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Relatório de Gestão
MyBucks Bank Mozambique, S.A. (MBC – Mybucks Banking Corporation) 

O Opportunity Bank Mozambique, S.A. (BOM), agora denominado MyBu-
cks Bank Mozambique, S.A. (“MBC”, “MyBucks Banking Corporation” ou 
“Banco”) é um banco comercial que opera em Moçambique desde 2005 
e oferece produtos de poupança e investimento, microcrédito, crédito 
ao consumo, crédito agrícola, crédito a pequenos negócios, crédito a 
funcionários do sector público, seguro, cartões bancários e banca elec-
trónica.
O Banco tem 13 agências, localizadas em Maputo, Matola, Matendene, 
Beira, Dondo, Chimoio, Manica, Tete, Nampula, Nacala, Quelimane, Mo-
cuba e Gurué, 4 ATMs nos principais conselhos autárquicos e represen-
tações em áreas remotas de Moçambique através de tecnologia conhe-
cida por banca móvel.

Resumo da actividade

Marketing e Comunicação

O ano de 2018 foi marcado pelo crescimento de um novo produto do 
Banco, o crédito a funcionários públicos. Este produto destina-se a to-
dos os funcionários e agentes do Estado que recebem os seus salários 
via E-SISTAFE e as suas vendas foram estruturadas através de agentes in-
dependentes, durante o primeiro semestre, e posteriormente através de 
uma divisão dedicada que funciona por intermédio de promotores de 
venda. Em 2018, o Banco desembolsou um valor acumulado de 1,797 
milhões de meticais neste produto. 
No final de 2017, a carteira de crédito era de 342 milhões de meticais e 
em 2018 era de 1,841 milhões de meticais, um aumento de 1,499 mi-
lhões de meticais nos últimos 12 meses.
Em relação aos depósitos, em 2017 o Banco teve uma carteira de 266 
milhões de meticais e em 2018 registou um aumento para 1,012 mi-
lhões de meticais, representando um crescimento de 746 milhões de 
meticais face aos últimos 12 meses.
O Banco fechou o ano de 2018 com um resultado líquido de 158 mi-
lhões de meticais, que compara com um prejuízo de 67.2 milhões de 
meticais em 2017.

Visão

Ser mais do que uma instituição financeira, ajudar a criar oportunidades 
e inclusão financeira enquanto possibilitamos aos nossos clientes edu-
carem-se através da nossa tecnologia e das ferramentas educacionais 
que lhes permitem gerir as suas finanças pessoais com sucesso. Capa-
citamos as pessoas, empurramos barreiras, inovamos e providenciamos 
soluções financeiras digitais.

Missão

Abraçar a tecnologia, como forma de oferecer produtos financeiros, fer-
ramentas e serviços para segmentos de clientes com rendimento médio 
e baixo, de forma predominante em mercados de crescimento emergen-
te, através dos quais pretendemos alcançar melhorias no lucro, reduzir 
o rácio custo benefício, crescer nos clientes de crédito, empoderando 
assim o MBC para servir os carenciados e excluídos financeiramente nas 
áreas rurais e urbanas de Moçambique e para transformar as suas vidas, 
os futuros dos seus filhos e as suas comunidades.

Desempenho

Participar na construção de uma cultura de alto desempenho em que 
os indivíduos, as equipas e a organização concretizam os compromis-
sos com que se comprometeram. Este objectivo será atingido através da 
adopção de um comportamento modelo ao nível da realização, respon-
sabilidade, foco, velocidade, transparência, entrega, mérito, disciplina e 
gestão de risco. 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

O capital humano é considerado o nosso activo fundamental e mais 
precioso. O Banco iniciou com cerca de 189 colaboradores durante o 
primeiro semestre e cresceu para 260 trabalhadores no final do ano.
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A média dos promotores de venda independentes ascendeu a 463 em 2018.

