operacionais situaram-se nos 1.049 mi- 
lhões de Kwanzas incluindo despesas efectuadas na 
abertura de novos balcões e do crescimento natural do 
banco. 

os custos com pessoal cresceram 22% em linha com 
o aumento do quadro de pessoal em 34 novos colabora-
dores, de forma a fazer face ao aumento da rede de 
balcões e do movimento global do banco.
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o Banco encerrou o exercício de 2008 com um activo líquido de Kz 47.512.147 mil (mais 28,46% do que em 
2007), representado, principalmente, por:

Caixa e Disponibilidades no Banco Central Kz  6.318.219 mil 7,12%

Disponibilidades à vista e a prazo Kz  3.597.994 mil -26,70%

Créditos sobre clientes Kz 14.760.444 mil 27,46%

obrigações e outros títulos Kz 20.444.936 mil 59,12%

imobilizações Corpóreas e incorpóreas Kz  2.103.606 mil 47,57%

relatÓrio do conselho de adMinistração

em termos de Passivo, o peso maior encontra-se na  
rubrica “ Depósitos de Clientes “, com Kz 26.931.651 
mil , o que representa 59,08% do activo (contra 65,56% 
em 2007). a totalidade da rubrica “ Recursos de Clien- 
tes” cresceu 22,90% de 26.819.763 mil em 2007 para 
Kz 32.961.224 mil em 2008.

o resultado do exercício foi de Kz 2.085.312 mil que 
corresponde a um aumento de 38,44% face ao ano 
anterior, tendo sido gerado um cash-flow de exploração 
de Kz 2.739.015 mil para o qual contribuíram:

Juros e Proveitos equiparados Kz 3.044.579 mil

Juros e Custos equiparados Kz 692.503 mil

Margem Financeira Kz 2.352.076 mil

lucros líquidos em op. Financeiras Kz 882.374 mil

Comissões, outros Custos e outros Proveitos Kz 553.820 mil

Produto Bancário Kz 3.788.270 mil

Custos com Pessoal Kz 626.588 mil

outros Gastos Gerais administrativos Kz 422.666 mil

Resultados extraordinários Kz 60.118 mil

no que se refere às Provisões líquidas, que totalizam 
Kz 241.964 mil contra os Kz 147.677 mil de 2007, é de 
referir que não foi necessário constituir Provisões para a 

Manutenção de Fundos Próprios e de Risco de Flutuação 
Cambial, em virtude da estabilidade do kwanza durante 
o ano de 2008.

o Banco encerrou o exercício com Fundos Próprios de 
Kz 9.293.277 mil para um total de activos Ponderados 
pelo Risco de Kz 21.899.236 mil, um crescimento de 
21,04% relativamente a 2007 e que excede em 324,37% 
o valor mínimo de Fundos Próprios exigido pelo Banco 
Central.

Da análise dos principais indicadores de gestão pode-
mos concluir ter-se registado uma evolução positiva du-
rante o exercício em análise:

• Um aumento do volume de negócios, com o cres-
cimento dos Depósitos de Clientes em Balanço, de 
22,90% e um incremento do Crédito líquido a 
Clientes de 23,60%;

• Um crescimento dos resultados líquidos de 38,44%, 
fortalecido pelo aumento da Margem Financeira de 
17,84%;

o peso do crédito vencido com mais de 90 dias pas-
sou de 1,33% em 2007 para 0,97% do total da carteira 
em 2008, e o rácio de cobertura manteve-se, em 2008, 

Rácio de Solvabilidade
2008

000 Kz
2007

000 Kz Δ %

Fundos Próprios Base 8.731.053 6.771.999 28,93%

Fundos Próprios Complementares 562.225 543.237  3,50%

total dos Fundos Próprios 9.293.277 7.315.236 27,04%

activo Ponderado 21.899.236 18.092.162 21,04%

Rácio de solvabilidade 42,44% 40,43% 2,00 p.p.
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num nível elevado de 353,37%, contra 281,53% em 
2007;

Manutenção de um elevado Rácio de solvabilidade, 
que cifrou-se em 42,32% em 2008 contra os 40,43% 
em 2007; 

o Return on equity (R.o.e.) situou-se nos 24,60% em 
2008 contra 23,25% em 2007;

o Rácio de eficiência (Cost/income), situou-se nos 
27,70% em 2008 contra os 26,83% em 2007;

o Return on assets (R.o.a.) atingiu os 4,93% em 
2008.

PrinciPais indicadores

2008
000 Kz

2007
000 Kz

Variação
%

Balanço

activo líquido (médio) 42.277.564 31.985.738 32,18%

Credito s/ Clientes (líquido) 14.760.444 11.574.146 23,60%

Recursos totais de Clientes 32.961.224 26.819.763 22,90%

Fundos Próprios 9.268.518 7.301.076 26,95%

Demonstração de Resultados

Margem Financeira 2.352.076 1.995.970 17,84%

Margem de trading 882.374 707.924 24,64%

Margem de serviços 553.820 508.278 8,96%

a – Produto Bancário (PB) 3.788.270 3.212.172 17,93%

Resultado de exploração 2.739.015 2.350.445 16,53%

Resultado antes de impostos 2.441.278 2.165.430 12,74%

Resultado após impostos s/ lucro (Resultado líquido) 2.085.312 1.506.325 38,44%

B – Gastos Gerais administrativos 1.049.254 861.727 21,76%

Rácios (%)

Roe (média) 24,60% 23,25%  1,35 p.p.

Roa (média) 4,93% 4,71%  0,22 p.p.

Rácio de eficiência (Cost / income) ajustado 27,70% 26,83%  0,87 p.p.

Crédito Vencido a + 90 dias / Credito total 0,97% 1,33% -0.71 p.p.

Cobertura do Crédito Vencido a + 90 dias 353,37% 281,53%  -103,97 p.p.
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em reunião de 17 de Março de 2009, o Conselho de administração deliberou o seguinte:

“...foram aprovadas as contas e respectivo relatório referentes ao exercício económico de 2008 em que foi obtido 
um lucro líquido de impostos de akz 2.085.312.033,84 (dois biliões oitenta e cinco milhões trezentos e doze mil  
e 33 Kwanzas e oitenta e quatro cêntimos) e feita uma provisão para imposto industrial de akz 355.966.137,48 
(trezentos e cinquenta e oito milhões novecentos e sessenta e seis mil centro e trinta e sete kwanzas e quarenta e 
oito cêntimos), e decidido propor à assembleia Geral levar a outras reservas a totalidade do lucro liquido apurado.”

ProPosta de aPlicação de resultados
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balanços eM 31 de dezeMbro de 2008 e 2007
(Montantes expressos em milhares de Kwanzas angolanos)

deMonstrações Financeiras eM 31 de 
dezeMbro de 2008

1. Caixa e Disponibilidade no Banco 6.318.219 0 6.318.219 5.898.010
 Central

2. Disponibilidades à vista sobre 655.909 0 655.909 733.108
 instituições de Crédito

3. outros Créditos sobre instituições 2.942.085 0 2.942.085 4.175.777
 de Crédito

4. Créditos sobre Clientes 14.854.685 94.241 14.760.444 11.580.171

5. obrigações e outros títulos 20.444.936 0 20.444.936 12.849.267

6. Participações 32.386 0 32.386 32.682

7. imobilizações incorpóreas 199.433 105.498 93.935 57.348

8. imobilizações Corpóreas líquidas 2.307.979 298.307 2.009.672 1.368.108

9. outros activos 18.412 0 18.412 33.626

10. Contas de Regularização 235.747 0 235.747 250.683

11. Resultado do exercício 0 0 0 0

 total do activo 48.010.194 498.046 47.512.147 36.978.781

 2007

1. Recursos do Banco Central 836 29
 a) À vista 836 29
 b) a prazo ou com pré-aviso 0 0

2. Recursos de outras instituições 
 de Crédito 3.306.859 941.439
 a) À vista 3.218 3.652
 b) a prazo ou com pré-aviso 3.303.641 937.788

3. Depósitos 26.931.651 24.245.055
 a) À vista 20.205.113 18.884.969
 b) a prazo ou com pré-aviso 6.726.538 5.360.086

4. Recursos de outras entidades 6.029.573 2.574.708

5. Responsabilidade representadas 0 0
 por títulos

6. outros Passivos 374.862 675.436

7. Contas de Regularização 815.952 674.245

8. Provisões para Riscos e encargos 541.211 441.978
 a) Provisões para Riscos Gerais 356.506 253.701
   de Crédito
 b) Provisões para Pensões e 66.716 54.702
   encargos similares
 c) outras Provisões 117.989 133.574    

9. Capital 793.609 793.609

10. Fundos 0 0

11. Reservas 6.632.281 5.125.957

12. Resultados transitados 0 0

13. Resultado do exercício 2.085.312 1.506.325

 total do Passivo 47.512.147 36.978.781

Activo
Bruto

Amort. e  
Reintegração

Activo
Líquido

Activo
Líquido

Activo Passivo 
2007 2008

2008

Contas extra-Patrimoniais:

