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Caixa e disponibilidades em bancos centrais  
Disponibilidades em outras instituições de crédito 
Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 
Activos financeiros ao justo valor através de resultados 
Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 
Investimentos ao custo amortizado 
Crédito a clientes 
Activos não correntes detidos para venda 
Outros activos tangíveis 
Activos intangíveis 
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos
Activos por impostos correntes
Activos por impostos diferidos
Outros activos

Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 
Recursos de clientes e outros empréstimos
Passivos por impostos correntes
Passivos por impostos diferidos
Provisões
Outros passivos

Capital social 
Reserva de actualização monetária do capital social
Prémios de emissão
Acções próprias
Reservas de reavaliação
Outras reservas e resultados transitados
Resultado líquido individual do exercício

333.319.523 
153.013.888 
655.565.585 

58.349.624
116.536

869.579.767 
686.958.465 

23.396.221 
87.625.068

6.739.367 
8.988.965 
2.035.858
8.803.348

63.353.669 

5.999.279
2.285.011.806

12.465.948
78.679

2.834.745
37.146.236

157.545.000
-

(9.204.478)
(739.335)
(326.383)

32.158.047
118.733.122

- 
49.988

25.846.910
-
-

13.315.351
238.246.930

5.744.057
20.885.791
3.892.470

61.920
-
-

8.100.081

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-

333.319.523
152.964.900
629.718.675
58.349.624

116.536
856.264.416
448.711.535

17.652.164
66.739.277
2.846.897
8.927.045
2.035.858
8.803.348

55.252.868

5.999.279
2.285.011.806

12.465.948
78.679

2.834.745
37.146.236

157.545.000
-

(9.204.478)
(739.335)
(326.383)

32.158.047
118.733.122

253.867.188
125.398.411
351.162.813
49.351.693
30.160.357

722.661.496
373.253.283

19.110.486
56.848.108

1.514.519
7.719.154
949.020

11.807.312
40.790.969

3.942.530
1.807.522.210

2.214.451
78.679

6.012.036
25.615.511

14.786.705
28.669

(9.204.478)
(739.335)
(576.118)

144.848.260
50.065.689
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Juros e rendimentos similares calculados pelo método da taxa de juro efectiva
Juros e rendimentos similares não calculados pelo método da taxa de juro efectiva
Juros e encargos similares

Rendimentos de instrumentos de capital
Rendimentos de serviços e comissões
Encargos com serviços e comissões
Resultados de activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados 
Resultados de activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 
Resultados de investimentos ao custo amortizado
Resultados cambiais 
Resultados de alienação de outros activos
Outros resultados de exploração

 

Custos com o pessoal
Fornecimentos e serviços de terceiros
Depreciações e amortizações do exercício
Provisões líquidas de anulações
Imparidade para crédito a clientes líquida de reversões e recuperações
Imparidade para outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações
Imparidade para outros activos líquida de reversões e recuperações

Imposto sobre os resultados
    Impostos correntes
    Impostos diferidos

141.887.569
4.488.049

(42.455.768)

724.101
20.892.369
(6.872.193)

(570.781)
(5.244)

(321.756)
100.010.635

(752.077)
(1.768.119)

(31.259.488)
(29.400.025)

(4.993.271)
(1.486.395)
12.962.975

(28.796.870)
(1.453.368)

(9.365.027)
(2.732.194)

119.848.497
2.106.443

(35.841.926)

278.430
23.564.633

(4.111.745)
(2.407.968)

-
-

80.396.774
1.228.003

(6.550.511)

(25.739.916)
(21.291.634)
(4.058.596)

(812.407)
(68.878.865)

(85.692)
(5.193.993)

(2.214.451)
(169.387)
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            Variações resultantes de ganhos/perdas em instrumentos de capital próprio ao justo valor através
            de outro rendimento integral

