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MensageM do Presidente  
da coMissão executiva

o ano de 2009 pautou-se por alterações significativas a vários níveis no Banco 
totta de angola. 

no início do 2º semestre de 2009 foi concretizado o acordo celebrado pelo Banco 
santander totta com a Caixa Geral de Depósitos e um conjunto de investidores  
angolanos, incluindo a sonangol, permitindo um reajustamento na estrutura accio- 
nista do banco e um significativo ganho de novas valências e competências que re-
forçam a estratégia de crescimento no mercado financeiro angolano.

a nova composição accionista do agora denominado “Banco Caixa Geral totta de 
angola” está distribuída pela Partang, sGPs sociedade detida em partes iguais pelo 
Banco santander totta e pela Caixa Geral de Depósitos que detém 51% do capital, 
sendo os restantes 49% de um conjunto de investidores angolanos, cabendo 25% à 
sonangol.

simultaneamente foi feito um aumento de capital de 100 milhões de dólares e foi 
nomeada uma Comissão executiva, dotando o banco dos meios e competências  
necessários ao seu crescimento futuro. 

o Banco Caixa Geral totta de angola manterá um forte enfoque no segmento de 
empresas, área onde sempre conservou uma dinâmica importante e reconhecida pelo 
mercado. a credibilidade dos seus accionistas financeiros de referência, Caixa Geral 
de Depósitos e Banco santander totta, permitirá reforçar a imagem da instituição 
junto de clientes e parceiros de negócio.
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resuMo dos rácios, indicadores e 
estrutura accionista

PrinciPais indicadores

2009
000 Kz

2008
000 Kz

Variação
%

Balanço

activo líquido (médio) 62.317.040 42.277.564 47,40%

Credito s/ Clientes (líquido) 15.963.708 14.760.849 8,15%

Recursos totais de Clientes 44.748.698 32.961.224 35,76%

Fundos Próprios 21.296.756 9.293.301 129,16%

Demonstração de Resultados

Margem Financeira 2.098.619 2.352.076 -10,78%

Margem de trading 4.458.590 882.374 405,29%

Margem de serviços 670.137 553.820 21,00%

A – Produto Bancário (PB) 7.277.347 3.788.270 90,78%

Resultado de exploração 5.763.103 2.739.015 110,41%

Resultado antes de impostos 4.634.532 2.441.278 89,84%

Resultado após impostos s/ lucro (Resultado líquido) 4.049.729 2.085.312 94,20%

B – Gastos Gerais Administrativos 1.464.244 1.049.254 39,55%

Rácios (%)

Roe (média) 24,80% 24,60% 2,23 p.p.

Roa (média) 6,50% 4,93% 1,57 p.p.

Rácio de eficiência (Cost / income) ajustado 20,26% 27,70% -7,44 p.p.

Crédito Vencido a + 90 dias / Crédito total 7,63% 1,80% +5.83 p.p.

Cobertura do Crédito Vencido a + 90 dias 101,78% 191,16% -89,38 p.p.

indicadores de Produtividade

 2009
000 Kz

2008
000 Kz

Variação
%

Custos de pessoal /  
nº empregados

3.581 2.760 29,72%

PB / nº de empregados 31.839 16.688 90.78%

PB / nº de agências 657.032 344.388 90.78%

estrutura accionista

51%

24%

1%

12%
12%

Partang, SGPS Sonangol, EP Sonangol, Holdings

António Mosquito Jaime de Sousa Freitas
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Órgãos sociais

Mesa da asseMbleia geral

Presidente antónio Manuel Carvalho Ferreira Vitorino

Vice-Presidente Baptista Muhongo sumbe

secretário Helder Carneiro Cirilo

conselho de adMinistração

Presidente Francisco Manuel Marques Bandeira

1º Vice-Presidente Rodolfo Vasco de Castro G. Mascarenhas lavrador

2º Vice-Presidente Daniel Chambel serras Henriques Fernandes

3º Vice-Presidente antónio santos Domingos

administrador Mário nelson Cardoso Maximino

administrador José Fernando Maria araújo e silva

administrador José Valentim Barbieri

administrador alberto Cardoso severino Pereira

administrador Germano Manuel Bastos amaral

administrador tchissola Julieta da silva Mosquito

administrador José lilaia da silva

comissão executiva do conselho de administração

Presidente (Ceo) Daniel Chambel serras Henriques Fernandes

administrador (CFo) Mário nelson Cardoso Maximino

administrador antónio santos Domingos

administrador José Valentim Barbieri

administrador José lilaia da silva

conselho Fiscal

Presidente Maria luísa Perdigão abrantes

Vice-Presidente antónio José nascimento Ribeiro

Vogal José Fernandes Caeiro 
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sede e av.ª 4 de Fevereiro, 99 – lUanDa
agência central 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

Porto de 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 – 35 26 96
 Fax: (244) 222 35 50 80

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

mulemba estrada de Cacuaco km 5
 telefone: (244) 222 40 77 70 / 79

viana Rua Comandante Valodia nº 25
 telefone: (244) 222 29 08 92 / 29 09 13
 Fax: (244) 222 29 10 01

Províncias

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 23 30 18 – 272 23 30 19
 Fax: (244) 272 23 28 02 – 272 23 38 58 

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

rede coMercial
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economia internacional

o ano de 2009 ficou marcado a nível internacional 
pela inflexão da situação de recessão económica que teve 
a sua origem na crise do mercado imobiliário e do crédi-
to hipotecário de alto risco (“sub-prime”) nos eUa no 
inicio de 2007, que por via da interligação dos mercados 
se propagou para a europa e se converteu numa crise 
financeira e económica global.

Foram os seguintes factos económicos que caracteri-
zaram a recessão económica mundial, e começaram a 
ganhar destaque na imprensa internacional em Junho de 
2008, altura em que a mesma se tornou explicita:

• a queda abrupta do consumo das famílias e da 
capacidade de honrar as suas dívidas;

• a queda acentuada das vendas dos estabelecimen-
tos comerciais e das imobiliárias;

• a acumulação de stocks nas fabricas e a acumula-
ção de atrasados e vencidos no sistema bancário;

• o aumento do desemprego, a queda dos lucros e 
dos rendimentos das empresas.

os mercados financeiros registaram ao longo do pri-
meiro semestre de 2009 grandes níveis de volatilidade, 
bem como os mercados de capitais (bolsistas) que sofre-
ram elevadas quedas, tendo como consequência a exi-
gência de elevados prémios de risco para a realização de 
transacções.

neste quadro em que as empresas passaram a rever 
os seus orçamentos e a reduzir os níveis de investimen-
to, os consumidores que preservaram os seus empregos 
adiaram o consumo de bens duráveis. a banca comercial 
passou a conceder menos crédito e a um custo (taxa  
de juro) mais elevado verificando-se ainda uma forte 
queda de confiança nas instituições financeiras a nível 
global.

os Governos e estados com particular realce para a 
américa e a europa passaram então a exercer um papel 
activo e de intervenção na mitigação dos efeitos da crise:

• o reforço do papel regulador do estado na econo-
mia;

enquadraMento MacroeconÓMico

• o exercício de politicas monetárias e orçamentais 
expansionistas;

• o salvamento e recuperação de instituições finan-
ceiras por meio de empréstimos de fundos públi- 
cos, aquisição de participações financeiras pelos 
estados ou mesmo a nacionalização de instituições 
em situação de falência.

economia angolana

apesar de angola fazer parte do conjunto de econo-
mias de mais rápido crescimento económico, nos últimos 
anos, a nível mundial, não ficou imune ao impacto da 
crise económica e financeira internacional.

a persistência de alguns factores, tais como a redução 
da procura externa e o declínio do preço do petróleo e 
das restrições quantitativas à produção impostas pela 
oPeP, no segundo semestre de 2008 e que se mantiveram 
no 1º trimestre do ano, veio condicionar e limitar o cres-
cimento económico de angola em 2009, pelo que foi 
efectuada a sua revisão em baixa.

apesar da estrutura económica de angola apresentar 
ainda um nível de diversificação reduzido e uma grande 
dependência da industria extractiva principalmente do 
sector petrolífero que é responsável por cerca de 50% 
da produção nacional (PiB), representando mais de 90% 
das suas exportações, o crescimento do Produto interno 
Bruto dos sectores não petrolíferos tem tido crescimentos 
significativos nos últimos anos. 

De salientar que no segundo semestre de 2009,  
o preço do barril de petróleo nos mercados internacio- 
nais inverteu a tendência de queda. essa recupera- 
ção do sector petrolífero angolano levou o Banco Mun-
dial a rever em alta, em agosto de 2009, as previsões 
para o crescimento económico de angola em 2009, 
passando de uma previsão de crescimento negativo  
para um crescimento de 0%, afirmando inclusive que o 
crescimento angolano poderá vir a ser positivo, se o 
sector petrolífero crescer mais de 10 por cento. não 
obstante, outras entidades internacionais mantêm uma 
previsão de contracção da taxa de crescimento real do 
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Produto interno Bruto (PiB) angolano em 2009, preven-
do uma quebra na sua evolução na ordem dos 2,3%  
a 4%.

Contudo, e conforme as últimas estimativas do go-
verno o crescimento real do PiB em 2009, deverá  
situar-se em redor dos 5% (versus 13,8% em 2008).

na vertente externa, o saldo da Balança de transacções 
Correntes que tem vindo a ser positivo desde 2004, po-
derá inverter a tendência em 2009 devido à conjuntura 
económica desfavorável. a nível da Dívida externa de 
angola a tendência de redução que se vem registando 
desde 2005 (31% do PiB) para 2008 (16% do PiB) inflec-
tirá estimando-se para 2009 uma percentagem de 23% 
do PiB.