90 Garantias Prestadas e outros Passivos eventuais  -2.812.190 95 Responsabilidades por Prestação de serviços 7.794.228

91 Garantias Recebidas 17.617.622 96 serviços Prestados por terceiros 20.607.077

92 Compromissos perante terceiros -1.384.192 97 Garantias Reais 13.583.956

93 Compromissos assumidos por terceiros 0 98 Dev./Cred. Responsabilidades extrapatrimoniais -57.235.078

94 operações Cambiais, de taxas de Juro e sobre Cotações 1.643.526 99 outras Contas extrapatrimoniais 185.050
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deMonstrações dos resultados Para os exercÍcios Findos eM 31 de 
dezeMbro de 2008 e 2007
(Montantes expressos em milhares de Kwanzas angolanos)

 CUSTOS  2008 2007 PROVEITOS  2008 2007

Juros e custos equiparados  692.503 383.079 Juros e proveitos equiparados  3.044.579 2.379.049

Comissões   37.682 39.094 Rendimento de títulos  0 0

Prejuízos em operações financeiras  225.242 430.811 Comissões  477.952 436.747

Gastos gerais administrativos  1.049.254 861.727 lucros de operações financeiras  1.107.616 1.138.736

 a) Custos com pessoal  626.588 512.394 outros proveitos de exploração  134.461 137.264

  – Remunerações do órgão de gestão e de fiscalização 18.313 10.114 

  – Remunerações de empregados  549.685 432.881 Reposição e anulação de provisões  151.686 81.872

  – encargos com cooperantes  0 0 

  – encargos sociais obrigatórios  32.079 26.429 Ganhos extraordinários  121.238 39.051

  – encargos sociais facultativos  20.001 12.047 

  – outros encargos com pessoal  6.509 30.923 Prejuizo do exercício  0 0

 b) Fornecimento de terceiros  48.411 38.393

 c) serviços de terceiros  374.255 310.940

impostos e taxas   7.139 7.783

outros custos de exploração  13.772 18.057

amortizações do exercício  115.890 66.786

Provisões p/ créditos vencidos e outros riscos 393.651 229.550

Perdas extraordinárias  61.121 9.602

impostos sobre lucros  355.966 659.105

lucro do exercício   2.085.312 1.506.325

total   5.037.532 4.212.719 total  5.037.532 4.212.719
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as demonstrações financeiras foram preparadas no 
pressuposto da continuidade das operações, com base 
nos livros e registos mantidos pelo banco, de acordo 
com os princípios contabilísticos estabelecidos no plano 
de contas das instituições Financeiras, conforme definido 
no instrutivo n.º 13/99, de 1 de setembro, do Banco 
nacional de angola, o qual entrou em vigor em 1 de 
abril de 2000, na sequência da directiva n.º 02/DsB,  
de Fevereiro e actualizações subsequentes. estes princí- 
pios poderão diferir dos geralmente aceites em outros 
países.

as demonstrações financeiras do banco em 31 de 
Dezembro de 2008 e 2007 encontram-se expressas em 
kwanzas angolanos, tendo os activos e passivos denomi-
nados em outras divisas sido convertidos para a moeda 
nacional, com base no cambio médio indicativo publica-
do pelo Banco nacional de angola naquelas datas. em 
31 de Dezembro de 2008 e 2007, os câmbios do kwan-
za angolano (aKZ) face ao dólar dos estados Unidos (UsD) 
e ao euro (eUR) eram os seguintes:

 2008 2007

1 UsD = 75.169 75,023

1 eUR =  106,195 110,209

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, independentemen-
te do momento do seu recebimento ou pagamento.

b) transacções eM Moeda estrangeira e  
 “swaPs de taxa de Juro

Operações em moeda estrangeira

as operações em moedas estrangeiras são registadas 
de acordo com os princípios do sistema multi-currency, 
sendo cada operação registada em função das respecti-

norMas contabilÍsticas

vas moedas de denominação. os activos e passivos  
expressos em moeda estrangeira são convertidos para 
kwanzas angolanos à taxa de câmbio média publicada 
pelo Banco nacional de angola à data do balanço. os 
custos e proveitos relativos a diferenças cambiais, reali-
zadas ou potenciais, registam-se na demonstração dos 
resultados dos exercícios em que ocorrem, nas rubricas 
de prejuízos e lucros em operações financeiras, respec-
tivamente. 

Operações de permuta de taxa de juro (“Swaps de 
taxa de juro”)

os contratos “swap” de taxa de juro são registados 
pelo valor teórico da operação em rubricas extra patri-
moniais, não sendo o seu justo valor (“fair value”) objec-
to de registo nas demonstrações financeiras. os juros a 
receber e a pagar relativos ao período em curso são re-
conhecidos em contas de regularização do activo e do 
passivo, respectivamente por contrapartida de resulta-
dos.

c) Pensões de reForMa 

a lei n 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 angola-
nos inscritos na segurança social. o valor destas pensões 
é calculado com base numa tabela proporcional ao nú-
mero de anos de trabalho, aplicada a média dos salários 
ilíquidos mensais recebidos nos períodos imediatamente 
anteriores a data em que o trabalhador cessar a sua 
actividade. De acordo com o decreto n 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 tra-
balhadores.

d) ProVisões Para o risco de crédito 

em Março de 2008 entrou em vigor o aviso nº 09/2007 
de 12 de setembro, do Banco nacional de angola (Bna), 
que veio alterar a metodologia de classificação de crédi-
to concedido a clientes e a determinação das respectivas 
provisões:
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Provisão para riscos gerais de crédito

as operações de crédito concedido vincendo e as 
garantias prestadas são classificadas por ordem crescente 
de risco, de acordo com as seguintes classes:

Classe A: activos sem risco associado, por apresenta-
rem uma aplicação financeira a caucionar a responsabili-
dade ou uma garantia bancária ajustada ao valor do 
crédito, ou por se tratar de uma entidade ou organismo 
estatal.

Classe B: créditos em situação normal, cujos titulares 
são classificados como clientes de bom risco. De uma 
forma geral, os respectivos créditos estão cobertos por 
garantias, no todo ou em parte.

Classe C: créditos em situação normal classificados 
como de risco médio com base em análise de informação 
histórica, ou quando existem garantias que apenas cobrem 
uma parte do valor da dívida.

a classificação das operações de crédito de um mesmo 
cliente ou grupo económico é efectuada na classe que 
apresentar maior risco.

Para operações de um mesmo cliente, com responsa-
bilidades inferiores a aKZ 1.000.000 no momento da 
concessão do crédito é adoptada a classificação no nível 
de risco B.

as provisões para riscos gerais de crédito são consti-
tuídas por aplicação das seguintes percentagens:

Níveis de Risco A B C

% de provisão 0% entre 1%  
e 2%

entre 3%  
e 5%

Provisão para créditos e juros vencidos 

o crédito vencido há mais de 30 dias é classificado 
nos níveis de risco B, C, D, e, F e G em função do tempo 

decorrido desde a data de entrada das operações em 
incumprimento.

as provisões para crédito e juros vencidos são cons-
tituídas por aplicações das seguintes percentagens (qua-
dro em baixo).

seis meses após a classificação de uma operação na 
classe G, o Banco abate esse crédito ao activo e utiliza a 
respectiva provisão. adicionalmente, estes créditos per-
manecem registados numa rubrica extra patrimonial por 
um prazo mínimo de dez anos.

o Banco procede à anulação de juros vencidos supe-
riores a 60 dias e não reconhece juros a partir dessa data 
até ao momento em que o cliente regularize a situa-
ção.

em 31 de Dezembro de 2007, as provisões para risco 
de crédito foram constituídas de acordo com o disposto 
no instrutivo n.º 9/98 de novembro, do Banco nacional 
de angola. assim:

i) Provisão para créditos e juros vencidos 

tratava-se de uma provisão especifica apresentada no 
activo a crédito da rubrica “Crédito sobre Clientes “ e 
destinava-se a fazer face aos riscos de cobrança de em-
préstimos concedidos que se encontram vencidos. esta 
provisão era calculada através da aplicação das seguintes 
percentagens mínimas de aprovisionamento, segundo a 
antiguidade das prestações vencidas e não cobradas, 
assumindo que os créditos não disponham de garantia, 
face a possibilidade de ocorrência de circunstancias que 
afectem o valor da mesma:

até três meses 5%

De três a seis meses 25%

De seis meses a 1 ano 50%

Mais de ano 100%

Níveis de Risco B C D E F G

% de provisão
entre 1%  

e 3%
entre 3%  

e 5%
entre 10% 

e15%
entre 20%  

e 35%
entre 50%  

e 75%
100%

tempo decorrido após a entrada em incumprimento

operações com prazo inferior  
a 2 anos

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

operações com prazos  
superiores a 2 anos

De 15 a  
60 dias

De 2 a  
4 meses

De 4 a  
6 meses

De 6 a  
10 meses

De 10 a  
12 meses

Mais de  
12 meses
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em 31 de Dezembro de 2007, o banco utilizou a 
percentagem de 100% para efeitos de provisionamento 
dos créditos e juros vencidos com antiguidade superior a 
seis meses.

