Luanda, 30 de Julho de 2022.

O BAI – Banco Angolano de Investimentos, S.A. informa os resultados
preliminares do 2º trimestre de 2022.

BAI – BAnco Angolano de Investimentos, S.A. | Sociedade Aberta.
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AVISO IMPORTANTE
Este relatório é meramente informativo e não deve ser considerado como um serviço ou
oferta de qualquer produto financeiro. As informações aqui contidas devem ser lidas em
conjunto com todas as outras informações publicamente disponíveis.
Os dados financeiros utilizados na preparação desta apresentação referentes ao Junho de
2021 e Dezembro 2021 foram sujeitos a auditoria, Junho 2022 são dados não auditados,
podendo sofrer alterações.
As declarações sobre o desempenho histórico ou resultados financeiros não significam que
o desempenho ou os lucros futuros de qualquer período corresponderão ou excederão o de
qualquer ano anterior. Nada nesta apresentação deve ser interpretado como uma previsão
de lucro.
Em particular, no que diz respeito aos dados fornecidos por terceiros, o BAI não garante que
esses conteúdos sejam exactos, precisos, abrangentes ou completos, nem está obrigado a
mantê-los actualizados, nem obrigado a corrigi-los no caso de qualquer lacuna, erro ou
omissão serem detectados.
Este documento não tem qualquer aprovação nem revisão da Comissão de Mercado de
Capitais (CMC). O seu conteúdo é regulado pelas normas do BAI e não é dirigido a qualquer
pessoa ou entidade legal localizada em qualquer outra jurisdição. Por este motivo, pode não
cumprir necessariamente as normas vigentes ou os requisitos legais exigidos por outras
jurisdições.
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CONTEXTO ECONÓMICO
No 1º semestre deste ano, o preço do petróleo situou-se em níveis relativamente elevados.
Esta boa performance apoiou o processo de estabilização macroeconómica de Angola,
reflectindo-se na melhoria de indicadores de sustentabilidade externa e fiscal. No sector real,
a economia cresceu, em termos homólogos, 2,6% no 1º trimestre, enquanto a inflação
homóloga desceu 4 pontos percentuais para 22% em Junho de 2022. A actividade do sector
bancário foi influenciada pela apreciação do Kwanza face ao Dólar em 23% desde o início do
ano e o crescimento acumulado de 14,9% do agregado monetário (M2) em moeda nacional.

COMPROMISSOS SOCIAIS

O BAI tem vindo a apoiar a sociedade nos mais variados domínios. A criação da Fundação
BAI, com pilares na educação, saúde e bem-estar, arte e cultura (BAI arte) e desporto, têm
ajudado a sociedade angolana a crer de que o contributo individual quando conjugado com
o colectivo tem a força de transformar, inspirar, elevar e gerar resultados positivos numa
sociedade.
No 2 º trimestre do ano, o Banco e a Fundação BAI realizaram as seguintes actividades:
Desporto, Cultura e Arte
 BAI apoia as equipas e campeonato de ciclismo no país.
 Produção e transmissão em directo, on-line (Facebook e Instagram) da rubrica cultural
Meu Mundo Meu Futuro, com os temas “Tenho Uma Mente Empreendedora?”, “Se o
intelecto não conhece géneros, porquê tenho menos oportunidades?”, “Superação:
como caminhei da tragédia ao sucesso?”.
 Apoio ao lançamento da obra infantil “A borboleta de uma asa”, bem como a produção
e publicação da grelha cultural nas plataformas digitais: Celebrando a Diferença, o
Livro da Minha Vida, Biblioteca do Kandengue e Poesia a quarta-feira.
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Educação e Saúde







Apoio à implementação do projecto English Teaching Translation.
Programa Ser Cidadão da Fundação BAI: Formação de Formadores para a Cidadania.
Formação em saúde, sobre Pesquisa Bibliográfica Médica.
Lançamento da Biblioteca Móvel de Benguela.
Apoio à realização da Feira de Saúde.
Formação em saúde, sobre Bioética e Ética Médica.