Inflação

a inflação acumulada nos primeiros sete meses de 
2009 foi de 7,47%, reflectindo um agravamento em 
relação ao período homólogo de 2008, que se cifrou em 
5,5%. a inflação acumulada ao longo de 2009 foi de 
14,00% contra 13,18% em 2008 e acima da meta inicial 
do governo que se situava nos 10%.

Mercado Monetário e Cambial

Durante o ano 2009, angola assistiu a uma redução 
substancial das suas Reservas internacionais liquidas 
(particularmente durante o 1ºsemestre: UsD 12 mil milhões 
em Junho/09, representando uma redução de aproxima-
damente UsD 5 mil milhões em relação ao stock acumu-
lado em Dezembro/08), devido essencialmente à queda 
acentuada do preço do petróleo no mercado internacio-
nal (originando uma diminuição das receitas petrolíferas 
para níveis abaixo do previsto no oGe para 2009), bem 
como à restrição da quota de produção imposta pela 
oPeP.

neste seguimento, foram frequentes as intervenções 
do Banco nacional de angola (Bna) junto do sistema 
Financeiro angolano (alterações legislativas, suspensões 
temporárias de emissões de títulos de tesouro de curto 
prazo, emissão de novos títulos de médio e longo prazo), 
as quais produziram efeitos inevitáveis ao nível da liquidez 
do sistema, assim como ao nível das taxas praticadas no 
mercado monetário interbancário.

Foi também na sequência da redução das Ril que o 
Bna, em abril/09, interveio de forma controlada, no 
mercado cambial, restringindo fortemente a oferta de 
UsD nos leilões abertos diariamente às instituições  

bancárias. Por consequência verificou-se uma depreciação 
da moeda nacional face ao UsD, que no entanto estabi-
lizou no mercado primário com uma taxa de 78 Kwanzas 
por 1 UsD.

De forma a melhorar os níveis de liquidez, reforçar a 
confiança dos mercados e melhorar a posição macro- 
económica, foi acordado em novembro de 2009, entre 
o Governo de angola e o Fundo Monetário interna- 
cional (FMi), uma facilidade de financiamento de 1,4 mil 
milhões de dólares que vai ser distribuído ao longo de 
27 meses.

este acordo demonstra a vontade e a credibilidade 
que as instituições internacionais depositam no estado 
angolano, contribuindo significativamente para um melhor 
ambiente económico propício ao desenvolvimento sus-
tentado.

Perspectivas Futuras

são vários os sinais que apontam para a revitalização 
do sector não petrolífero. angola tem vindo a diversificar 
as suas fontes de crescimento, com destaque para os 
sectores da energia, agricultura, construção e obras 
públicas, bem como da indústria transformadora. De 
acordo com o orçamento Geral do estado (oGe) para 
2010, a contribuição do sector não petrolífero rondará 
os 60%.

as perspectivas para 2010 são animadoras. De acordo 
com o ultimo relatório emitido pela economist inteligen-
ce Unit, o PiB de angola deverá registar em 2010 um 
crescimento de 6,4%, assente essencialmente na recupe-
ração das exportações de bens e serviços, na continuada 
expansão do sector agrícola e da construção, bem como 
no inicio da recuperação do investimento.

o mercado financeiro mostra sinais de crescimento 
em 2010, com o aumento do número de instituições 
bancárias a operar e com o alargamento da rede de 
agências e balcões por todo País. o crédito concedido 
cresceu significativamente em 2009, estimando-se para 
2010, a continuação desta tendência, apesar do cuidado 
que deve ser colocado para a redução dos níveis de  
incumprimento, os quais se têm evidenciado um pouco 
altos.

neste sentido, as autoridades monetárias têm em 
perspectiva novas iniciativas regulamentares que visam a 
modernização e a melhoria da informação do sistema 
financeiro, nomeadamente a criação de uma Central de 
Riscos no seguimento do arranque do novo plano de 
contas para o sector bancário.
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o Banco encerrou o exercício de 2009 com um activo líquido de 68.672.746 (mais 44,56% do que em 2008), 
representado, principalmente, por:

Caixa e Disponibilidades no Banco Central  14.625.056 131,47%

Disponibilidades à vista e a prazo   12.297.648 241,79%

Créditos sobre clientes  15.963.708 8,15%

obrigações e outros títulos  21.637.529 5,83%

imobilizações Corpóreas e incorpóreas   2.700.568 28,38%

relatÓrio do conselho de adMinistração
(Valores expressos em milhares de KZ)

em termos de Passivo, o peso maior encontra-se nas 
rubricas “Depósitos de Clientes e outros Recursos “, que 
cresceu 35,80% de 32.961.224 em 2008 para 44.748.698  
em 2009.

o resultado do exercício foi de 4.049.729 que corres-
ponde a um aumento de 94,20% face ao ano anterior, 
tendo sido gerado um cash-flow de exploração de 
5.763.102 para o qual contribuíram:

Juros e Proveitos equiparados 2.711.286 

Juros e Custos equiparados 612.667

Margem Financeira 2.098.619

lucros líquidos em op. Financeiras 4.458.590

Comissões, outros Custos e outros Proveitos 670.137

Produto Bancário 7.227.346

Custos com Pessoal 812.832

outros Gastos Gerais administrativos 651.412

Resultados extraordinários -11.500

no que se refere às Provisões líquidas, totalizaram 
974.324 em 2009 contra os 241.964 de 2008 o que 
representa um aumento de 302,70%.

o Banco encerrou o exercício com Fundos Próprios de 
21.296.756 para um total de activos Ponderados pelo 
Risco de 28.998.218, um crescimento de 32,42% relati-
vamente a 2008 e que excede em 634,42% o valor  
mínimo de Fundos Próprios exigido pelo Banco nacional 
de angola.

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 
35,76% e um incremento do Crédito líquido a 
Clientes de 8,15%;

• Um crescimento dos resultados líquidos de 94,20%, 
consolidado pelo aumento do Retorno de operações 
Financeiras de 405,29%;

• o peso do crédito vencido com mais de 90 dias 
passou de 1,80% em 2008 para 7,63% do total da 
carteira em 2009, e o rácio de cobertura em 2009, 
situou-se no nível de 101,78%, contra 191,16% 
em 2008;

2009
Kz

2008
Kz Δ %

Fundos Próprios Base 20.712.158 8.731.053 137,22%

Fundos Próprios Complementares e deduções 584.598 562.225  3,98%

total dos Fundos Próprios 21.296.756 9.293.278 129,16%

activo Ponderado 28.998.218 21.899.236 32,42%

Rácio de Solvabilidade 73,44% 42,44% 31,00 p.p.

rácio de solvabilidade
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• Manutenção de um elevado Rácio de solvabilidade, 
que cifrou-se em 73,44% em 2009 contra os 42,44% 
em 2008, influenciado pelo aumento de capital 
ocorrido em Julho de 2009. 

• o R.o.e. situou-se nos 24,80% em 2009 contra 
24,60% em 2008;

• o Rácio de eficiência (Cost/income), teve uma evo-
lução positiva em relação a 2008 passando de   
27,70% para 20,26% em 2009;

• o R.o.a. atingiu os 6,50% em 2009, contra 4,93% 
em 2008.

• a produtividade, por empregado aumentou em 
90,78%, o mesmo aconteceu com a produtividade 
por agência 90,78%.

PrinciPais indicadores

2009
000 Kz

2008
000 Kz

Variação
%

Balanço

activo líquido (médio) 62.317.040 42.277.564 47,40%

Credito s/ Clientes (líquido) 15.963.708 14.760.849 8,15%

Recursos totais de Clientes 44.748.698 32.961.224 35,76%

Fundos Próprios 21.296.756 9.293.301 129,16%

Demonstração de Resultados

Margem Financeira 2.098.619 2.352.076 -10,78%

Margem de trading 4.458.590 882.374 405,29%

Margem de serviços 670.137 553.820 21,00%

A – Produto Bancário (PB) 7.277.347 3.788.270 90,78%

Resultado de exploração 5.763.103 2.739.015 110,41%

Resultado antes de impostos 4.634.532 2.441.278 89,84%

Resultado após impostos s/ lucro (Resultado líquido) 4.049.729 2.085.312 94,20%

B – Gastos Gerais Administrativos 1.464.244 1.049.254 39,55%

Rácios (%)

Roe (média) 24,80% 24,60% 2,23 p.p.

Roa (média) 6,50% 4,93% 1,57 p.p.

Rácio de eficiência (Cost / income) ajustado 20,26% 27,70% -7,44 p.p.

Crédito Vencido a + 90 dias / Crédito total 7,63% 1,80% +5.83 p.p.

Cobertura do Crédito Vencido a + 90 dias 101,78% 191,16% -89,38 p.p.

indicadores de Produtividade

2009
000 Kz

2008
000 Kz

Variação
%

Custos de pessoal / nº empregados 3.581 2.760 29,72%

PB / nº de empregados 31.839 16.688 90.78%

PB / nº de agências 657.032 344.388 90.78%
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Relativamente à aplicação dos lucros obtidos, no valor de 4.049.729 milhares de KZ, é proposta à assembleia- 
-Geral de accionistas a seguinte distribuição:

i) 20% para a reserva legal;

ii) 49% para distribuição de dividendos, nos termos do acordo Parassocial;

iii) a percentagem que a assembleia-Geral deliberar atribuir aos membros dos órgãos sociais, a título de remu-
neração variável;

iv) o remanescente para reservas livres.