adicionalmente de acordo com disposto na directiva 
n.º 17/98, de 16 de novembro, do Bna, as operações 
referentes a adiantamentos a depositantes (descobertos 
em depósitos à ordem) que não estivessem liquidadas no 
prazo máximo de trinta dias, eram transferidas para a 
subrubrica de crédito vencido “2813 – Créditos de adian-
tamentos a depositantes” e provisionadas através da 
aplicação de uma percentagem de 100%.

ii) Provisão para riscos gerais de crédito

estava registada no passivo, no âmbito da rubrica 
“provisões para riscos e encargos “ (nota 17) e destina- 
-se a fazer face aos riscos de cobrança de crédito con-
cedido e garantias e avales prestados, não identificados 
especificamente. a provisão para riscos gerais de crédito 
correspondia a 2% do crédito concedido em situação 
normal, das garantias e avales prestados e dos créditos 
documentários de importação não garantidos a data do 
balanço.

e) ProVisão Para Manutenção dos Fundos 
PrÓPrios

a constituição da provisão para manutenção dos 
fundos próprios é regulamentada pela directiva n. ° 01/03, 
de 3 de Março, do Bna, segundo a qual as instituições 
financeiras podem proceder a actualização mensal do 
capital, reservas e resultados transitados. Para efeitos da 
determinação do coeficiente de actualização nos exercícios 
de 2007 e 2006, o banco utilizou a variação cambial do 
kwanza angolano face ao dólar dos estados Unidos. a 
reserva de reavaliação não é considerada neste cálculo, 
uma vez que o activo imobilizado corpóreo é reavaliado 
ao abrigo de legislação específica. 

o valor resultante desta actualização é reflectido, 
mensalmente, a débito numa conta de resultados e a 
crédito nesta provisão do passivo. no final do exercício, 
a provisão para manutenção dos fundos próprios é sal-
dada por contrapartida da situação liquida, sendo reflec-
tida na reserva especial para manutenção dos fundos 
próprios, criada através da directiva n 8/98, de 18 de 
agosto, do Bna, cuja utilização apenas é permitida para 
aumentar o capital.

nos exercícios de 2008 e 2007 o Banco não procedeu 
a actualização do capital, reservas e resultados transitados, 

em virtude da variação cambial do kwanza angolano face 
ao dólar dos estados Unidos ter sido positiva ou inexpres-
siva.

F) iMobilizações incorPÓreas e corPÓreas

as imobilizações incorpóreas correspondem essencial-
mente a despesas de constituição e arranque do banco 
e a software. estas despesas são registadas ao custo da 
aquisição e amortizadas linearmente ao longo de um 
período de três anos.

as imobilizações corpóreas são inicialmente registadas 
ao custo de aquisição. até 31 de Dezembro de 2004, os 
imóveis de serviço próprio foram reavaliados ao abrigo 
das disposições aplicáveis. no exercício de 2005, estes 
imóveis foram reavaliados com base em avaliações do 
mercado. Uma percentagem equivalente a 30% do  
aumento das amortizações que resulta das reavaliações 
efectuadas, incluindo a reavaliação extraordinária efec-
tuada em 2005, não é aceite como custo para efeitos 
fiscais. não são registados os correspondentes impostos 
diferidos passivos.

a depreciação é calculada pelo método das quotas 
constantes as taxas máximas fiscalmente aceites como 
custo, de acordo com o código do imposto industrial, 
que correspondem aos seguintes anos de vida útil esti-
mada:

 Anos de vida útil

imóveis de serviço próprio 50

equipamento:

Mobiliário e material 10

Maquinas e ferramentas 6 e 7

equipamento informático 6

instalações interiores 10

Material de transporte 3

equipamento de segurança 6

g) carteira de tÍtulos

atendendo às características dos títulos e à intenção 
aquando da sua aquisição, a carteira de títulos do banco 
é valorizada da seguinte forma:

Títulos de negociação 

são considerados títulos de negociação aqueles que 
são adquiridos com o objectivo de venda até um prazo 
que não pode exceder os seis meses.
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os títulos do banco central e os bilhetes do tesouro 
são emitidos a valores descontados registados pelo seu 
valor de reembolso (valor nominal). a diferença entre este 
e o custo da aquisição, que constitui a remuneração do 
banco, é reflectida no passivo na rubrica de “receitas com 
proveito deferido”, sendo reconhecida contabilisticamen-
te como proveito ao longo do período compreendido 
entre a data de compra e a data de vencimento dos tí-
tulos. 

os títulos cedidos a clientes com acordo de recompra 
permanecem registados na carteira dos títulos do banco, 
sendo o montante da recompra registado na rubrica 
“operações de venda com acordo de recompra”. a dife-
rença entre o valor de recompra contratado e o respec-
tivo valor da venda é registada em contas de regulariza-
ção do activo e reconhecida linearmente em resultados 
durante o período de vida da operação.

Títulos de investimento 

os títulos de investimentos são aqueles que são  
adquiridos com a finalidade de os manter por um prazo 
superior de seis meses.

as obrigações do tesouro adquiridas a valor descon-
tado são registadas pelo valor de reembolso (valor nomi-

nal). a diferença entre o custo de aquisição e o valor 
nominal destes títulos, que corresponde ao desconto 
verificado no momento da compra, é reconhecida conta-
bilisticamente como proveito entre a data da aquisição e 
a data de vencimento dos títulos. os juros decorridos 
relativos a estes títulos são contabilizados como proveitos 
a receber.

as obrigações do tesouro emitidas em moeda nacio-
nal encontram-se indexadas à taxa de câmbio do dólar 
dos estados Unidos e, consequentemente, estão sujeitas 
a actualização cambial. Deste modo, o resultado da ac-
tualização cambial do valor nominal do título, do descon-
to e do juro corrido, é reflectido na demonstração dos 
resultados do exercício em que ocorre. 

h) contribuição industrial 

o banco encontra-se sujeito a tributação em sede de 
imposto industrial, sendo considerado fiscalmente um 
contribuinte do grupo a. a tributação dos seus rendi-
mentos é efectuada nos termos dos números 1e 2 do 
artigo 72., da lei n. 18/92, de 3 de Julho, sendo a taxa 
de imposto aplicável de 35%, na sequência da lei n 5/99, 
de 6 de agosto.
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introdução

examinamos as demonstrações financeiras anexas do 
Banco totta de angola, s.a. (adiante designado por 
“Banco”), as quais compreendem o balanço em 31 de 
Dezembro de 2008 que evidencia um total de 47.512.147 
m aKZ e capitais próprios de 9.511.202 maKZ, incluindo 
um resultado líquido de 2.085.312 maKZ, as demonstra-
ções dos resultados e de origem e aplicação de fundos 
para o exercício findo naquela data e o correspondente 
anexo.

resPonsabilidades 

É da responsabilidade do Conselho de administração a 
preparação de demonstrações financeiras que apresentem 
de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do 
Banco, o resultado das suas operações e a origem e apli-
cação dos seus fundos, bem como a adopção de politicas 
e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de 
um sistema de controlo interno apropriado. a nossa res-
ponsabilidade consiste em expressar uma opinião profis-
sional e independente, baseada no nosso exame daquelas 
demonstrações financeiras.

âMbito 

o exame a que procedemos foi efectuado de acordo com 
as normas de auditoria geralmente aceites, as quais exigem 
que seja planeado e executado com objectivo de obter um 
grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações 
financeiras estão isentas de distorções materialmente re-

relatÓrio de auditoria
(Montantes expressos em milhares de Kwanzas angolanos – makz)

levantes. este exame inclui a verificação, numa base de 
amostragem, do suporte das quantias e informações di-
vulgadas nas demonstrações financeiras e a avaliação das 
estimativas, baseadas em juízos e critérios, definidos pelo 
Conselho de administração do Banco, utilizadas na sua 
preparação. este exame inclui igualmente, a apreciação 
sobre se são adequadas as politicas contabilísticas adop-
tadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias, 
a verificação da aplicabilidade do princípio da continuida-
de das operações e apreciação sobre se é adequada, em 
termos globais, a apresentação das demonstrações finan-
ceiras. entendemos que o exame efectuado proporciona 
uma base aceitável para a expressão da nossa opinião. 

oPinião 

em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas 
no paragrafo 1 acima apresentam de forma verdadeira e 
apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, 
a posição financeira do Banco totta de angola, s.a. 31 de 
Dezembro de 2008, bem como o resultado das suas ope-
rações e a origem e aplicação dos seus fundos no exercício 
findo naquela data, em conformidade com os princípios 
contabilísticos geralmente aceites em angola para o sector 
bancário. (nota 2)

luanda, 18 de Março de 2009
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aos accionistas do 
Banco totta de angola, s.a.

em conformidade com a legislação em vigor e o 
mandato que nos foi confiado, vimos submeter à vossa 
apreciação o nosso relatório e parecer que abrange a 
actividade por nós desenvolvida e os documentos de 
prestação de contas do Banco totta de angola, s.a. 
banco, relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro 
de 2008, os quais são da responsabilidade do Conselho 
de administração.

acompanhamos, com a periodicidade e a extensão 
que consideramos adequada a evolução da actividade do 
banco a regularidade dos seus registos contabilísticos e 
o cumprimento dos estatutos em vigor, tendo recebido 
do Conselho de administração e dos diversos serviços do 
banco as informações e os esclarecimentos solicitados.

no âmbito das nossas funções, examinámos o balan-
ço de 31 de Dezembro de 2008, as demonstrações dos 
resultados e origem e aplicação de fundos para o exercí-
cio findo naquela data e o correspondente anexo. adi-
cionalmente, procedemos a uma análise do relatório de 

relatÓrio e Parecer do conselho Fiscal

gestão do exercício de 2008 preparado pelo Conselho de 
administração e da proposta de aplicação de resultados 
incluída na acta da reunião do Conselho de administra-
ção de 17 de Março de 2009. apreciamos igualmente o 
conteúdo do relatório de auditoria, ao qual damos a nossa 
concordância.