Perspectivas para 2019

 � Introdução de novos produtos focados em novas tecnologias;
 � Melhoria do sistema bancário principal;
 � Alargar a variedade dos serviços e produtos de forma a bene-

ficiar mais pessoas;

 � Contribuir para a inclusão financeira através de parcerias, 
 � Constante melhoria na qualidade dos serviços ao cliente;
 � Incremento da formação aos trabalhadores;
 � Continuidade das actividades de educação financeira;
 � Na vertente da responsabilidade social, criar parcerias que be-

neficiem a população que vive abaixo da linha da pobreza.
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MyBucks tem como objectivo transformar vidas 
e permitir que as pessoas busquem seus sonhos.
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Demonstração da Posição Financeira 
em 31 de Dezembro de 2018

(valores expressos em meticais)

Notas 2018 2017

Activo
Caixa e disponibilidades em bancos 
centrais 6        237,375,867          69,148,863 
Disponibilidades e aplicações em outras 
instituições de crédito 7        301,611,136        143,296,495 
Crédito a clientes 8     1,840,606,223        342,975,599 
Activos tangíveis 9          95,670,960          48,608,643 
Activos intangíveis 10               414,229               414,229 
Investimentos em instrumentos de capital            6,327,551            2,682,287 
Outros activos 11          10,051,750          15,642,425 

  
Total do Activo     2,492,057,716        622,768,542 

Passivo
Recursos de outras instituições de crédito        104,871,574                         -   
Recursos de clientes 12     1,011,837,235        266,066,611 
Outros passivos 14        103,288,357          43,506,400 
Empréstimos 13        257,996,820                         -   
Títulos de dívida 13        504,878,475          90,832,833 
Passivos por impostos correntes 22 6,685,672                         -   

  
Total do Passivo     1,989,558,133        400,405,844 

Capital 
Capital social 15        570,359,584        298,243,120 
Prémio de emissão 15            1,791,130            1,791,130 
Reserva legal 15            1,512,510            1,512,510 
Outras reservas 15          58,960,575        204,019,512 
Resultados transitados 15       (288,079,171)       (215,943,767)
Resultado líquido do exercício        157,954,955         (67,259,807)

  
Total do Capital        502,499,583        222,362,698 

Total do Passivo e do Capital     2,492,057,716        622,768,542 

Esta informação deverá ser lida em conjunto com as notas que a acompanham.

     Técnico de Contas Conselho de Administração 

_____________________________        ________________________________

Demonstração do Rendimento Integral para o ano findo em 
31 de Dezembro de 2018

(valores expressos em meticais)
Notas 2018 2017

Juros e rendimentos similares 16        601,901,576 167,120,903 
Juros e encargos similares 16       (167,947,112) (27,500,934)
Margem financeira        433,954,464 139,619,969 

Rendimentos de serviços e comissões 17          93,932,334 16,895,109 
Gastos com serviços e comissões 17         (17,909,676) (1,435,672)
Resultados com taxas e comissões          76,022,658 15,459,437 

Resultados de reavaliação cambial 18              (585,803) (373,567)
Imparidade de crédito 8         (45,967,728) (13,674,654)
Outros ganhos operacionais 19          45,906,399 46,878,339 
Resultados operacionais         (509,329,991) 187,909,523 

Gastos com o pessoal 20       (134,901,857) (92,861,739)
Gastos gerais administrativos 21       (188,694,769) (141,696,439)
Amortizações 9 e 10         (15,724,541) (11,287,439)
Outros gastos operacionais 19           (5,368,195) (9,323,715)
Resultado antes de impostos        164,640,628 (67,259,807)

Impostos 
     Correntes 22           (6,685,673)                         -   
Resultado líquido do exercício        157,954,956 (67,259,807)

Esta informação deverá ser lida em conjunto com as notas que a acompanham.