ProPosta de aPlicação de resultados
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balanço em 31 de dezembro de 2009
(Montantes expressos em milhares de Kwanzas angolanos)

deMonstrações Financeiras eM 31 de 
dezeMbro de 2009

1. Caixa e Disponibilidade no Banco 14.625.056 0 14.625.056 6.318.218
 Central

2. Disponibilidades à vista sobre 2.553.383 0 2.553.383 655.909
 instituições de Crédito

3. outros Créditos sobre instituições 9.744.265 0 9.744.265 2.942.085
 de Crédito

4. Créditos sobre Clientes 16.756.756 793.048 15.963.708 14.760.847

5. obrigações e outros títulos 21.637.529 0 21.637.529 20.444.936

6. Participações 73.125 0 73.125 32.386

7. imobilizações incorpóreas 206.051 152.391 53.660 93.934

8. imobilizações Corpóreas líquidas 3.041.046 394.138 2.646.908 2.009.673

9. outros activos 144.277 0 144.277 18.412

10. Contas de Regularização 1.230.834 0 1.230.835 235.746

11. Resultado do exercício 0 0 0 0

 Total do Activo 70.012.323 1.339.577 68.672.746 47.512.146

 2008

1. Recursos do Banco Central 10.270 4.054 
 a) À vista 10.270 4.054 
 b) a prazo ou com pré-aviso 0 0

2. Recursos de outras instituições 
 de Crédito 0 3.303.641
 a) À vista  
 b) a prazo ou com pré-aviso 0 3.303.641

3. Depósitos 42.859.479 26.391.651
 a) À vista 25.755.648 20.205.112
 b) a prazo ou com pré-aviso 17.103.831 6.726.539

4. Recursos de outras entidades 1.889.220 6.029.573

5. Responsabilidades representadas
 por títulos 0 0

6. outros Passivos 708.356 374.864

7. Contas de Regularização 1.128.833 815.952

8. Provisões para Riscos e encargos 735.059 541.211
 a) Provisões para Riscos Gerais
   de Crédito 447.377 356.506
 b) Provisões para Pensões e
   encargos similares 92.619 66.716
 c) outras Provisões 195.063 117.989 

9. Capital 8.575.000 793.609

10. Fundos 0 0

11. Reservas 8.716.800 6.632.283

12. Resultados transitados 0 0

13. Resultado do exercício 4.049.729 2.085.308

 Total do Passivo 68.672.746 47.512.146

Activo
Bruto

Amort. e  
Provisões

Activo
Líquido

Activo
Líquido

Activo Passivo 
2008 2009

2009

Contas Extra-Patrimoniais:

90 Garantias Prestadas e outros Passivos eventuais  -4.243.634 95 Responsabilidades por Prestação de serviços 5.907.009

91 Garantias Recebidas 21.629.062 96 serviços Prestados por terceiros 16.741.329

92 Compromissos perante terceiros -2.958.094 97 Garantias Reais 16.852.350

93 Compromissos assumidos por terceiros 0 98 Dev./Cred. Responsabilidades extrapatrimoniais -54.712.544

94 operações Cambiais, de taxas de Juro e sobre Cotações 518.846 99 outras Contas extrapatrimoniais 265.677

(000 Kz)
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demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2009
(Montantes expressos em milhares de Kwanzas angolanos)

 CUSTOS  2009 2008 PROVEITOS  2009 2008

Juros e custos equiparados  612.667 692.503 Juros e proveitos equiparados  2.711.286 3.044.578

Comissões   30.205 37.683 Rendimento de títulos  0 0

Prejuízos em operações financeiras  434.731 225.242 Comissões  668.831 477.953

Gastos gerais administrativos  1.464.244 1.049.254 lucros de operações financeiras  4.893.321 1.107.616

 a) Custos com pessoal  812.832 626.588 outros proveitos de exploração  116.996 134.461

  – Remunerações do órgão de gestão e de fiscalização 26.103 18.311 

  – Remunerações de empregados  731.610 549.685 Reposição e anulação de provisões  1.156.647 151.687

  – encargos com cooperantes  0 0 

  – encargos sociais obrigatórios  26.354 32.079 Ganhos extraordinários  33.256 121.238

  – encargos sociais facultativos  19.568 20.001 

  – outros encargos com pessoal  9.197 6.509 Prejuizo do exercício  0 0

 b) Fornecimento de terceiros  64.118 48.414

 c) serviços de terceiros  587.294 374.255

impostos e taxas   49.648 7.138

outros custos de exploração  35.836 13.772

amortizações do exercício  142.747 115.891

Provisões p/ créditos vencidos e outros riscos 2.130.971 393.652

Perdas extraordinárias  44.756 61.123

impostos sobre lucros  584.803 355.966

lucro do exercício   4.049.729 2.085.308

Total   9.580.337 5.037.533 Total  9.580.337 5.037.533

(000 Kz)
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imobilizações incorPóreas e corPóreas em 31 de dezembro de 2009
(Montantes expressos em milhares de Kwanzas angolanos)

(000 Kz)

Descrição
Saldo do Exerc. Anterior Aumentos

Transf.
Amortiz.  

do  
Exercício

Regular.
Abates 

(líquido)
Valor 

LiquidoValor  
Bruto

Amortiz. 
Acumuladas

Aquisições
Reavaliações 

(líquido)

41 imobilizações incorpóreas 199.433 105.498 6.618 0 0 46.892 0 0 53.660

 411 Despesas de estabelecimento 37.817 37.817 0 0 0 0 0 0 0

 414 sistemas tratamento automático de Dados 121.434 63.011 6.618 0 0 33.499 0 0 31.542

 419 outras imobilizações incorpóreas 40.182 4.671 13.393 22.118

42 imobilizações Corpóreas 1.596.379 298.284 92.271 0 0 95.854 0 24 1.294.511

 420 imóveis de serviços Próprio 1.239.637 167.196 32.136 0 0 36.116 0 0 1.070.215

 4208 obras em edifícios arrendados 17.800 3.415 0 0 0 1.755 0 0 12.630

 421 equipamento 338.237 127.673 60.135 0 0 59.738 0 0 210.960

 4210 Mobiliário e Material 51.448 14.221 7.257 0 0 5.535 0 0 38.949

 4211 Maquinas e Ferramentas 30.937 10.992 1.745 0 0 3.588 0 0 18.102

  42110 aparelho de som e imagem 638 0 0 0 0 85 0 0

  42112 equipamento de oficinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  42119 outras 590 0 0 0 0 52 0 0 57.433

 4212 equipamento informático 93.341 36.459 14.271 0 0 13.720 0 0 40.681

 4213 instalações interiores 48.891 11.926 9.071 0 0 5.355 0 0 0

  42130 De Água, electricidade e Gás 25.316 0 0 0 0 2.758 0 0 0

  42131 equipamento de transmissão 7.813 0 0 0 0 687 0 0 0

  42132 equipamento de transporte 2.911 0 0 0 0 790 0 0 0

  42134 equipamento de ambiente 11.764 0 0 0 0 1.012 0 0 0

  42139 Diversas instalações 1.087 0 0 0 0 108 0 0 0

 4214 Material de transporte 99.895 51.255 26.991 0 0 30.097 0 0 45.534

 4215 equipamento de segurança 13.187 2.589 799 0 0 1.320 0 0 10.077

 4219 outro equipamento 536 230 0 0 0 123 0 0 183

 422 Património artístico 707 0 0 0 0 0 0 0 707

 428 imobilizado em locação Financeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 461 imóbilizações Corpóreas 711.601 0 640.797 0 0 0 0 0 1.352.397

 4610 imóveis 711.601 0 640.797 0 0 0 0 0 1.352.397

TOTAIS 2.507.413 403.806 739.684 0 0 142.747 0 24 2.700.568
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inventário de títulos e ParticiPações Financeiras  em 31 de dezembro 
de 2009
(Montantes expressos em milhares de Kwanzas angolanos)

(000 Kz)

Natureza e espécie dos títulos Quantidade
Valor  

nominal
Valor médio 
de aquisição

Valor de 
cotação

Valor do 
balanço

24 – títulos – negociação 3.650.000

 240 – títulos – negociação – Residentes 3.650.000

 2400 – títulos – negociação – Mn 3.650.000

  24000 – títulos de rendimento fixo – emitidos por residentes 3.650.000

  240000 – títulos da Dívida Pública 3.450.000

   2400000 – Bilhetes do tesouro 3.450.000 1 1 3.450.000

   2400001 – Bilhetes do tesouro – Comprometidos 200.000

   2400010 – títulos emitidos pelo Banco Central 7.700.000 1 1 200.000

25 – títulos – investimento 17.987.529

 250 – títulos – investimento – Residentes 17.987.529 100 0 17.987.529

 2501 – títulos – investimento – indexados 10.110.533

  25010 – títulos de rendimento fixo – emitidos por residentes 10.110.533

  250100 – títulos da Dívida Pública 10.110.533

   2501002 – obrigações do tesouro 10.110.533 100 0 10.110.533

 2502 – títulos investimento – Me 2.530.172

  25020 – títulos de Rendimento fixo – emitidos por residentes 2.530.172

  250200 – títulos da Divida Publica 2.530.172

   2502002 – obrigações do tesouro 2.530.172

 400 – Participações Financeiras 73.125

 4000 – Participações em entidades residentes 73.125

  40001 – emis – empresa interbancária de serviços 58.892

  40002 – BVDa – Bolsa de Valores e Derivativos de angola 14.234

TOTAL 21.710.654
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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 nacio-
nal de angola, o qual entrou em vigor em 1 de abril de 
2000, na sequência da Directiva n.º 02/DsB, de Feverei-
ro e actualizações subsequentes. estes princípios poderão 
diferir dos geralmente aceites em outros países.