Face ao exposto, somos da opinião que as demons-
trações financeiras supra referidas e o relatório de gestão, 
bem como a proposta de aplicação dos resultados expres-
sa na acta da Reunião do Conselho de administração de 
17 de Março de 2008, estão de acordo com as disposições 
contabilísticas e estatuárias aplicáveis, para efeitos de 
aprovação em assembleia Geral de accionistas.

Desejamos ainda manifestar ao conselho de adminis-
tração e aos serviços do Banco o nosso apreço pela co-
laboração prestada.

luanda, 18 de Março de 2009 

o Conselho Fiscal
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board oF directors
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branch networK

head oFFice and av.ª 4 de Fevereiro, 99 – lUanDa
central branch telefone: (244) 222 67 08 00
 Fax: (244) 222 37 27 10 – 222 37 27 56

luanda

Kinaxixi av.ª de Portugal, 83-83a
 telefone: (244) 222 37 12 22 – 222 39 80 16 – 39 03 42
 Fax: (244) 222 39 49 20 

Port oF luanda largo 4 de Fevereiro
 telefone: (244) 222 31 02 51 – 222 31 05 20
 Fax: (244) 222 31 07 87 

saMba Rua da samba, 114
 telefone: (244) 222 35 45 36 – 222 35 32 62 – 222 35 26 96
 Fax: (244) 222 35 50 80 

sequeira luKoKi Rua sequeira lukoki, n.º 71/75
 telefone: (244) 222 33 82 40 / 45
 Fax: (244) 222 33 92 94

MuleMba estrada de Cacuaco, km 5
 telefone: (244) 222 33 82 40 / 45
 Fax: (244) 222 40 77 70 / 79

Viana Rua Comandante Valodia, n.º 25
 telefone: (244) 222 29 08 92 / 29 09 13
 Fax: (244) 222 29 10 01

ProVinces

cabinda Rua irmão evaristo
 telefone: (244) 231 22 32 48 – 231 22 32 51
 Fax: (244) 231 22 41 97 

benguela Rua aires de almeida santos, 93-95
 telefone: (244) 272 23 30 18 – 272 23 30 19
 Fax: (244) 272 23 28 02 – 272 23 38 58

lobito av.ª da independência, 69
 telefone: (244) 272 22 44 97 – 272 22 44 55
 Fax: (244) 272 22 24 96

lubango av.ª Deolinda Rodrigues, 86
 telefone: (244) 261 22 34 34 – 261 22 34 43
 Fax: (244) 261 22 34 36
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international oVerView

the economic and financial tensions which started in 
2007 due to the crisis in the subprime mortgage lending 
market in the Usa, intensified and became generalised 
in 2008, culminating in a serious crisis which affected the 
entire financial sector.

the systemic risk framework which characterised the 
financial sector and called for the unprecedented 
intervention by the authorities resulted in a profound 
transformation of the financial sector and generalised 
adverse impacts on the real economy.

at the beginning of the year, the first problems arose 
with monoline insurers reviewing rating downwards (from 
“aaa” to the current “BBB”) and thus jeopardised the 
debt market of public and semi-public entities, the issues 
of which were previously given “aaa” rating by the 
monolines. 

in March, the Bear stearns investment bank came 
close to bankruptcy after investors closed down their 
credit lines. this bank was acquired in extremis by the 
bank JP Morgan, by way of an operation involving the 
explicit support of the Us Federal Reserve, including its 
financing (in an amount of up to UsD30bn).

subsequently, the Us Federal Reserve created a number 
of lending facility mechanisms to the financial sector, 
including investment banks (“primary dealers”) which did 
not have access to the customary facilities of the Usa 
monetary authorities and strengthened the mechanisms 
enabling it to provide lending facilities to other commercial 
banks.

in the following months, the feeling stabilised albeit 
in a framework of the irregular operation of international 
markets, in particular those for credit, subject to the flow 
of new data on the losses incurred by the financial 
sector.

this situation of relative appeasement lasted for about 
six months. However, in the 3rd quarter, there was an 
intense wave that brought about a radical change in the 
profile of the financial sector.

MacroeconoMic FraMeworK

in early september, after further substantial losses 
were reported, the authorities intervened in Freddie Mac 
and Fannie Mae, the two securitization agencies which 
together guarantee half of the residential mortgage market 
in the Usa (estimated to be of 12 trillion dollars) by, in 
practical terms, proceeding to their nationalisation. if these 
companies were unable to continue operating there would 
be a high risk of the already quite weakened residential 
market in the Usa freezing.

also during the course of september, the problems 
with the investment bank lehman Brothers began, which 
was faced the closing of its available credit lines. the 
absence of a solution, particularly in terms of support 
from the authorities resulted in this institution’s bankruptcy. 
For the first time since the onset of the crisis in 2007, 
holders of debt issued by financial companies were facing 
an actual loss.

as a result, the widespread closing of the credit  
markets for all types of financial assets occurred, a situation 
that was to remain unchanged until the end of the 
year.

lehman Brothers’ bankruptcy produced collateral  
effects. the investment bank Merrill lynch negotiated  
its purchase by Bank of america, an operation that  
was concluded in 2009. the investment banks Goldman 
sachs and Morgan stanley applied for transformation  
into commercial banks, which enabled them access to 
additional guarantees from the Us Federal Reserve and  
the Federal Deposit insurance Corporation (FDiC, a Us 
mechanism).

the month of september did not end without  
another major event occurring. aiG, one of the world’s 
largest insurers was faced with problems due to fears in 
connection with its exposure to the credit markets. it 
was later “nationalised”, with the Federal Reserve taking 
over 80% of its equity capital against an 85 billion UsD 
loan.

the shockwaves spread to other institutions, in 
particular the Washington Mutual bankruptcy, one of the 
largest banks in the area of mortgage loans. it turned 
out to be the most relevant bankruptcy in the Usa. the 
WaMu assets were purchased by JP Morgan. 
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rePorted losses and increases in equity – 
accuMulated to January 2009

(usd billion)

Losses Increases of equity capital

World 776.1 806.0

americas 478.1 433.6

europe 268.8 316.4

asia 29.2 56.0

source: Bloomberg (January 2009)

the response of the Us authorities included the 
“emergency economic stabilization act”, which comprises 
the troubled asset Relief Program (“taRP”) amounting 
to 700 billion UsD, the purpose of which is to acquire 
risk assets that continue to be shown in the balance sheets 
of banks. the negotiations with Congress and the senate 
raised serious problems and continued throughout the 

second half of september, the same applying to the 
definition of the way in which funds were to be disbursed. 
instead of acquiring assets, a significant part (250 billion) 
was used to recapitalise the american banking sector, 
with the treasury acquiring holdings under the form of 
preference shares. 

in turn, the Us Federal Reserve created a number of 
programmes to fund the financial system, under which it 
could acquire from banks issues of securitized mortgage, 
consumer, education, vehicle and company loans, as well 
as commercial paper, in order to revitalize this market 
and provide support to monetary market funds.

the tensions in the banking sector were not exclusive 
to the Usa, as they quickly and particularly violently spread 
also to europe.

several relatively large european banks had to receive 
public support and in certain instances were nationalised. 
two examples of this are the Royal Bank of scotland in 
the United Kingdom and Fortis in Belgium/Holland, which 
were members of the consortium that acquired the aBn 
amro bank, together with Banco santander. the British 
Government became the holder of over 60% of the RBos 
equity capital and Fortis was broken down and a part of 
its assets sold to BnP Paribas.

the financial crisis spread and by the end of the 3rd 
quarter had affected several other economies, in particular 
those emerging. iceland was the country that was hit the 
hardest. its financial sector collapsed and its largest  
banks were nationalised as the country sank into a deep 
recession. in eastern europe, a number of countries 
encountered problems to secure financing from the 
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global econoMic growth (%)

