NOTA
INFORMATIVA

O BANCO YETU ALCANÇOU UM RESULTADO LÍQUIDO DE KZ 10,5
MIL

MILHÕES,

156%

ACIMA

DO

EXERCÍCIO

ANTERIOR,

REPRESENTANDO ASSIM MAIS UM ANO DE CONSOLIDAÇÃO NO
SISTEMA FINANCEIRO.
Na sequência da notícia veiculada, em determinados sites, sobre alegadas
operações financeiras de um dos clientes institucionais do Banco Yetu, para
o exterior do país, envolvendo o Banco, vimos informar à opinião pública que
tais operações nunca ocorreram tão pouco tiveram origem nesta nobre
instituição financeira.
Com 6 anos de actividade, o Banco YETU tem crescido de forma sustentável,
mantendo os seus indicadores financeiros bastante positivos, criando
confiança entre clientes e investidores. Tais indicadores têm vindo a ser
validados pelos auditores externos, que auditam anualmente as suas
demonstrações financeiras e foram aprovadas pelo corpo de accionistas em
Assembleia Geral.
No exercício económico de 2021, ano em que tomou posse a actual
Administração, o Banco YETU gerou um resultado líquido de Kz 10,5 mil
milhões, situando-se na 6.ª melhor posição do sistema financeiro, neste
indicador, com uma variação positiva de 156% face ao ano anterior, e uma

rentabilidade dos capitais próprios (ROE) de 45%. O rácio de solvabilidade
situou-se nos 24%, acima da média do sistema bancário nacional, mostrando
robustez financeira.
Entre Janeiro e Abril de 2022, os depósitos de clientes cresceram mais de 17
%, para Kz 43 mil milhões, evidenciando a confiança dos nossos clientes na
Administração e Accionistas do Banco. Com um rácio de transformação de
39% e um crédito vencido abaixo de 1%, o Banco vem demonstrando a sua
disponibilidade em apoiar as empresas e as famílias, de forma consistente e
responsável.
O Banco YETU manteve o seu plano de expansão, inaugurando três novas
agências em 2021 e projectando a abertura de mais três agências durante o
exercício de 2022. Destacamos ainda a aquisição da nova Sede do Banco,
que será inaugurada no presente exercício.
A organização e a governação corporativa têm sido dois pilares essenciais do
processo de transformação do banco levada a cabo sob a égide da actual
Administração do Banco, tendo por base as normas constantes do Aviso n.º
01/2022, sobre Governação Corporativa. Com base no referido Aviso, foram
ajustadas diversas comissões e comités, com destaque para o Controlo, Risco
e Auditoria Interna e foi concluído o novo Plano Estratégico.
O Banco Yetu, visando consolidar a sua estratégia, tem vindo a estabelecer
acordos de correspondência bancária com diferentes instituições bancárias
internacionais, e parceiros nacionais, permitindo assim expandir os seus
negócios e apoiar o subsector diamantífero, nas áreas de prospecção,
lapidação e comercialização de diamantes.
O Banco YETU é uma instituição jovem, que opera no mercado angolano com
força e determinação e continuará a materializar o seu objectivo e prestar
um serviço bancário Premium, memorável e de excelência.
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