as demonstrações financeiras do banco em 31 de 
Dezembro de 2009 e 2008 encontram-se expressas em 
Kwanzas angolanos, tendo os activos e passivos deno-
minados 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 2009 e 2008, os câmbios do 
Kwanza angolano (aKZ) face ao Dólar dos estados Uni-
dos (UsD) e ao euro (eUR) eram os seguintes:

 2009 2008

1 UsD = 89,398 75,169

1 eUR = 128,202 106,195

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)  oPerações 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”, 

norMas e PolÍticas contabilÍsticas

sendo cada operação registada em função das respecti-
vas moedas de denominação. os activos e passivos ex-
pressos 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”) ob-
jecto de registo nas demonstrações financeiras. os juros 
a receber e a pagar relativos ao período em curso são 
reconhecidos em contas de regularização do activo e do 
passivo, respectivamente por contrapartida de resultados.

c) Pensões de reForma 

a lei nº 07/04, de 15 de outubro, que revogou a lei 
nº 18/90, de 27 de outubro, que regulamenta o sistema 
de segurança social de angola, prevê a atribuição de 
pensões de reforma a todos os trabalhadores angolanos 
inscritos na segurança social. o valor destas pensões é 
calculado com base numa tabela proporcional ao núme-
ro 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 nº 07/99, de 28 de Maio, 
as taxas de contribuição para este sistema são de 8% 
para a entidade empregadora e de 3% para os traba-
lhadores.

d) Provisões Para o risco de crédito

as operações de crédito concedido a clientes, incluin-
do as garantias e avales prestados, são submetidas à 
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constituição de provisões de acordo com o aviso nº 04/ 
2009, de 20 de Maio, que veio revogar o aviso nº 09/2007 
de 12 de setembro, do Banco nacional de angola (Bna) 
sobre a metodologia de classificação do crédito conce-
dido a clientes e a determinação das respectivas provisões:

Provisão para riscos gerais de crédito

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

Classe A: risco nulo – activos sem risco associado, 
por apresentarem uma aplicação financeira a caucionar 
a responsabilidade ou uma garantia bancária ajustada ao 
valor do crédito, ou por se tratar de uma entidade ou 
organismo estatal.

Classe B: risco muito reduzido – 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: risco reduzido – créditos em situação nor-
mal classificados como de risco médio com base em 
análise de informação histórica, ou quando existem ga-
rantias 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 respon-
sabilidades 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 
permanecem registados numa rubrica extra patrimonial 
por um prazo mínimo de dez anos.

as operações que sejam objecto de renegociação são 
mantidas, pelo menos, no mesmo nível de risco em que 
estiverem classificadas. a reclassificação para uma classe 
de risco inferior, ocorre apenas se houver uma amorti-
zação regular e significativa da operação. os ganhos ou 
proveitos resultantes da renegociação só são registados 
quando do seu efectivo recebimento.

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 sua situa- 
ção.

e)  Provisão Para manutenção dos Fundos 
PróPrios

nos termos do aviso nº 2/2009, de 8 de Maio, do 
Banco nacional de angola sobre actualização monetária, 
o qual revogou o aviso nº 10/2007, de 26 de setembro, 
as instituições financeiras devem, em caso de existência 
de inflação, considerar mensalmente os efeitos da mo-
dificação no poder de compra da moeda nacional, com 
base no Índice de Preços ao Consumidor.

as demonstrações financeiras de uma entidade cuja 
moeda funcional seja a moeda de uma economia hiper 

Níveis de Risco B C D E F G

% de provisão entre 1%  
e 2%

entre 3%  
e 5%

entre 10%  
e 15%

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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inflacionária devem ser expressas em termos da unidade 
de mensuração corrente à data do balanço. a hiper  
inflação é indicada pelas características do ambiente 
económico de um país que inclui, mas sem limitar, as 
seguintes situações:

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

ii. a população em geral vê as quantias monetárias 
em termos de moeda estrangeira estável. os pre-
ços podem ser cotados nessa moeda;

iii. as vendas e compras a crédito têm lugar a preços 
que compensem a perda esperada do poder de 
compra durante o período do crédito, mesmo que 
o período seja curto;

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

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

o valor resultante da actualização monetária deve ser 
reflectido mensalmente, a débito numa conta de resul-
tados, por contrapartida da reserva para manutenção dos 
fundos próprios, com excepção do efeito da actualização 
do “Capital social”, o qual é classificado numa rubrica 
específica que só pode ser utilizada para posterior au-
mento de capital.

nos exercícios de 2009 e 2008, o Banco não proce-
deu à actualização dos seus fundos próprios, em virtude 
da inflação verificada, bem como a evolução cambial que 
ocorreu ao longo do período, não perspectivarem que 
angola pudesse ser considerada uma economia hiper 
inflacionária, nos termos do normativo em vigor.

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 de 
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 legais aplicáveis. no exercício de 2005, 
estes imóveis foram reavaliados com base em avaliações 
de mercado. segundo a legislação, uma percentagem 
equivalente a 30% do aumento das amortizações que 

resulta das reavaliações efectuadas, incluindo a reavalia-
ção extraordinária efectuada em 2005, não seria aceite 
como custo para efeitos fiscais. não são registados os 
correspondentes impostos diferidos passivos.

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

 Anos de vida útil

imóveis de serviço próprio 50

obras em edifícios arrendados 10

equipamento:

 Mobiliário e material 10

 Máquinas e ferramentas 6 e 7

 equipamento informático 6

 instalações interiores 10

 Material de transporte 3

 equipamento de segurança 6

g) carteira de títulos

atendendo as características dos títulos e a intenção 
quando 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.

os títulos do Banco Central são emitidos a valor 
descontado e registados pelo seu valor de reembolso 
(valor nominal). a diferença entre este e o custo de 
aquisição, que constitui a remuneração do Banco, é re-
flectida no passivo na rubrica de “Receitas com proveito 
diferido”, sendo reconhecida contabilisticamente como 
proveito ao longo do período compreendido entre a data 
de compra e a data de vencimento dos títulos.

os títulos cedidos a clientes com acordo de recom- 
pra permanecem registados na carteira de títulos do 
Banco, sendo o montante da recompra registado na 
rubrica “operações de venda com acordo de recompra”. 
a diferença entre o valor de recompra contratado e  
o respectivo valor de venda é registada em contas  
de regularização do activo, sendo reconhecida linear- 
mente em resultados durante o período de vida da 
operação.
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Títulos de investimento 

os títulos de investimento são aqueles que são ad-
quiridos com a finalidade de os manter por um prazo 
superior a seis meses. 

as obrigações do tesouro adquiridas a valor descon-
tado são registadas pelo valor de reembolso (valor no-
minal). a diferença entre o custo de aquisição e o valor 
nominal destes títulos, que corresponde ao desconto 
verificado no momento da compra, é reflectida no pas-
sivo na rubrica de “Receitas com proveito diferido”, sendo 
reconhecida contabilisticamente como proveito entre a 
data de 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 des-
conto e do juro corrido, é reflectido na demonstração 
dos resultados do exercício em que ocorre.

h) contribuicao 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 72º, da lei nº 18/92, de 3 de Julho, sendo a taxa 
de imposto aplicável de 35%, na sequencia da lei  
nº 05/99, de 6 de agosto.
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introdução

1. examinámos as demonstrações financeiras anexas do 
BanCo CaiXa GeRal totta De anGola, s.a. 
(adiante designado por “Banco”), as quais compreen- 
dem o balanço em 31 de Dezembro de 2009 que 
evidencia um total de 68.672.746 maKZ e capitais 
próprios de 21.341.529 maKZ, incluindo um resulta-
do líquido de 4.049.729 maKZ, as demonstrações dos 
resultados e de origem e aplicação de fundos para o 
exercício findo naquela data e o correspondante anexo.

resPonsabilidades

2. É da responsabilidade do Conselho de administração 
a preparação de demonstrações financeiras que apre-
sentem de forma verdadeira e apropriada a posição 
financeira do Banco, o resultado das suas operações 
e a origem e aplicação dos seus fundos, bem como 
a adopção de políticas e critérios contabilísticos ade-
quados e a manutenção de um sistema de controlo 
interno apropriado. a nossa responsabilidade consiste 
em expressar uma opinião profissional e independen-
te, baseada no nosso exame daquelas demonstrações 
financeiras.