2004 2005 2006 2007 2008

World 4.9 4.5 5.1 5.2 3.2

advanced Countries 3.2 2.6 3.0 2.7 0.8

 Usa 3.6 2.9 2.8 2.0 1.1

 Japan 2.7 1.9 2.4 2.4 -0.7

 eMU 2.1 1.6 2.8 2.6 0.9

 United Kingdom 3.3 1.8 2.8 3.0 0.7

Developing countries 7.5 7.1 7.9 8.3 6.1

 africa 6.5 5.8 6.1 6.2 5.2

 asia 8.6 9.0 9.9 10.6 7.8

 eastern europe 6.9 6.1 6.7 5.4 3.2

 Middle east 5.8 5.7 5.7 6.4 6.1

 latin america 6.1 4.7 5.5 5.7 4.6

source: iMF (January 2009)
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international markets and ended up requesting the iMF’s 
intervention and support.

all these tensions produced strong economic impacts, 
which greatly intensified after the lehman Brothers 
bankruptcy. in the fourth quarter, the world economy 
came almost to a standstill, literally speaking, following 
the gradual slowdown registered during the first months 
of the year.

the deceleration of activity caused a significant impact 
on raw materials. Until July, their prices registered important 
increases and attained historical highs at the start of the 
2nd semester, when oil reached UsD 145 per barrel, 
within the scope of a trend that affected all industrial 
metals as well as agricultural raw materials.

the fact that throughout the 1st semester the emerging 
markets remained dynamic supports the theory that 
demand would continue to rise steadily and pressure  
price increases. this trend was intensified by speculative 
strategies causing raw materials to appear to be highly 
profitable assets in a context where shareholder markets 
were already undergoing corrections.

the north american economy sank into recession in 
December 2008, according to the dating carried out by 
the Us national Bureau of economic Research. throughout 
2008, there was a slowdown in economic activity, but its 
pace picked up in the last four months of the year. in 
terms of the labour market, close to 3 million jobs were 
axed in the Us, 1.9 million of which in the last four 
months. this trend spread to all sectors of activity and 
not almost exclusively to industry and construction, as at 
the beginning of the year.

the increase in the Us unemployment rate to a 
maximum since the early 90s (by 7.3%) emphasized  
the deceleration of private consumption that started at 
the beginning of the year, spurred on by the actual 
destruction of families’ wealth associated to the fall in 
real estate prices and the devaluation in the shareholder 
markets which, at the start of the 3rd quarter, increased 
with the rise in energy prices to historical highs: the 
increase in the price of petrol to over UsD 4 per gallon 
resulted in a fall in fuel demand, an unprecedented event 
in a decade.

in the euro zone, economic activity slowed down 
gradually during the first nine months of 2008 and, the 
economy fell into the first recession since the creation of 
the economic and Monetary Union in 1999. although the 
reduction in activity was common to all the main european 
economies, there were substantial differences, as some 
were more affected by the drop in foreign demand 

(Germany, France, italy) and others by the profound 
corrections being made to their real estate markets (in 
particular in spain and ireland).

short-terM interest rates (3 Months)

source: Reuters

the other world economies, including the emerging 
markets, were affected by the deterioration of financial 
circumstances and the drop in raw material prices, thus 
contributing to the synchronised deterioration of the  
world economy. Japan went into recession and even  
China registered considerable deceleration, which led the 
authorities to announcing a massive economic support 
plan aimed at fighting the increase in unemployment 
associated to the fall in exports.

the action taken by central banks did not focus  
solely on granting increased liquidity, but also on  
lowering reference interest rates. this joint action was 
aimed at partially cancelling the effects of the greatest  
uncertainty that characterised the monetary and credit 
markets. it resulted in the significant increase of loan 
spreads.

the Us Federal Reserve was the central bank that  
most aggressively lowered interest rates from 4.25% to 
virtually zero (with a reference interval of between 0 and 
0.25%). in addition, it adopted explicit measures to support 
the increase in loans, a step similar to that taken by the 
Bank of Japan in the late 90s.

in the euro Zone, the european Central Bank also 
lowered interest rates to 2.5% at the end of the year, 
but started the cycle much later, only in october, following 
the concerted decision of the world’s main central banks, 
in the wake of the lehman Brothers bankruptcy.

tensions that characterised financial markets in  
general were also visible in the exchange markets. special 
reference should be made to two movements. on the 
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one hand, the evolution of the Us dollar, which depreciated 
until the end of the summer and attained a historical  
low against the euro of UsD 1.6038 per euro on July 15 
(nevertheless, only 9% above the level registered at the 
beginning of the year: UsD 1.47 per euro).

after the problems in the Us financial sector, in 
september, aided by measures aimed at facilitating the  
repatriation of Us dollars, the north american currency 
began to register significant appreciation, leading it to 
be quoted at UsD 1.2331 per euro, the highest since 
april 2006.

the evolution in longer term interest rates reflected 
two major factors at different points in time. Until the 
end of the 1st semester, despite their aversion to risk, 
investors focused mainly on inflation, largely associated 
to the increase in raw material and energy prices, which 
caused inflation to accelerate to historical highs.

once raw material prices started to go down, the 
focus moved to the greater deceleration of economic 
activity and potential deflation risks, within the framework 
of net asset demand in the context of the market drop 
in shareholder markets, the public debt becoming a  
refuge for all maturities. this resulted in a quite significant 
drop in interest rates to historical lows.

angolan econoMy

in the course of 2008, the main macroeconomic 
management goals were to consolidate earnings and 
intensify the correction of imbalances still persisting in 
the angolan economy.

the objectives for 2008 in terms of the economy  
were based on the consolidation of the macroeconomic 
stabilisation process, to ensure monetary and exchange 
stability and the reduction of inflation, the rehabilitation 
of infrastructure, the diversification and increase of  
the domestic production of goods and services, the 
revitalisation of rural economies and the re-establishment  
of economic and commercial circuits throughout the 
country.

World economic growth over the last few years and 
the increase in raw material prices, notably oil, produced 
a very positive impact on the angolan economy.  
However, not to be forgotten is that the aforementioned 
factors also originated an inflationary cycle which many 
emerging economies, which obviously include angola, 
find difficult to control. in any event, to be noted is that 
this negative impact (inflation) was not so significant in 
angola, even considering that it depends on food imports 

and that infrastructure and logistics conditions are still 
precarious.

the decline of the economic and financial circums- 
tances and the start of the deleveraging process of the 
world economy resulted in a marked drop in raw material 
prices to the lowest levels in four years. For Brent (which 
closed the year at UsD 40 per barrel, a devaluation of 
over 70% when compared to the UsD 146 per barrel 
peak registered at the start of the 2nd semester). the fall 
in oil prices affected exchange and tax revenues, particularly 
during the 4th quarter of 2008.

brent oil Prices, in dollars Per barrel,  
and raw Materials index 

(year-on-year change)

source: Bloomberg

at the end of December, after deduction of the UsD 
9.1 billion of sales to commercial banks (36% more than 
in 2007), net international Reserves reached the record 
level of UsD 18 billion (a 61% growth compared to 2007), 
far above the stock of the external debt.

this increase of external resources was generated 
mainly by taxes on oil, influenced positively by the evolution 
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in crude oil prices in the international market and the 
inflow of foreign funds in angola.

inflation increased from 11.78% in 2007 to 13.18% 
in 2008. the general evolution in prices was influenced 
chiefly by imported inflation resulting from the increase 
in food prices in the international market and the 
depreciation of the north american dollar, particularly 
against the euro. in average terms, inflation attained 
12.5%, slightly above the 12.3% registered at the end 
of 2007.

annual inFlation rate

 

in addition, it refers to the increase in the national 
income, the effects of which can be seen by the acceleration 
of the means of payment, characterised by the dominance 
of deposits in domestic currency.

Monetary aggregates

lending to the economy through the banking system 
registered a 69% nominal increase against 76.4% in 
2007. if expressed in north american dollars it registered 
an absolute increase of UsD 4.569,15 million against 
UsD 2.861,58 million during the previous year. the  
significant increase in lending to the economy is explained 
by the consolidation of the macroeconomic stabilisation 
process and resulting improvement in the trading envi-
ronment.

Practically all loans made to the private sector were 
formalised in UsD which combined with the marked  
increase in the conversion ration of lending resources can 
be considered as a concern for (a) the authorities, in the 
management of the country’s exchange policy, and (b) 
the appropriate balance of the financial risks borne by 
the economic agents.

the monetary aggregate growth indexes continued  
to be steep: deposits of the private sector in domestic 
currency practically doubled in 2008, whereas those in 

foreign currency increased at an average pace of 34% 
against 41% in the previous year.

overall, according to the monetary accounts, the  
means of payment (M3) registered an accumulated 
nominal growth of 102. the growth of M2 and M1 were 
approximately 64% and 72% respectively.

the growth in the means of payment in domestic 
currency was faster than that of M3 in foreign currency, 
reflecting the confidence economic agents deposit in the 
domestic currency. in the period under review, an increase 
in the securities passed on to the public (treasury Bills) 
was registered, which to a certain extent also contributed 
to the increase of means of payment.

interest rate

During 2008, the 19.57% rediscount rate registered 
no change, which did not dissuade certain banks from 
resorting to this instrument to overcome their momentary 
liquidity difficulties.

the granting of Kwanzas in the interbank money 
market (iMM) increased 45% when compared to 2007, 
attaining a total volume of Kzk 1.625 billion (UsD 21.7 
billion).

in the course of 2008, the interest rates applied to 
public securities remained stable. nevertheless and  
despite the unfavourable evolution of inflation, the actual 
monthly interest rates applied in the iMM continued to 
be positive in real terms. to a certain extent, this contributed 
to an increase in demand for the domestic currency and 
consequently for public debt securities.

exchange rate

as a result of the implementation of monetary  
and exchange policies, throughout 2008 the exchange 
rate of the kwanza against the north american dollar 
remained the same as at the end of the previous year, 
notwithstanding a number of fluctuations.

the maintenance of the exchange rate and its stability 
is explained by the inflow of significant funds in foreign 
currency, as a result of the surpluses in the current account 
of the balance of payments and of foreign investment. 
in December 2008, it registered a slight depreciation of 
0.2%, i.e. 75.16 kwanzas per UsD, against the 75.02 at 
the end of 2007.