Valor bruto
Impacto fiscal

     
            Instrumentos de dívida ao justo valor através de outro rendimento integral

Variações no justo valor
Imparidade
Impacto fiscal

Resultado não incluído na demonstração dos resultados

Total do rendimento integral individual do exercício

118.733.122

(160.028)
48.009

(112.019)

1.065.927
(384.394)

(319.779)

361.754

249.735

50.065.689

(534.560)
160.028

(374.193)

(1.065.927)
230.787
319.779

(515.361)

(889.554)

(Montantes expressos em milhares de kwanzas - mKz)
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Ajustamentos de transição IFRS 9
Aplicação do resultado líquido individual do exercício
     Transferência para outras reservas
     Distribuição de dividendos
Resultado integral individual do exercício

Aplicação do resultado líquido individual do exercício
     Transferência para outras reservas
     Distribuição de dividendos
Aumentos/(Reduções) de capital social
Resultado integral individual do exercício

-

-
-
-

-
-

142.758.295
-

-

-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-

-
-
-
-

(251.709)

-
-

(889.555)

-
-
-

249.735

(251.709)

-
-

(889.555)

-
-
-

249.735

-

-
-
-

-
-

(14.786.705)
-

-

30.087.394
-
-

30.039.413
-

(127.971.590)
-

(20.840.900)

-
-
-

-
-
-
-

(20.840.900)

30.087.394
-
-

30.039.413
-

(142.758.295)
-

-

(30.087.394)
(24.616.958)
50.065.689

(30.039.413)
(20.026.276)

-
118.733.122

(21.092.609)

-
(24.616.958)

49.176.134

-
(20.026.276)

-
118.982.857

(Montantes expressos em milhares de kwanzas - mKz)
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     Juros, comissões e outros proveitos equiparados recebidos
     Juros, comissões e outros custos equiparados pagos
     Pagamentos a empregados e fornecedores
     Pagamentos e contribuições para fundos de pensões e outros benefícios 
     Recuperação de créditos abatidos ao activo 
     Outros resultados 

     (Aumentos)/Diminuições de activos operacionais:
            Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito 
            Activos financeiros ao justo valor através de resultados
            Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral
            Investimentos ao custo amortizado
            Crédito a clientes
            Activos não correntes detidos para venda
            Outros activos 

     Aumentos/(Diminuições) de passivos operacionais:
            Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito 
            Recursos de clientes e outros empréstimos
            Outros passivos

Caixa líquida das actividades operacionais antes dos impostos sobre o rendimento
Impostos sobre o rendimento pagos 

     Dividendos recebidos 
     Aquisições de outros activos tangíveis, líquidas de alienações
     Aquisições de activos intangíveis, líquidas de alienações
     Aquisições de participações em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos, líquidas de alienações

     Distribuição de dividendos
     Pagamentos de passivos de locação 

            Caixa e seus equivalentes no início do período
            Efeitos da variação cambial em caixa e seus equivalentes 

    Caixa
            Depósitos à ordem no Banco Nacional de Angola
            Disponibilidades em outras instituições de crédito

168.775.741
(54.265.888)

(53.221.113)
(2.346.033)

3.897.406
15.718.402

(75.458.547)
(1.395.048)
18.197.008

116.209.142
31.148.232
1.828.806

(4.437.800)

2.284.729
(87.073.982)
(18.548.343)

61.312.712
(1.086.761)

463.648
(10.367.290)

(1.996.703)
1.200

(20.198.799)
(157.443)

379.265.599
79.097.248

23.366.903
309.952.620

153.013.88

145.888.745
(33.839.691)
(40.290.077)

(1.254.701)
-

80.396.774

(96.603.594)
(47.719.196)

(12.044.020)
(307.425.540)
(103.210.270)

5.379.019
(13.867.197)

(23.737.158)
708.746.368
(31.044.875)

229.374.586
-

278.430
(10.344.825)

(311.565)
(5.000.000)

(25.071.170)
-

190.340.143
-

22.059.052
231.808.136
125.398.411

(Montantes expressos em milhares de kwanzas - mKz)
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