Âmbito

3. 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 o 
objectivo de obter um grau de segurança aceitável 
sobre se as demonstrações financeiras estão isentas 
de distorções materialmente relevantes. este exame 
incluiu a verificação, numa base de amostragem, do 

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

suporte das quantias e informações divulgadas nas 
demonstrações financeiras e a avaliação das estimati-
vas, baseadas em juízos e critérios definidos polo 
Conselho de administração do Banco, utilizadas na 
sua preparação. este exame incluiu, igualmente, a 
apreciação sobre se são adequadas as políticas con-
tabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em 
conta as circunstâncias, a verificação da aplicabilidade 
do princípio da continuidade das operações e a apre-
ciação sobre se é adequada, em termos globais, a 
apresentação das demonstrações financeiras. enten-
demos que o exame efectuado proporciona uma base 
aceitável para a expressão da nossa opinião.

oPinião

4. em nossa opinião, as demonstrações financeiras refe-
ridas no parágrafo 1 acima apresentam de forma 
verdadeira e apropriada, em todos os aspectos mate-
rialmente relevantes, a posição financeira do BanCo 
CaiXa GeRal totta De anGola, s.a. em 31 de 
Dezembro de 2009, bem como o resultado das suas 
operações 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, 31 de Março de 2010

UHY a. PaReDes e assoCiaDos – anGola
 auditores e Consultores, limitada

Rua Fernão lopes, n.° 38
lUanDa – RePÚBliCa De anGola
tel: +244 222 447 486 / 927 072 924
Fax: +244 222 449 824
Website: www.uhyangola.com
email: aparedes@uhyangola.com
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relatÓrio e Parecer do conselho Fiscal

senhores accionistas do
BanCo CaiXa GeRal totta De anGola, sa.

em cumprimento do n° 1, alínea g), e n° 2 do art° 441 
e do art° 453 da lei n° 1/04, do art° 1 do aviso n° 3/2006 
e ainda do art° 84 da lei 13/05, o Conselho Fiscal do 
Banco Caixa Geral totta de angola s.a., apresenta o seu 
relatório sobre a actividade fiscalizadora desenvolvida no 
decurso do exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, 
bem como o seu Parecer sobre o Relatório de Gestão, as 
Contas do mesmo exercício e a Proposta de aplicação de 
Resultados apresentados pelo Conselho de administração, 
tal como consta da acta n° 3/Ca/2010.

após a sua eleição, o Conselho iniciou o acompanha-
mento da actividade do Banco, tendo procedido à análi-
se sistemática da informação para o efeito obtida.

Para além das três reuniões ordinárias, o Conselho 
Fiscal esteve presente em duas reuniões do Conselho de 
administração, representado pela sua Presidente sra. Dra. 
Maria luísa abrantes na 2ª reunião de 2010, e por todos 
os seus membros na 3ª, tendo tido total acesso quer às 
contas quer às propostas de melhoria de funcionamento 
do Banco.

o Conselho, para além de reuniões informais com a 
administração do Banco, procedeu à análise conjunta das 
contas com os auditores.

Por outro lado, em complemento da informação do-
cumental recolhida, têm vindo a decorrer contactos sis-
temáticos com responsáveis dos departamentos internos 
do Banco.

o Conselho Fiscal, tendo presente o disposto nos 
artigos 6, 7, e 8 do aviso n° 3/2006 do Bna, analisou a 
situação do auditor externo, UHY, a. Paredes e associa-
dos-angola, concluindo, com base na informação apre-
sentada pelo Conselho de administração, que o mesmo 
preenche todos os requisitos necessários para o exercício 
da função.

o Conselho Fiscal procedeu ao exame do Relatório de 
Gestão e às Contas, tendo concluído que o Balanço, a 
Demonstração de Resultados e a Demonstração de origem 

e aplicação de Fundos e os respectivos anexos satisfazem 
os preceitos legais, e estatuários, reflectem a posição dos 
registos contabilísticos no fecho do exercício e apresentam 
correctamente a situação financeira do Banco, tal como 
consta igualmente no Relatório e Parecer do auditor 
externo, cujo conteúdo merece o seu acordo. o Relatório 
do auditor externo passa a fazer parte integrante do 
presente relatório. os critérios valorimétricos adoptados 
na preparação das contas correspondem à correcta ava-
liação do património social.

Foram cumpridas as formalidades legais, e do contra-
to da sociedade, sobre a prestação de contas e fiscaliza-
ção do Banco.

em conformidade com o exposto, o Conselho Fiscal 
é de parecer que assembleia Geral de accionistas:

a) aprove o Relatório de Gestão e as Contas, refe-
rentes ao exercício de 2009, apresentadas pelo 
Conselho de administração.

b) aprove a proposta de aplicação do resultado  
líquido do exercício, tal coma consta da acta  
n° 3/Ca/2010 da reunião do Conselho de admi-
nistração de 15 de Março de 2010.

c) Proceda à apreciação geral da administração e 
Fiscalização da sociedade e delas tire as necessárias 
conclusões.

o Conselho Fiscal agradece ao Conselho de adminis-
tração, ao auditor externo e aos serviços do Banco a 
colaboração dispensada no exercício das suas funções.

luanda, 21 de abril de 2010

Maria luísa Perdigão abrantes – Presidente 

antónio José nascimento Ribeiro – Vice-Presidente

José Fernandes Caeiro – Vogal
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Message FroM the chairMan  
oF the executive coMMittee

the year of 2009 was dominated by major changes at various levels of Banco totta 
de angola.

at the start of the 2nd semester, the agreement concluded between santander 
totta, Caixa Geral de Depósitos and several angolan investors, including sonangol, 
was implemented, which resulted in the readjustment of the Bank’s shareholding 
structure and the acquisition of new values and skills contributing to strengthen Bta’s 
growth strategy in the angolan financial market.

the shareholding structure of the newly named “Banco Caixa Geral totta de 
angola” is distributed between Partang, sGPs owned in equal parts by Banco santander 
totta and Caixa Geral de Depósitos that together hold a 51% interest, and a group 
of angolan investors that are the holders of the other 49%, of which 25% was 
acquired by sonangol.

at the same time, Banco Caixa Geral totta de angola implemented a 100 million 
Us dollar capital increase and appointed an executive Committee, thus equipping the 
Bank with both the resources and the skills required to ensure its future growth.

Banco Caixa Geral totta de angola will continue to focus essentially on the corporate 
segment, an area in which it has had a major dynamic impact acknowledged by the 
market. the credibility of its reference shareholders - Caixa Geral de Depósitos and 
Banco santander totta - will enable it to strengthen its image vis-à-vis its customers 
and business partners.
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suMMary oF the ratios, indicators and 
shareholding structure

main indicators

2009
000 Kz

2008
000 Kz

Change
%

Balance Sheet

net assets (average) 62,317,040 42,277,564 47.40%

loans & advances to Customers (net) 15,963,708 14,760,849 8.15%

total Customer funds 44,748,698 32,961,224 35.76%

own funds 21,296,756 9,293,301 129.16%

Income Statement

net interest income 2,098,619 2,352,076 -10.78%

trading profit/(loss) 4,458,590 882,374 405.29%

services profit/(loss) 670,137 553,820 21.00%

A – Operating Income (OI) 7,277,347 3,788,270 90.78%

operating profit 5,763,103 2,739,015 110.41%

Profit before tax 4,634,532 2,441,278 89.84%

Profit after income tax (net profit) 4,049,729 2,085,312 94.20%

B – General Administrative Costs 1,464,244 1,049.,254 39.55%

Ratios (%)

Roe (average) 24.80% 24.60% 2.23 p.p.

Roa (average) 6.50% 4.93% 1.57 p.p.

Cost-to-income ratio (adjusted) 20.26% 27.70% -7.44 p.p.

loans past-due by > 90 days / total loans 7.63% 1.80% +5.83 p.p.

Cover of loans past-due by > 90 days 101.78% 191.16% -89.38 p.p.

Productivity indicators

 2009
000 Kz

2008
000 Kz

Change
%

Custos de pessoal /  
nº empregados

3,581 2,760 29.72%

PB / nº de empregados 31,839 16,688 90.78%

PB / nº de agências 657,032 344,388 90.78%

estrutura accionista

51%

24%

1%

12%
12%

Partang, SGPS Sonangol, EP Sonangol, Holdings

António Mosquito Jaime de Sousa Freitas
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governing bodies

board oF the general Meeting

Chairman antónio Manuel Carvalho Ferreira Vitorino

Vice-Chairman Baptista Muhongo sumbe

secretary Helder Carneiro Cirilo

board oF directors

Chairman Francisco Manuel Marques Bandeira

1st Vice-Chairman Rodolfo Vasco de Castro G. Mascarenhas lavrador

2nd Vice-Chairman Daniel Chambel serras Henriques Fernandes

3rd Vice-Chairman antónio santos Domingos

Director Mário nelson Cardoso Maximino

Director José Fernando Maria araújo e silva

Director José Valentim Barbieri

Director alberto Cardoso severino Pereira

Director Germano Manuel Bastos amaral

Director tchissola Julieta da silva Mosquito

Director José lilaia da silva

board oF directors’ executive committee

Chairman (Ceo) Daniel Chambel serras Henriques Fernandes

Director (CFo) Mário nelson Cardoso Maximino

Director antónio santos Domingos

Director José Valentim Barbieri

Director José lilaia da silva

audit committee

Chairwoman Maria luísa Perdigão abrantes

Vice-Chairman antónio José nascimento Ribeiro

Member José Fernandes Caeiro 
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registered oFFice av.ª 4 de Fevereiro, 99 – lUanDa
and central branch telephone: (244) 222 67 08 00
 Fax: (244) 222 37 27 10 – 222 37 27 56 

luanda

Kinaxixi av.ª de Portugal, 83-83a
 telephone: (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 
 telephone: (244) 222 31 02 51 – 222 31 05 20
 Fax: (244) 222 31 07 87

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

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

mulemba estrada de Cacuaco km 5
 telephone: (244) 222 40 77 70 / 79

viana Rua Comandante Valodia nº 25
 telephone: (244) 222 29 08 92 / 29 09 13
 Fax: (244) 222 29 10 01

Provinces

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

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

lubango av.ª Deolinda Rodrigues, 86
 telephone: (244) 261 22 34 34 -261 22 34 43
 Fax: (244) 261 22 34 36

coMMercial network
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MacroeconoMic FraMework

international economy

in 2009, the international economy was marked by 
the turndown in the economic recession caused in early 
2007 by the crisis in the real estate market and the 
subprime mortgage lending market in the Usa, which 
spread to europe by way of market interconnection to 
become a global financial and economic crisis.

the following economic facts characterised the 
recession in the world economy and started to gain 
visibility in the international press in June 2008, when it 
became explicit:

• the abrupt drop in household consumption and in 
families’ ability to honour their commitments;

• the marked drop in sales by commercial establish-
ments and realtors;

• the accumulation of stock in plants and of past-due 
and matured payments in the banking system;

• the increase in unemployment and the fall in 
companies’ profits and income.