31,02%

18,53%

12,21% 11,78%
13,18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2004 2005 2006 2007 2008



34

a n n U a l  R e P o R t  | 2008

Kwanza/dollar exchange rate

 

Despite its insignificance, the devaluation occurred 
during the last month of the year, reflecting the collateral 
effects of the international financial crisis and the fall in 
foreign currency flows generated by oil exports. to also 
be noted is that the Kwanza devalued for the first time 
after three consecutive years of gaining on the north 
american dollar.
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to individuals increasing significantly, especially loans to 
employees of large companies and multinationals which 
are among the Bank’s customers.

business with custoMers

the Bank’s net profit grew 38% to stand at Kz 2085 
million kwanza (approximately UsD 27.7 million), while 
operating income rose 18% compared to the previous 
year.

oPerating incoMe

net interest income increased 18% as a result of an 
appropriate assets and liabilities management strategy, 
while trading and services income rose by 25% and 9% 
respectively, due to the increased number of transactions 
with customers and the more effective management of 
the exchange-rate component.

introduction

Banco totta de angola is an institution incorporated 
under angolan law on July 1, 2002, the result of the 
statutory transformation of the Banco totta & açores 
branch inaugurated on april 30, 1993. it was therefore 
the first foreign bank to operate in angola following the 
country’s independence. the santander Group has a 
majority interest (99.96%) in the bank through Banco 
santander totta.

at the end of 2008, the Bank had 12 branches (5 in 
luanda and another 4 in Benguela, lobito, Cabinda and 
lubango) and 3 company centres (2 in luanda and 1 in 
Benguela). at the end of the year, it had 208 employees. 
own funds amount to UsD 126.5 million.

the year 2008 was characterised by a strategy aimed 
at consolidating the Bank’s presence in the market, by 
opening two branches in the outskirts of luanda (Viana 
and Mulemba) and preparing for further expansion in the 
future with the opening of several branches in different 
locations within luanda and the capitals of the angolan 
provinces.

in the course of 2008, electronic banking was 
launched, its driving force aimed particularly at companies. 
the Bank’s customers confirmed the reliability of this 
instrument and the support capabilities of its team.

also in 2008, the Bank registered significant growth 
in business, its operation having been guided by a strict 
cost control policy, in accordance with the strategic 
guidelines previously defined together with its primary 
shareholder.

suMMary oF the business in 2008

The Business

the Bank grew significantly during 2008. total Clients 
Deposits grew 23% and net loans to customers 24%. 
Despite this increase of the loan portfolio, the cover by 
provisions of loans past-due by more than 90 days stood 
at 353%.

throughout the year under review, the composition 
of the loan portfolio became more diversified, with loans 

the business oF banco totta de angola
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operating costs amounted to Kz 1.049 million 
kwanzas,including costs related to the opening of new 
branches and by the natural growth of the Bank. 

staff costs were up 22% in line with the increase of 
staff, 34 new employees having been taken on to 
accommodate the growth of the branch network and of 
the overall business of the Bank.

oPerating costs

6,8

4,7

0,9

8,3

5,6

1,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Staff Third-party
Suppliers & Services

Depreciation

2007 2008

M
ill

io
n

 d
o

lla
rs



37

rePort oF the board oF directors 2008

the Bank closed 2008 with net assets standing at Kz 47,512,147k (28.46% more than in 2007), consisting  
mainly of:

Cash & Balances at the Central Bank Kz  6,318,219 k 7.12%

Cash & balances at sight & with agreed maturity dates Kz  3,597,994 k -26.70%

loans & advances to Customers Kz 14,760,444 k 27.46%

Bonds & other securities Kz 20,444,936 k 59.12%

tangible & intangible Fixed assets Kz  2,103,606 k 47.57%

in terms of liabilities, the major part is under “Cus-
tomer Deposits”, at Kz 26,931,651k, accounting for 
59.08% of assets (compared to 65.56% in 2007).  
the “Customer Funds” heading grew 22.90%, up from 
Kz 26,819,763k in 2007 to Kz 32,961,224k in 2008.

the net profit for the year amounted to Kz 2,085,312k, 
an increase of 38.44% compared to the previous year, 
with the operating cash flow amounting to Kz 2,739,015k, 
driven by:

income & similar income Kz 3,044,579 k

income & similar Costs Kz 692,503 k

net interest income  Kz 2,352,076 k

net Profit on Financial transactions Kz 882,374 k

Commissions, other Costs and other income Kz 553,820 k

operating income Kz 3,788,270 k

staff Costs Kz 626,588 k

other General administrative Cost Kz 422,666 k

extraordinary Profit/(loss) Kz 60,118 k

With regard to net provisions, which total Kz 241,964k 
compared to Kz 147,677k in 2007, it should be mentioned 
that there was no need to set aside provisions for the 

Maintenance of own Funds and for the Currency 
Fluctuation Contingency by virtue of the appreciation of 
the kwanza during 2008.

the Bank closed the year with own funds standing 
at Kz 9,293,277k for total Risk-weighted assets in the 
sum of Kz 21,899,236k, up 21.04% over 2007, which 
exceeds by 324.37% the minimum amount of own funds 
required by the Central Bank.

an analysis of the main management indicators leads 
to the conclusion that the evolution was positive during 
the year under review:

• an increase of turnover, with a 22.90% growth of 
on-balance sheet Customer Funds and a 23.60% 
increase of net loans & advances to customers.

• a 38.44% growth of net profit, strengthened by a 
17.84% rise of net interest income.

the weight of loans past-due by more than 90 days 
fell from 1.33% in 2007 to 0.97% of the total portfolio 
in 2008, while the cover ratio in 2008 continued to be 
high, standing at 353.37%, compared to 281.53% in 
2007;

Solvency Ratio
2008

000 Kz
2007

000 Kz Δ %

tier i capital 8,731,053 6,771,999 28.93%

tier ii Capital 562,225 543,237  3.50%

total own funds 9,293,277 7,315,236 27.04%

Weighted assets 21,899,236 18,092,162 21.04%

solvency Ratio 42.44% 40.43% 2.00 p.p.
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Key Financials

2008
000 Kz

2007
000 Kz

Change
%

Balance sheet

net assets (average) 42,277,564 31,985,738 32.18%

loans & advances to customers (net) 14,760,444 11,574,146 23.60%

total customer funds 32,961,224 26,819,763 22.90%

own Funds 9,268,518 7,301,076 26.95%

income statement

net interest income 2,352,076 1,995,970 17.84%

trading Profit/(loss) 882,374 707,924 24.64%

services Profit/(loss) 553,820 508,278 8.96%

a – operating income (oi) 3,788,270 3,212,172 17.93%

operating profit 2,739,015 2,350,445 16.53%

Profit before tax 2,441,278 2,165,430 12.74%

Profit after income tax (net profit) 2,085,312 1,506,325 38.44%

B – General administrative Costs 1,049,254 861,727 21.76%

Ratios (%)

Roe (average) Roe (média) 24.,60% 23.25%  1.35 p.p.

Roa (average) 4.93% 4.71%  0.22 p.p.

Cost-to-income ratio (adjusted) 27.70% 26.83%  0.87 p.p.

loans past-due by > 90 days / total loans 0.97% 1.33% -0.71 p.p.

Cover of loans past-due by > 90 days 353.37% 281.53%  -103.97 p.p.

Continuation of a high solvency Ratio, standing at 
42.32% in 2008 compared to 40.43% in 2007; 

Return on equity (Roe) stood at 24.60% in 2008 
compared to 23.25% in 2007;

Cost to income stood at 27.70% in 2008 compared 
to 26.83% in 2007;

Return on assets (Roa) attained 4.93% in 2008.
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at a meeting held on March 17, 2009, the Board of Directors passed the following resolution:

“...the accounts and respective report for the financial year of 2008 were approved, in which a net profit of  
Kz 2,085,312,033.84 (two billion eighty five million three hundred and twelve thousand and thirty three kwanzas and 
eighty four cents) was generated and a provision for corporation tax was set aside in the sum of Kz 355,966,137.48 
(three hundred and fifty five million nine hundred and sixty six thousand one hundred and thirty seven kwanzas and 
forty eight cents), and it was decide to propose to the General Meeting that the whole of the net profit be taken to 
reserves.”