INDICADORES DE FUNCIONAMENTO
No final de Junho de 2022, o BAI contava com 1 896 colaboradores (menos 14 em relação
a Dezembro de 2021) e 437 canais de distribuição, composto por: 265 agentes bancários,
133 balcões, 15 ATM Centers, 2 c entros P remium, 1 balcão móvel, 11 postos de
atendimento e 10 centros de empresas.

MAIS DIGITAL E INOVAÇÃO
 569 mil clientes são utilizadores regulares do BAI Directo (peso de 32% da carteira de
clientes).
 12 mil clientes activos são utilizadores do serviço é-Kwanza (peso de 1% da carteira de
clientes).

CRESCIMENTO DOS CLIENTES BAI Directo/ é-Kwanza
Desde os seus lançamentos, as plataformas digitais (BAI Directo e é-Kwanza) têm registado
um grau de adesão satisfatório com um rácio actual de penetração de 33%.
Dos 1 773 277 clientes activos, cerca de 569 079 clientes têm acesso ao BAI Directo, mais
6% do que o final de 2021. Quanto ao é-Kwanza, 11 710 clientes são utilizadores activo da
Plataforma, mais 65% comparado a Dezembro de 2021.
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QUALIDADE E INOVAÇÃO RECONHECIDA POR ENTIDADES INDEPENDENTES
No 2º trimestre de 2022, o BAI retomou de forma mais efectiva a sua presença em eventos
de activação de marca, estabelecendo desde o início parcerias estratégicas para uma maior
notoriedade, tanto a nível nacional como internacional, dos quais se destaca:





O BAI marcou presença na 1ª edição do Festival Kamutupu, com a activação dos
serviços digitais do banco.
Primeiro banco em Angola a realizar uma Oferta Pública de Venda de Acções. Com
a admissão das acções do BAI no Mercado de Bolsa de Acções, o Banco está a
cumprir um conjunto de definições estratégicas, consolidando-se como um banco
pioneiro e inovador.
Melhor banco de investimentos e melhor banco do país, segundo a publicação
Global Finance.
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DESTAQUES DA ACTIVIDADE E DOS RESULTADOS
2º TRIMESTRE DE 2022
(Variações homólogas, excepto quando indicado em contrário)



O Resultado acumulado de 50 mil milhões de kwanzas (+22 mil milhões de kwanzas
comparativamente a Junho de 2021).

AUMENTO DO PRODUTO BANCÁRIO



Produto bancário aumenta 7,9%.
Rácio de eficiência core (cost-to-income) em 60%.

OFERTA PÚBLICA DE VENDA IMPACTA A CAPTAÇÃO DE DEPÓSITOS EM
MOEDA NACIONAL


Aumento dos recursos de clientes em MN em 394 mil milhões de kwanzas (+37%)
comparativamente a Dezembro de 2021.



Redução dos recursos de clientes em ME em 458 mil milhões de kwanzas (-32%)
comparativamente a Dezembro de 2021.

QUALIDADE DOS ACTIVOS, LIQUIDEZ E RENTABILIDADE


Rácio de incumprimento de crédito (+90 dias) aumenta 1,6 p.p. para 12,8%.



Imparidade sobre Crédito em incumprimento reduz 1,2 p.p. para 254%.



(%) Rácio de Cobertura do Crédito Total aumenta 0,8 p.p. para 47,7%.



(%) Rácio de Transformação (Créditos / Depósitos) reduz 0,3 p.p. para 13,8%.



(%) ROAE (anualizado) aumenta 13,2 p.p. para 31,5%.