During the first half of 2009, the financial markets 
experienced high levels of volatility, the same applying 
to capital (trading) markets, which sustained marked 
drops as a result of which they required high risk premiums 
to conclude transactions.

in these circumstances, where companies began to 
review their budgets and reduce investment, consumers 
who still had jobs postponed purchasing durable goods. 
Commercial banks started lending less and at a higher 
(interest rate) cost and the lack of confidence in financial 
institutions still remained strong worldwide.

Governments and states of particular consequence 
for america and europe began playing an active and 
intervening role in mitigating the effects of the crisis by:

• strengthening the state’s regulatory role in the 
economy;

• implementing expansionist monetary and budgetary 
policies;

• saving and recovering financial institutions by 
way of loans from public funds, of states acquiring 
holdings or even nationalising institutions on the 
verge of bankruptcy.

angolan economy

although angola is among the economies that have 
experienced faster economic growth, it has not been 
immune over the last few years from the worldwide 
impact of the international economic and financial crisis.

the persistence of a number of factors, such as the 
fall in external demand and oil prices and the production 
constraints imposed by oPeC in the second half of 2008, 
which continued in the first semester of 2009, conditioned 
and limited angola’s economic growth in 2009, causing 
it to be revised downwards.

Despite angola’s economic structure still presenting 
limited diversification and greatly depending on the 
extractive industry, mainly the oil sector which accounts 
for approximately 50% of domestic production (GDP) 
and represents over 90% of this country’s exports, the 
growth of the gross domestic product of non-oil sectors 
has been significant over the last few years.

to be noted is that in the second semester of 2009, 
the price per barrel of oil in the international markets 
inverted the falling trend. this recovery of the angolan 
oil sector led the World Bank, in august 2009, to revise 
angola’s economic growth forecast for 2009 upwards, 
which had been negative and was now 0%, and even 
to go so far as to say that the angolan growth could be 
positive if the oil sector registered an increase of over 
10 per cent.

nevertheless, other international organisations 
maintained the prediction of a downturn in the real 
growth rate of the angolan GDP in 2009, anticipating a 
2.3% to 4% drop in its progress.

However and according to the government’s latest 
estimates, the real GDP growth in 2009 will be around 
5% (versus 13.8% in 2008).
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From an external standpoint, the balance of the  
current account of the balance of payments, which has 
been positive since 2004, may invert the trend in 2009 
due to the unfavourable economic circumstances. as for 
angola’s external Debt, the reduction trend registered 
since 2005 (31% of GDP) for 2008 (16% of the GDP) 
may increase, as it is estimated that it will attain 23% 
of the GDP in 2009.

Inflation

accumulated inflation in the first seven months of 
2009 was 7.47%, this reflecting acceleration compared 
to the same period in 2008, which attained no more 
than 5.5%. accumulated inflation in 2009 reached 
14.00%, compared to 13.18% in 2008, above the 
government’s initial goal of around 10%.

Monetary and Exchange Market

in the course of 2009, angola registered a substantial 
drop in its net international Reserves (particularly during 
the 1st semester: UsD 12 billion in June/09, corresponding 
to a reduction of approximately UsD 5 billion in relation 
to the accumulated stock in December/08), due mainly 
to the considerable fall in the price of oil in the internatio- 
nal market (originating a reduction in oil revenues  
to levels below those foreseen in the 2009 Budget), and 
to the limitations on the production quota imposed by 
oPeC.

in the wake of these events, the national Bank of 
angola (hereinafter the “Central Bank”) frequently 
intervened in the angolan Financial system (amendments 
to legislation, temporary suspension of the issue of short-
term treasury Bills, issue of new medium and long term 
securities), which produced inevitable effects on the 
system’s liquidity and on the rates applied in the interbank 
monetary market.

it was also in the wake of the reduction of the net 
international Reserves that in april/09, the Central Bank 
applied a certain degree of control in the exchange 
market, strongly restricting the offer of UsD in the auctions 
open daily to banking institutions. Consequently, the 

domestic currency depreciated against the UsD. this 
stabilised the primary market with a rate of 78 Kwanzas 
for 1 UsD.

With a view to improving liquidity level, boost the 
markets’ confidence and improve the macroeconomic 
position, in november 2009, the Government of angola 
and the international Monetary Fund concluded an 
agreement for a UsD 1.4 billion loan facility to be 
distributed over 27 months.

this agreement shows the good will and credibility 
that international institutions deposit in the angolan 
state, significantly contributing to an improved economic 
environment geared towards sustained development.

Future Outlook

there are a number of signs pointing to the 
revitalisation of the non-oil sector. angola has been 
diversifying its growth sources, placing particular emphasis 
on the energy, agriculture, construction and public works 
sectors, as well as on the manufacturing industry. 
according to the 2010 Budget, the contribution to the 
non-oil sector will be close to 60%.

the outlook for 2010 is promising. according to the 
last report issued by the economist intelligence Unit, 
angola’s GDP in 2010 will grow 6.4%, based essentially 
on the recovery of goods and services exports and the 
continued development of the agricultural and construction 
sectors, as well as on investment revival.

the financial market is showing signs of growth in 
2010, with an increase in the number of banks operating 
in angola and in the number offices and branches all 
over the country. loans increased significantly in 2009, 
it being estimated that this trend will continue in 2010, 
despite the caution required to ensure less failure to 
comply, which has proved to be rather high.

With this in mind, the monetary authorities are 
considering new regulatory initiatives aimed at modernising 
and improving the financial system’s information, notably 
by setting up a Risks Centre after the start-up of the 
new plan of accounts for the banking sector.
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the Bank closed 2009 with net assets standing at Kz 68,672,746 (44.56% more than in 2008), which consisted 
mainly of:

Cash & Balances at the Central Bank  14,625,056 131.47%

Cash & Balances at sight & with agreed maturity dates   12,297,648 241.79%

loans & advances to Customers  15,963,708 8.15%

Bonds & other securities  21,637,529 5.83%

tangible & intangible Fixed assets   2,700,568 28.38%

board oF directors’ rePort
(amounts expressed in thousands angolan Kwanzas = Kzk)

in terms of liabilities, the major part is under “Customer 
Deposits and Funds”, which increased by 35.80% from 
Kz 32,961,224 in 2008 to Kz 44,748,698 in 2009.

the net profit for the year amounted to Kz 4,049,729, 
an increase of 94.20% compared to the previous year, 
with the operating cash flow amounting to Kz 5,763,102, 
driven by:

interest & similar income 2,711,286 

interest & similar Costs 612,667

Net Interest Income 2,098,619

net Profit on Financial transactions 4,458,590

Commissions, other Costs and other income 670,137

Operating Income 7,227,346

staff Costs 812,832

other General administrative Costs 651,412

extraordinary Profit/(loss) (11,500)

With regard to net Provisions, these totalled Kz 974,324 
in 2009 compared to Kz 241,964 in 2008, which represents 
a 302.70% increase.

the Bank closed the year with own Funds standing 
at Kz 21,296,756 for total Risk-Weighted assets of  
Kz 28,998,218, up 32.42% over 2008, which exceeds by 
634.42% 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 35.76% growth of 
on-Balance sheet Customer Deposits and a 8.15% 
growth of net loans & advances to Customers;

• a 94.20% growth of net Profit, consolidated by 
a 405.29% increase in Profit on Financial transac- 
tions;

• the weight of loans past-due by more than 90 days 
increased from 1.80% in 2008 to 7.63% of the 
total portfolio in 2009, while the cover ratio in 2009 
dropped to 101.78% from 191.16% in 2008;

• the high solvency Ratio continued, standing at 
73.44% in 2009 compared to 42.44% in 2008, 

2009
Kz

2008
Kz Δ %

tier 1 capital 20,712,158 8,731,053 137.22%

tier 2 capital less deductions 584,598 562,225  3.98%

total own Funds 21,296,756 9,293,278 129.16%

Weighted assets 28,998,218 21,899.236 32.42%

Solvency ratio 73.44% 42.44% 31.00 p.p.

solvency ratio
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main indicators

2009
000 Kz

2008
000 Kz

Change
%

Balance Sheet

net assets (average) 62,317,040 42,277,564 47.40%

loans & advances to Customers (net) 15,963,708 14,760,849 8.15%

total Customer funds 44,748,698 32,961,224 35.76%

own funds 21,296,756 9,293,301 129.16%

Income Statement

net interest income 2,098,619 2,352,076 -10.78%

trading profit/(loss) 4,458,590 882,374 405.29%

services profit/(loss) 670,137 553,820 21.00%

A – Operating Income (OI) 7,277,347 3,788,270 90.78%

operating profit 5,763,103 2,739,015 110.41%

Profit before tax 4,634,532 2,441,278 89.84%

Profit after income tax (net profit) 4,049,729 2,085,312 94.20%

B – General Administrative Costs 1,464,244 1,049,254 39.55%

Ratios (%)

Roe (average) 24,80% 24,60% 2.23 p.p.