ProPosal For the aPProPriation oF ProFits
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balance sheets as at deceMber 31, 2008 and 2007
(expressed in thousands angolan kwanzas = Kzk)

Financial stateMents as at deceMber 31, 
2008

1. Cash & Balances at the Central 6,318,219 0 6,318,219 5,898,010
 Bank

2. Cash & Balances with Credit 655,909 0 655,909 733,108
 institutions at sight

3. other amounts owed by 2,942,085 0 2,942,085 4,175,777
 Credit institutions

4. loans & advances to Customers 14,854,685 94,241 14,760,444 11,580,171

5. Bonds & other securities 20,444,936 0 20,444,936 12,849,267

6. Holdings 32,386 0 32,386 32,682

7. intangible Fixed assets 199,433 105,498 93,935 57,348

8. net tangible Fixed assets 2,307,979 298,307 2,009,672 1,368,108

9. other assets 18,412 0 18,412 33,626

10. accruals & Deferrals 235,747 0 235,747 250,683

11. net loss for the Year 0 0 0 0

 total assets 48,010,194 498,046 47,512,147 36,978,781

 2007

1. Central Bank Funds 836 29
 a) at sight 836 29
 b) With agreed maturity dates 0 0

2. amounts owed to other 
 Credit institutions 3,306,859 941,439
 a) at sight 3,218 3,652
 b) With agreed maturity dates 3,303,641 937,788

3. Deposits 26,931,651 24,245,055
 a) at sight 20,205,113 18,884,969
 b) With agreed maturity dates 6,726,538 5,360,086

4. other entities’ Funds 6,029,573 2,574,708

5. Debt securities 0 0

6. other liabilities 374,862 675,436

7. accruals & Deferrals 815,952 674,245

8. Provisions for Contingencies 
 & liabilities 541,211 441,978
 a) General loan loss  356,506 253,701
   Provisions
 b) Provisions for Pensions & 66,716 54,702
   similar Costs
 c) other Provisions 117,989 133,574    

9. equity Capital 793,609 793,609

10. Funds 0 0

11. Reserves 6,632,281 5,125,957

12. Retained earnings 0 0

13. net Profit For the Year 2,085,312 1,506,325

 total liabilities 47,512,147 36,978,781

Gross
Assets

Depreciation & 
Amortisation

Net
Assets

Net
Assets

Assets Liabilities 
2007 2008

2008

off-Balance sheet accounts:

90 Guarantees Provided & other Contingent liabilities  -2,812,190 95 liabilities For services Rendered 7,794,228

91 Guarantees Received 17,617,622 96 services Rendered By third Parties 20,607,077

92 Commitments to third Parties -1,384,192 97 Real Guarantees 13,583,956

93 Commitments assumed By third Parties 0 98 off-Balance sheet liabilities Debtors/Creditors -57,235,078

94 transactions on exchange-Rates, interest-Rates and equities 1,643,526 99 other off-Balance sheet accounts 185,050

(000 Kz)
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incoMe stateMents For the years ended deceMber 31, 2008 & 2007
(expressed in thousands angolan kwanzas = Kzk)

 COSTS  2008 2007 INCOME  2008 2007

interest & similar Costs  692,503 383,079 interest & similar income  3,044,579 2,379,049

Commissions   37,682 39,094 Returns on securities  0 0

losses on Financial transactions  225,242 430,811 Comissions  477,952 436,747

General administrative Costs  1,049,254 861,727 Profit on Financial transactions  1,107,616 1,138,736

 a) staff costs   626,588 512,394 other operating income  134,461 137,264

  – Corporate officers’ remuneration  18,313 10,114 

  – employees’ remuneration  549,685 432,881 Provisions Written Back & Cancelled  151,686 81,872

  – Costs incurred with co-operators  0 0 

  – Mandatory social charges  32,079 26,429 extraordinary Gains  121,238 39,051

  – optional social charges  20,001 12,047 

  – other staff costs  6,509 30,923 loss for the Year  0 0

 b) third-party supplies  48,411 38,393

 c) third-party services  374,255 310,940

taxes   7,139 7,783

other operating Costs  13,772 18,057

Depreciation Charges for the Year  115,890 66,786

Provisions for Past-Due loans & other Contingencies 393,651 229,550

extraordinary losses   61,121 9,602

income tax   355,966 659,105

net Profit For the Year  2,085,312 1,506,325

total   5,037,532 4,212,719 total  5,037,532 4,212,719

(000 Kz)
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the financial statements have been prepared on  
a going-concern basis from the books and records  
kept by the Bank in accordance with the accounting 
principles established in the accounting plan for Financial 
institutions, as defined by national Bank of angola 
instruction 13/99 of september 1, which came into force 
on april 1, 2000, in the wake of Directive 02/DsB  
of February and subsequent updates. these principles 
may differ from those generally accepted in other 
countries.

the Bank’s financial statements as at December 31, 
2008 & 2007 are expressed in angolan kwanzas, assets 
and liabilities expressed in other currencies having been 
translated into the domestic currency on the basis of the 
average indicative exchange rate published by the national 
Bank of angola on those dates. as at December 31, 
2008 & 2007, the exchange rates of the angolan kwanza 
(Kz) against the United states dollar (UsD) and the euro 
(eUR) were as follows:

 2008 2007

1 UsD = 75.169 75.023

1 eUR =  106.195 110.209

the more significant accounting policies employed in 
drawing up the financial statements were as follows:

a) accrual accounting

income and costs are recognised in the light of the 
life of the transactions, in accordance with accrual 
accounting principles, and they are recorded when they 
fall due, regardless of when received or paid.

b) transactions in Foreign currency and 
interest-rate swaPs

Transactions in foreign currency

transactions in foreign currency are recorded in 
accordance with the principles of the multi-currency 
system, each transaction being recorded in the light of 
the currencies involved. assets and liabilities expressed 
in foreign currencies are translated into angolan kwanzas 
at the average exchange rate published by the  

accounting standards

national Bank of angola on the balance sheet date. 
Costs and income in respect of currency translation  
differences, realised or potential, are recorded in the 
income statement for the year in which they occur,  
under losses and profits in financial transactions 
respectively. 

Interest-rate swaps

interest-rate swaps are recorded at the theoretical 
value of the transaction under off-balance sheet headings, 
and their fair value is not recorded in the financial 
statements. interest receivable and payable in respect of 
the current period are recognised under accruals & deferrals 
under assets and liabilities, respectively, with a contra-
entry in profit & loss.

c) retireMent Pensions 

act 18/90 of october 27, which governs the social 
security system in angola, calls for retirement pensions 
to be granted to all angola workers registered with social 
security.

the amount of these pensions is calculated on the 
basis of a table proportional to the number of years of 
employment, applied to the average of the gross monthly 
wages received during the periods immediately prior to 
the date on which the worker stops working. in accordance 
with Decree 7/99 of May 28, the contribution rates to 
the system are 8% for the employer and 3% for the 
worker.

d) loan-loss ProVisions 

national Bank of angola (Bna) notice 9/2007 of 
september 12 came into force in March 2008, altering 
the methodology for the classification of loans & advances 
to customers and for the determination of the respective 
provisions.

General loan-loss provision

outstanding loan transactions and guarantees provided 
are classified by increasing order of risk in keeping with 
the following classes:



43

Class a: zero risk – assets having no associated risk, 
since there is a financial placement securing the liability 
or a bank guarantee suited to the value of the loan, or 
because the loan is to a state entity or body;

Class B: very low risk – loans in a normal situation, 
the holders classified as good-risk customers. in general, 
the respective loans are secured in whole or in part;

Class C: low risk – loans in a normal situation classified 
as average risk on the basis of analysis of historic infor- 
mation, or where there are guarantees that only secure 
a part of the amount in debt.

the loan transactions of a given customer or of an 
economic group are classified under the highest-risk class 
applicable.

For transactions with a single customer having liabilities 
of under Kz 1,000k at the time the loan is granted, Class 
B classification is adopted.

Provisions for general loan risks are set up by applying 
the following percentages:

Risk Levels A B C

Provision % 0% Between 1% 
and 2%

Between 3% 
and 5%

Provision for past-due principal & interest  

loans past-due by more than 30 days are classified 
under risk levels B, C, D, e, F and G in the light of the 
time since the transactions failed to comply.