(%) Rácio de Fundos Próprios Regulamentares aumenta 15,6 p.p. para 29,60%.
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ACTIVO LÍQUIDO REDUZIU 3,4%
O activo registou uma descida de 103 mil milhões de kwanzas em relação a Dezembro de
2021, totalizando 2 937 mil milhões de kwanzas, devido a contracção da carteira de
investimentos em 207 mil milhões de kwanzas, resultante da diminuição dos recursos de
clientes em 65 mil milhões de kwanzas.
Recursos de clientes reduziram 2,6%
Os recursos de clientes registaram uma redução de 65 mil milhões de kwanzas em
comparação ao final de Dezembro do ano transacto, somando 2 461 mil milhões de
kwanzas, devido, essencialmente, à redução dos depósitos em moeda estrangeira em 32%
resultante da apreciação cambial em 23%, não obstante o aumento dos depósitos em
moeda nacional em 37% decorrente, entre outros, da Oferta Pública de Venda (OPV)
relativa às acções que o Estado detinha no BAI, totalizando 10% do Capital Social.
Crédito a clientes reduziu 3,1%
A carteira de crédito a clientes (bruto) reduziu 21 mil milhões de kwanzas quando
comparado a Dezembro 2021, com um total de 651 mil milhões de kwanzas, decorrente
dos reembolsos de crédito do sector privado empresarial não financeiro.
RESULTADOS LÍQUIDOS AUMENTARAM 76,7%
Produto bancário aumentou 7,9% face ao período homólogo:
O produto bancário registou um crescimento de 8 mil milhões de kwanzas para 113 mil
milhões de kwanzas face ao período homólogo, o que reflecte um aumento da margem
financeira de 15% e uma redução da margem complementar de 11%.
A margem financeira aumentou 15%, para 88 mil milhões de kwanzas, resultante do
contributo de aplicações no Banco Central e em Outras Instituições de Crédito.
A margem complementar reduziu em 11%, para 25 mil milhões de kwanzas,
principalmente devido à contracção dos resultados cambiais fruto da apreciação da moeda
nacional.

Custos de estrutura aumentaram 17,5%
O BAI registou um aumento nos custos de estrutura de 10 mil milhões de kwanzas em
termos homólogos, totalizando 69 mil milhões de kwanzas influenciado essencialmente
pela implementação de uma nova tabela salarial em Março do ano corrente.

ANEXOS

BANCO ANGOLANO DE INVESTIMENTOS, S.A.
BALANÇOS INDIVIDUAIS EM 30 DE JUNHO DE 2022
(Montantes expressos em mil milhões de Kwanzas - mM Kz excepto quando expressamente indicado)

30-06-2021 31-12-2021 30-06-2022
Auditado

Auditado

Preliminar

ACTIVO
Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Disponibilidades em outras instituições de crédito
Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito
Investimentos e activos financeiros
Crédito a clientes
Activos não correntes detidos para venda
Outros activos tangíveis e intangíveis
Outros activos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos
Activos por impostos diferidos e impostos correntes
Outros activos

349
240
764
1 226
366
20
106
95
11
9
1
38

554
86
717
1 148
357
19
112
100
12
13
1
32

551
28
786
1 039
341
18
112
101
12
13
1
49

Total do Activo

3 118

3 039

2 937

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

9
2 746
3
54

23
2 526
3
69

10
2 461
3
68

Total do Passivo

2 813

2 621

2 542

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

158
(9)
(1)
(0)
130
29

158
(9)
(1)
(0)
130
142

158
(16)
(5)
(0)
207
50

Total dos Capitais Próprios

305

418

394

3 118

3 039

2 937

PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS

Total do Passivo e dos Capitais Próprios

BANCO ANGOLANO DE INVESTIMENTOS, S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS INDIVIDUAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022
(Montantes expressos em mil milhões de Kwanzas - mM Kz excepto quando expressamente indicado)

30-06-2021 31-12-2021 30-06-2022
(6 meses) (12 meses) (6 meses)
Juros e rendimentos similares
Juros e encargos similares

108
(31)

229
(60)

123
(35)

Margem financeira

77

169

88

Rendimentos de instrumentos de capital
Comissões líquidas
Resultados de activos e passivos financeiros ao justo valor através dos resultados
Resultados de investimentos ao custo amortizado
Resultados cambiais
Resultados de alienação de outros activos e outros resultados de exploração

1
7
3
14
8
(6)

1
23
5
24
5
(21)

1
14
7
29
(12)
(14)

Produto da actividade bancária

105

206

113

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

(22)
(31)
(5)
(3)
(10)
(6)

(54)
(60)
(12)
(3)
(1)
66

(34)
(28)
(7)
(0)
7
(1)

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO

29

142

50

RESULTADO APÓS IMPOSTOS DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO

29

142

50

RESULTADO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO EXERCÍCIO

29

142

50