Roa (average) 6,50% 4,93% 1.57 p.p.

Cost-to-income ratio (adjusted) 20,26% 27,70% -7.44 p.p.

loans past-due by > 90 days / total loans 7,63% 1,80% +5.83 p.p.

Cover of loans past-due by > 90 days 101,78% 191,16% -89.38 p.p.

Productivity indicators

2009
000 Kz

2008
000 Kz

Change
%

staff costs / no. of employees 3,581 2,760 29.72%

GP / no. of employees 31,839 16,688 90.78%

GP / no. of branches 657,032 344,388 90.78%

influenced by the capital increase which took place 
in July 2009; 

• Return on equity (Roe) stood at 24.80% in 2009 
compared to 24.60% in 2008;

• the Cost-to-income Ratio progressed to 20.26% in 
2009 compared to the 27.70% registered in 2008;

• the Return on assets (Roa) attained 6.50% in 2009 
whereas in 2008, it only reached 4.93%;

• Productivity per employee increased by 90.78%, the 
same percentage applying to productivity per branch.
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With regard to profits, which attained Kz 4,049,729k, the following proposal for their appropriation will be 
presented at the shareholders’ General Meeting:

i) 20% for the legal reserve;

ii) 49% for the distribution of dividends, under the relevant provisions of the shareholders’ agreement;

iii) such percentage as the General Meeting may resolve to award to the members of the governing bodies, under 
the form of variable remuneration;

iv) the balance for the free reserves.

ProPosal For the aPProPriation oF ProFits
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balance sheet as at 31 december 2009

Financial stateMents as at  
31 deceMber 2009

1. Cash & Balances at the Central 14,625,056 0 14,625,056 6,318,218
 Bank

2. Cash & Balances with 2,553,383 0 2,553,383 655,909
 Credit institutions at sight

3. other amounts owed by Credit 9,744,265 0 9,744,265 2,942,085
 institutions

4. loans & advances to Customers 16,756,756 793,048 15,963,708 14,760,847

5. Bonds & other securities 21,637,529 0 21,637,529 20,444,936

6. Holdings 73,125 0 73,125 32,386

7. intangible Fixed assets 206,051 152,391 53,660 93,934

8. net tangible Fixed assets 3,041,046 394,138 2,646,908 2,009,673

9. other assets 144,277 0 144,277 18,412

10. accruals & Deferrals 1,230,834 0 1,230,835 235,746

11. net loss for the Year 0 0 0 0

 Total Assets 70,012,323 1,339,577 68,672,746 47,512,146

 2008

1. Central Bank Funds 10,270 4,054 
 a) at sight 10,270 4,054 
 b) With agreed maturity dates 0 0

2. amounts owed to other Credit
 institutions 0 3,303,641
 a) at sight  
 b) With agreed maturity dates 0 3,303,641

3. Deposits 42,859,479 26,391,651
 a) at sight 25,755,648 20,205,112
 b) With agreed maturity dates 17,103,831 6,726,539

4. other entities’ Funds 1,889,220 6,029,573

5. Debt securities 0 0

6. other liabilities 708,356 374,864

7. accruals & Deferrals 1,128,833 815,952

8. Provisions for Contingencies
 & liabilities 735,059 541,211
 a) General loan loss Provisions 447,377 356,506
 b) Provisions For Pensions &
   similar Costs 92,619 66,716
 c) other Provisions 195,063 117,989 

9. equity Capital 8,575,000 793,609

10. Funds 0 0

11. Reserves 8,716,800 6,632,283

12. Retained earnings 0 0

13. net Profit for the Year 4,049,729 2,085,308

 total liabilities 68,672,746 47,512,146

Gross
Assets

Deprecia-  
tion and

Provisions

Net
Assets

Net
Assets

Assets Liabilities 

2008 2009

2009

Off-Balance Sheet Accounts:

90 Guarantees Provided & other Contingent liabilities  -4,243,634 95 liabilities for services Provided 5,907,009

91 Guarantees Received 21,629,062 96 services Provided by third Parties 16,741,329

92 Commitments to third Parties -2,958,094 97 Real Guarantees 16,852,350

93 Commitments assumed by third Parties 0 98 off-Balance sheet liabilitiesdebtors/Creditors -54,712,544

94 transactions on exchange-Rates, interest-Rates and equities 518,846 99 other off-Balance sheet accounts 265,677

(000 Kz)
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income statement For the year ended 31 december 2009

 COSTS  2009 2008 INCOME  2009 2008

interest & similar Costs  612,667 692,503 interest & similar income  2,711,286 3,044,578

Commissions   30,205 37,683 Returns on securities  0 0

losses on Financial transactions  434,731 225,242 Commissions  668,831 477,953

General administrative Costs  1,464,244 1.049,254 Profits on Financial transactions  4,893,321 1,107,616

 a) staff Costs   812,832 626,588 other operating income  116,996 134,461

  – Corporate officers’ Remuneration  26,103 18,311 

  – employees’ Remuneration  731,610 549,685 Provisions Written Back & Cancelled  1,156,647 151,687

  – Costs incurred With Co-operators  0 0 

  – Mandatory social Charges  26,354 32,079 extraordinary Gains  33,.256 121,238

  – optional social Charges  19,568 20,001 

  – other staff Costs  9,197 6,509 loss for the Year  0 0

 b) third Party supplies  64,118 48,414

 c) third Party services  587,294 374,255

taxes   49,648 7,138

other operating Costs  35,836 13,772

Depreciation Charges for the Year  142,747 115,891

Provisions for Past-Due loans & other Contingencies 2,130,971 393,652

extraordinary losses   44,756 61,123

income tax   584,803 355,966

net Profit for the Year   4,049,729 2.085.308

Total   9,580,337 5,037,533 Total  9,580,337 5,037,533

(000 Kz)
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imobilizações incorPóreas e corPóreas em 31 de dezembro de 2009

(000 Kz)

Description

Balance as at  
31 December 2008

Increases
Transfers

Year’s 
Depre- 
ciation

Accruals  
& 

Deferrals

Written 
Off  

(Net)

Net  
ValueGross 

Value
Accumulated 
Depreciation

Acquisitions
Revaluations 

(Net)

41- intangible Fixed assets 199,433 105,498 6,618 0 0 46,892 0 0 53,660

 411 – Formation Costs 37,817 37,817 0 0 0 0 0 0 0

 414 – automatic Data Processing system 121,434 63,011 6,618 0 0 33,499 0 0 31,542

 419 – other intangible Fixed assets 40,182 4,671 13,393 22,118

42 – tangible Fixed assets 1,596,379 298,284 92,271 0 0 95,854 0 24 1,294,511

 420 – Premises 1,239,637 167,196 32,136 0 0 36,116 0 0 1,070,215

 4208 – Work on Rented Buildings 17,800 3,415 0 0 0 1,755 0 0 12,630

 421 – equipment 338,237 127,673 60,135 0 0 59,738 0 0 210,960

 4210 – Furniture & Material 51,448 14,221 7,257 0 0 5,535 0 0 38,949

 4211 – Machines & tools 30,937 10,992 1,745 0 0 3,588 0 0 18,102

  42110 – sound & Picture equipment 638 0 0 0 0 85 0 0

  42112 – Workshop equipment 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  42119 – other 590 0 0 0 0 52 0 0 57,433

 4212 – it equipment 93,341 36,459 14,271 0 0 13,720 0 0 40,681

 4213 – Fixtures & Fittings 48,891 11,926 9,071 0 0 5,355 0 0 0

  42130 – Water, electricity & Gas 25,316 0 0 0 0 2,758 0 0 0

  42131 – transmission equipment 7,813 0 0 0 0 687 0 0 0

  42132 – transport equipment 2,911 0 0 0 0 790 0 0 0

  42134 – environmental equipment 11,764 0 0 0 0 1,012 0 0 0

  42139 – Miscellaneous Facilities 1,087 0 0 0 0 108 0 0 0

 4214 – transport Material 99,895 51,255 26,991 0 0 30,097 0 0 45,534

 4215 – security equipment 13,187 2,589 799 0 0 1,320 0 0 10,077

 4219 – other equipment 536 230 0 0 0 123 0 0 183

 422 – Works of art 707 0 0 0 0 0 0 0 707

 428 – leased Fixed assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 461 – tangible Fixed assets 711,601 0 640,797 0 0 0 0 0 1,352,397

 4610 – Properties 711,601 0 640,797 0 0 0 0 0 1,352,397

Total 2,507,413 403,806 739,684 0 0 142,747 0 24 2,700,568
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inventory oF securities and holdings as at 31 december

(000 Kz)