Provisions for past-due principal and interest are set 
up by applying the following percentages (see table 
below).

six months after the classification of a transaction as 
Class G, the Bank writes off the loan from its assets and 

uses the respective provision. additionally, these loans 
stay on record in an off-balance sheet account during a 
minimum of 10 years.

the Bank cancels past-due interest by more than 60 
days and does not recognise this interest thereafter until 
the customer settles the situation.

as at December 31, 2007, loan loss provisions were 
set aside in accordance with the provisions of national 
Bank of angola instruction 9/98 of november. thus:

i) Provision for past-due principal & interest 

this is a specific provision carried under assets to the 
credit of “loans & advances to customers”, its purpose 
being to meet the collection risks inherent in past-due 
loans. this provision is calculated by application of the 
following minimum provision percentages, in keeping with 
the age of the past-due, unpaid instalments, assuming 
that the loan has no guarantee, to cover an occurrence 
that could affect the value of the loan

Up to 3 months 5%

3 to 6 months 25%

6 months to 1 year 50%

over 1 year 100%

as at December 31, 2007, the Bank used a figure of 
100% for the purpose of setting aside provisions for 
principal and interest past-due by more than six months.

additionally, in accordance with Bna Directive 17/98 
of november 16, transactions in respect of advances  
to depositors (current account overdrafts) not repaid  
within 30 days are transferred to the past-due sub-heading 
“2813 - Credits for advances to depositors” and 100% 
provisions are set aside.

Risk Levels B C D E F G

% of provision
Between  
1% and  

3%

Between  
3% and  

5%

Between  
10% and 

15%

Between  
20% and 

35%

Between  
50% and 

75%

100%

time elapsed since failure to comply

transactions maturing within 
less than 2 years

 15 to  
30 days

1 to  
2 months

2 to  
3 months

3 to  
5 months

5 to  
6 months

over  
6 months

transactions maturing within 
more than 2 years

15 to  
60 days

2 to  
4 months

4 to  
6 months

6 to  
10 months

10 to  
12 months

over  
12 months
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ii) General loan-loss provision

this provision is carried under liabilities, under 
“Provisions for contingencies & liabilities” (note 17), its 
purpose being to meet the risks inherent in the collection 
of credit extended and in guarantees and guaranties 
provided, not specifically detailed. the general credit risk 
provision amounted to 2% of credit extended that was 
in a normal situation, of guarantees and acceptances 
provided and of documentary import credits unsecured 
as of the balance sheet date.

e) own-Funds Maintenance ProVision

the creation of a provision for the maintenance of 
own funds is governed by Bna Directive 01/03 of March 
3, under which financial institutions may update their 
equity capital, reserves and retained earnings monthly. 
For the purpose of establishing the updating coefficient 
for the financial years of 2007 and 2006, the Bank used 
the currency variation of the angolan kwanza against the 
Us dollar. the revaluation reserve is not considered in this 
calculation, since tangible fixed assets are revalued under 
specific legislation.

the amount resulting from this updating is reflected 
each month, debited to profit & loss and credited to this 
provision under liabilities. at the year-end, the own-funds 
maintenance provision is wound up, with a contra-entry 
under shareholders’ equity, and it is reflected in the special 
own-funds maintenance reserve created under Bna 
Directive 8/98 of august 18, which can be used only to 
increase the equity capital.

in 2008 and 2007 the Bank did not update its equity 
capital, reserves and retained earnings in light of the 
currency variation of the angolan kwanza against the Us 
dollar having been positive or minimal.

F) intangible and tangible Fixed assets 

intangible fixed assets essentially include the Bank’s 
formation and start-up costs and software. this expenditure 
is initially carried at acquisition cost and depreciation 
according to the straight line method takes place over a 
period of three years.

tangible fixed assets are initially carried at acquisition 
cost. Up to December 31, 2004, premises were revalued 
in accordance with applicable provisions. During 2005, 
these properties were revalued on the basis of market 
valuations. of the increase of depreciation charges caused 
by the revaluations, including the extraordinary revaluation 

performed in 2005, 30% are not accepted as a cost for 
tax purposes. the corresponding deferred tax liabilities 
are not recorded.

Depreciation is calculated on a straight-line basis at 
the maximum rates allowable for tax purposes, in keeping 
with the corporation tax code, which correspond to the 
following estimated useful lives:

 Years of useful life

Premises 50

equipment:

Furniture & materials 10

Machines & tools 6 & 7

it equipment 6

Fixtures & fittings 10 

transport equipment 3

security equipment 6

g) securities PortFolio 

Bearing in mind the characteristics of the securities 
and the intention at the time of their acquisition, the 
Bank’s securities portfolio is valued as follows:

Trading securities

trading securities are acquired for the purpose of 
being sold within six months.

Central Bank securities and treasury bills are issued at 
a discount and are carried at their redemption (par) value. 
the difference between this and acquisition cost is the 
Bank’s remuneration and is carried under liabilities under 
“Deferred income”. it is recognised in the accounts as 
income over the period from the purchase date to the 
maturity date of the securities. 

securities ceded to customers with repurchase 
agreements continue to be carried in the Bank’s securities 
portfolio, the repurchase amount being recorded under 
“sale transactions with repurchase agreement”. the 
difference between the contracted repurchase value and 
the respective selling price is recorded in accrual accounts 
under assets and is recognised in profit & loss over the 
life of the transaction.

Investment Securities

investment securities are those acquired to be held 
for more than six months.
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treasury bonds acquired at a discount are carried at 
par. the difference between the cost and the par value 
of the securities, reflecting the premium or discount at 
the time of purchase, is recorded as income between the 
purchase date and the maturity date of the securities. 
interest accrued in respect of these securities is recorded 
as income receivable.

treasury bonds issued in domestic currency are indexed 
to the Us dollar exchange rate and are consequently 
subject to currency updating. therefore, the result of  
the exchange-rate updating of the par value of the 

security, of the discount and of the accrued interest is 
reflected in the income statement for the year in which 
it occurs.  

h) corPoration tax

the Bank is subject to corporation tax and, for tax 
purposes, is considered a Group a taxpayer. the taxation 
of its income is governed by article 72 (1) and (2) of  
act 18/92 of July 3. Under act 5/99 of august 6, the 
applicable tax rate is 35%.
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introduction

We have audited the attached financial statements of 
Banco totta de angola, sa (hereinafter referred to as the 
“Bank”), which comprise the balance sheet as at December 
31, 2008, which shows a total of Kzk 47,512,147, and 
shareholders’ equity of Kzk 9,511,202, including a net 
profit of Kzk 2,085,312, the income statement and the 
statement of the source and application of funds for the 
year then ended, and the notes to the accounts.

resPonsibilities

the Board of Directors is responsible for the preparation 
of financial statements that truly and fairly reflect the 
Bank’s financial position, the results of its operations  
and the source and application of its funds, as well as 
for the adoption of adequate accounting criteria and 
principles, and for maintaining an appropriate internal 
control system. our responsibility is to express a 
professional, independent opinion based on our audit of 
the said financial statements.

scoPe

our audit was performed in accordance with generally 
accepted auditing standards, which require that it be so 
planned and performed as to obtain an acceptable degree 
of certainty as to whether the financial statements are 
exempt from materially relevant distortions. this audit 
includes verification, on a test basis, of the support for 

audit rePort
(expressed in thousands of angolan kwanzas – Kzk)

the figures and information disclosed in the financial 
statements and an appraisal of the estimates, based on 
judgements and criteria defined by the Bank’s board of 
directors, used in their preparation. this audit also  
included an appraisal as to the adequacy of the accounting 
policies adopted and of their disclosure, taking the 
circumstances into account, verification of the applicability 
of the going-concern principle, and an appraisal, in overall 
terms, of the adequacy of the presentation of the financial 
statement. We believe that the audit that we have 
performed provides an acceptable basis for the expression 
of our opinion.

oPinion 

in our opinion the financial statements referred to  
in paragraph 1 hereabove truly and fairly present the 
financial situation of Banco totta de angola, sa, as at 
December 31, 2008, as well as the results of its operations 
and the source and application of its funds during the 
year then ended, in accordance with accounting principles 
generally accepted in angola for the banking industry. 
(note 2)

luanda, March 18, 2009
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to the shareholders of 
Banco totta de angola, sa,

Pursuant to current legislation and in accordance with 
our mandate, we are pleased to submit to your appraisal 
our report and opinion on our activity and on the  
accounting documents of Banco totta de angola, sa 
(“Bank”) for the year ended December 31, 2008, which 
are the responsibility of the Board of Directors.

We monitored, in the depth and with the frequency 
deemed appropriate, the evolution of the Bank’s business, 
the correctness of its accounting records and the compliance 
with the articles of association in force, having received 
from the Board of Directors and from the Bank’s various 
services the information and clarification that were 
requested.

Within the scope of our duties, we examined the 
balance sheet as at December 31, 2008, the income 
statements and the statement of the source and application 
of funds for the year then ended, and the notes to the 
accounts. additionally, we reviewed the 2008 management 
report prepared by the board of directors and the proposal 

audit coMMittee’s rePort

for the appropriation of profits included in the minutes 
of the Board of Directors’ meeting held on March 17, 
2009. We also appraised the content of the audit report, 
with which we are in agreement.

in view of the foregoing, we are of the opinion that 
the financial statements referred to above and the 
management report, as well as the proposal for the 
appropriation of profits expressed in the Minutes of  
the Board of Directors’ meeting held on March 17, 2008, 
are in accordance with the applicable accounting and 
statutory provisions, for the purpose of their approval at 
the General Meeting of shareholders.

We would also like to express to the Board of Directors 
and to the Bank’s services our appreciation for the co-
operation provided.

luanda, March 18, 2009 

the audit Committee
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