Nature & type of security Quantity
Par  

Value

Average 
acquisition 

value

Quoted  
value

Balance  
sheet  
value

24 – securities – trading 3,650,000

 240 – securities – trading – Residents 3,650,000

 2400 – securities – trading – DC 3,650,000

  24000 – Fixed income securities – issued by Residents 3,650,000

  240000 – Public Debt securities 3,450,000

   2400000 – treasury Bills 3.450.000 1 1 3,450,000

   2400001 – treasury Bills – Committed 200,000

   2400010 – securities issued by the Central Bank 7.700.000 1 1 200,000

25 – securities – investment 17,987,529

 250 – securities – investment – Residents 17.987.529 100 0 17,987,529

 2501 – securities – investment – indexed 10,110,533

  25010 – Fixed income securities – issued By Residents 10,110,533

  250100 – Public Debt securities 10,110,533

   2501002 – treasury Bills 10.110.533 100 0 10,110,533

 2502 – investment securities – FC 2,530,172

  25020 – Fixed income securities – issued By Residents 2,530,172

  250200 – Public Debt securities 2,530,172

   2502002 – treasury Bills 2,530,172

 400 – Holdings 73,125

 4000 – Holdings in Resident entities 73,125

  40001 – emis – empresa interbancária de serviços 58,892

  40002 – BVDa – Bolsa de Valores e Derivativos de angola 14,234

TOTAL 21,710,654
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accounting standards, Policies & 
Procedures

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 Central Bank instruction no. 13/99 of 1 
september, which came into force on 1 april, 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 31 December 
2009 and 2008 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 
Central Bank on those dates. as at December 31, 2009 
& 2008, the exchange rates of the angolan Kwanza 
(aKZ) against the United states Dollar (UsD) and the 
euro (eUR) were as follows:

 2009 2008

1 UsD = 89.398 75.169

1 eUR = 128.202 106.195

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 Central 
Bank 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

law no. 07/04 of 15 october, that repealed law  
no. 18/90 of 27 october, which governs the social 
security system in angola, calls for retirement pensions 
to be granted to all angolan 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 no. 07/99 of 28 May, the 
contribution rates to the system are 8% for the employer 
and 3% for the worker.

d) loan-loss Provisions

loans to customers, including guarantees and 
guaranties, are subject to the creation of provisions, in 
accordance with notice no. 04/2008 of 20 May, which 
repealed Central Bank notice no. 9/2007 of 12 september, 
on the methodology for the classification of loans & 
advances to customers and for the determination of the 
respective provisions.
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Risk Levels B C D E F G

Provision %
Between 1% 

and 2%
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

General loan-loss provision

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

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 
information, 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 aKZ 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 and interest

loans past-due by more than 30 days are classified 
under risk levels B, C, D, e, F and G based on the time 
elapsed since the date 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.

transactions subject to renegotiation are kept at least 
at the same risk level under which they were classified. 
the reclassification to a lower risk level only occurs upon 
regular and significant repayments being made. the 
renegotiation gains and income are only recognised when 
actually received.

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

e)  own Funds maintenance Provision

Under the terms of Central Bank notice no. 2/2009 
of 8 May on monetary correction, which repealed  
notice no. 10/2007 of 26 september, in the case of 
inflation occurring, financial institutions are required to 
monthly consider the effects of changes in the domestic 
currency’s purchasing powers, based on the Consumer 
Price index.

the income statements of an entity that uses an 
operating currency which is that of a hyper-inflationary 
economy, must be expressed in terms of the measurement 
unit prevailing on the balance sheet date. Hyper inflation 
is indicated by the characteristics of the economic 
environment of a country which include, but are not 
limited to, the following situations:

i. the wider population prefers to keep their wealth 
in non-monetary assets or in a relatively stable 
foreign currency. local currency is immediately 
invested to preserve its purchasing power;

ii. the wider population see monetary amounts in 
terms of stable foreign currency. Prices may be 
quoted in that currency.
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iii. Credit purchases and sales are made at prices that 
compensate the anticipated loss of purchasing 
power during the term of the credit, even where 
it is short;

iv. interest rates, wages and prices are linked to a 
price index; and

v. the accumulated inflation rate over 3 years is close 
to or exceeds 100%. 

the amount resulting from this monetary correction 
is reflected each month, debited to profit & loss with  
a contra-entry under the own-funds maintenance  
reserve, except for the effect of updating the “equity 
Capital”, which is recorded under a specific heading that 
can be used only to subsequently increase the equity 
capital.

in 2009 and 2008 the Bank did not update its own 
funds in reason of the inflation and currency variation 
not indicating that angola could be considered a hyper 
inflationary economy under the applicable rules.

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 the applicable legal provisions. During 
2005, these properties were revalued on the basis of 
market valuations. Under the applicable provisions of 
the law, 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 industrial tax Code, which correspond to the 
following estimated useful lives:

 Years of useful life

Premises 50

Works in rented buildings 10

equipment:

 Furniture & material 10

 Machines & tools 6 e 7

 it equipment 6

 Fixtures & fittings 10

 transport material 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 those that are acquired for the 
purpose of being sold.

Central Bank securities 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.

treasury bonds acquired at a discount are carried at 
their redemption (par) value. the difference between 
the cost and the par value of the securities, which 
corresponds to the discount at the time of purchase, is 
carried under liabilities under “Deferred income”. it is 
recognised in the accounts as income over the period 
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from the purchase date to 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) industrial tax

the Bank is subject to industrial 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 3 July. Under law no. 5/99 of 6 august, 
the applicable tax rate is 35%.
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introduction

1. We have audited the attached financial statements of 
BanCo CaiXa GeRal totta De anGola, s.a. 
(hereinafter referred to as the “Bank”), which comprise 
the balance sheet as at 31 December 2009, which 
shows a total of Kzk 68,672,746 and shareholders’ 
equity of Kzk 21,341,529, including a net profit of 
Kzk 4,049,729, 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 

2. 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

3. 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 sample 
basis, of the support for the figures and information 

audit rePort
(amounts expressed in thousands of angolan Kwanzas – Kzk)

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

4. in our opinion the financial statements referred to in 
paragraph 1 hereabove truly and fairly present the 
financial situation of the Bank as at 31 December 
2009, 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, 31 March 2010

UHY a. PaReDes e assoCiaDos – anGola
 auditores e Consultores, lda.

Rua Fernão lopes, n.° 38
lUanDa – RePÚBliCa De anGola
tel: +244 222 447 486 / 927 072 924
Fax: +244 222 449 824
Website: www.uhyangola.com
email: aparedes@uhyangola.com
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meet the requirements of the law and of the Bank’s articles 
of association, reflect the position shown in the accounting 
records at the close of the year and the Bank’s financial 
situation, as is also stated in the Report and opinion of 
the independent auditor, with which the audit Committee 
agrees. the independent auditor’s Report forms an integral 
part of this report.

the valuation criteria adopted to prepare the accounts 
correspond to the correct appraisal of the Bank’s capital 
base.

the legal formalities applicable to the Bank’s accounting 
and supervision have been duly complied with.

in light of the above, the audit Committee recommends 
that the shareholders’ General Meeting:

a) approves the 2009 Management Report and 
accounts presented by the Board of Directors;

b) approves the proposal for the appropriation of 
profits included in Minutes no. 3/Ca/2010 of the 
Board of Directors’ meeting held on 15 March 2010;

c) Proceeds to the overall appraisal of the Management 
and supervision of the Bank and draws the necessary 
conclusions therefrom.

the audit Committee wishes to thank the Board of 
Directors, the independent auditor and the Bank’s services 
for their co-operation.

luanda, 21 april 2010

Maria luísa Perdigão abrantes – Chairwoman

antónio José nascimento Ribeiro – Vice-Chairman

José Fernandes Caeiro – Member

audit coMMittee rePort

to the shareholders of
BanCo CaiXa GeRal totta De anGola, s.a.,

Pursuant to article 441 (2) (1) (g) and article 453 of 
law no. 1/04, to paragraph 1 of notice no. 3/2006 and 
to article 84 of law no. 13/05, the audit Committee of 
Banco Caixa Geral totta de angola, s.a. is hereby submitting 
the report on its supervision activity during the year ended 
on 31 December 2009,as well as its opinion on the 
Management Report, the annual accounts and the Proposal 
for the appropriation of Profits presented by the Board of 
Directors, as is stated in Minutes no. 3/Ca/2010.

after it was elected, the Board of Directors began to 
monitor the Bank’s activity, systematically examining the 
information gathered for this purpose.

aside from three ordinary meetings, the audit 
Committee attended two meetings of the Board of Directors, 
represented by its Chairwoman Maria luísa abrantes in 
the 2nd meeting in 2010 and by all its members in the 
3rd meeting, where it was given full access to the accounts 
and to proposals for the improvement of the Bank’s 
operation.

in addition to its informal meetings with the Board of 
Directors, the Committee examined the accounts jointly 
with the auditors.

on the other hand and in order to complement the 
information in the documents it gathered, the Committee 
has maintained regular contacts with the heads of the 
Bank’s internal departments.

in light of paragraphs 6, 7 and 8 of Central Bank notice 
no. 3/2006, the audit Committee examined the situation 
of the independent audit firm UHY, a. Paredes e associados 
– angola and, based on the information provided by the 
Board of Directors, concluded that this firm meets all the 
requirements to perform its duties.

the audit Committee reviewed the Management Report 
and the accounts and concluded that the Balance sheet, 
the income statement and the statement of the source 
and application of Funds and the notes to the accounts 
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