 Técnico de Contas Conselho de Administração

_____________________________        ________________________________

Demonstração das Variações nos Capitais Próprios
para o ano findo em 31 de Dezembro de 2018

(valores expressos em meticais)

Saldos em 31 de Dezembro de 2016 298,033,879       1,791,130       1,512,510       -                  (149,918,875)       (66,024,892)    85,393,752      
Aumento de capital 209,241              -                  -                 204,019,512   -                       -                  204,228,753    
Aplicação do resultado do exercício -                      -                  -                 -                  (66,024,892)         66,024,892     -                   
Resultado líquido do exercício -                      -                  -                 -                  -                       (67,259,808)    (67,259,808)     

Saldos em 31 de Dezembro de 2017 298,243,120       1,791,130       1,512,510       204,019,512   (215,943,767)       (67,259,808)    222,362,697    

Aplicação da IFRS 9 -                  (4,875,597)           (4,875,597)       
Saldos em 01 de Janeiro de 2018 298,243,120       1,791,130       1,512,510       204,019,512   (220,819,364)       (67,259,808)    217,487,100    

Aumento de capital 272,116,464       -                  -                 (145,058,937)  -                       -                  127,057,527    
Outros movimentos de capital -                      -                  -                 -                  -                       -                  -                   
Aplicação do resultado do exercício -                      -                  -                 -                  (67,259,808)         67,259,808     -                   
Resultado líquido do exercício -                      -                  -                 -                  -                       157,954,956   157,954,956    

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 570,359,584       1,791,130       1,512,510       58,960,575     (288,079,172)       157,954,956   502,499,583    

Resultados 
transitados

Resultado 
líquido do 
exercício

Total do 
capital próprioCapital social

Prémio de 
emissão

Reserva 
Legal

Outras 
reservas

A informação acima deverá ser lida em conjunto com as notas que a acompanham.

 Técnico de Contas Conselho de Administração

 

_____________________________        ________________________________

Demonstração de Fluxos de Caixa
para o ano findo em 31 de Dezembro de 2018

(valores expressos em meticais)
Notas 2018 2017

Fluxos de caixa de actividades operacionais
Juros, comissões e outros rendimentos recebidos 601,901,576        228,654,386        
Juros e comissões pagos (57,092,758)         (21,770,101)         
Pagamentos a empregados e fornecedores (225,752,520)       (236,165,241)       

319,056,298        (29,280,956)         
Variação nos activos e passivos operacionais:
Disponibilidades em bancos centrais (98,629,887)         (7,014,465)           
Aplicações em instituições de crédito (80,161,397)         (122,410,315)       
Recursos de instituições de crédito 104,871,574        (17,612,888)         
Crédito a clientes (1,530,342,995)    (39,293,857)         
Recursos de clientes 779,459,684        10,924,185          
Outros activos e passivos operacionais 511,815               (30,893,587)         

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais, antes de impostos sobre lucros (505,234,909)       (235,581,882)       

Impostos sobre os lucros pagos/recebidos -                       -                       
-                       -                       

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Compra de imobilizado (62,786,857)         (19,452,244)         
Aumento dos investimentos de capital (3,645,264)           -                       

(66,432,121)         (19,452,244)         
Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Emissão de obrigações 389,771,717        87,000,000          
Empréstimos obtidos 202,588,145        (45,746,250)         
Realização/aumento de capital 127,057,530        204,228,753        

719,417,392        245,482,503        

Variação líquida em caixa e equivalentes de caixa 147,750,362        (9,551,623)           

Caixa e equivalentes no início do período 52,789,075          62,714,266          
Efeitos da alteração da taxa de câmbio em caixa e equivalentes de caixa -                       (373,567)              
Caixa e equivalentes no fim do período 200,539,437        52,789,075          
Variação líquida em caixa e equivalentes de caixa 147,750,362        (9,551,624)           

Caixa e equivalentes engloba:
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 6 101,500,013        31,902,896          
Disponibilidades em outras instituições de crédito 6 99,039,425          20,886,179          

Total de caixa e equivalentes de caixa 200,539,437        52,789,075          

Esta informação deverá ser lida em conjunto com as notas que a acompanham.

     Técnico de Contas Conselho de Administração

 

_____________________________        ________________________________

Notas às demonstrações financeiras
(valores expressos em meticais)

1.Introdução

O Mybucks Bank Mozambique, S.A. (MBC ou Banco) é um banco constituído 
em Moçambique, em 16 de Fevereiro de 2005, fundado pelo Opportunity 
International, uma organização internacional baseada nos Estados Unidos. A 
sede do Banco encontra-se na Av. 25 de Setembro, número 1821, em Maputo, 
e a actividade principal do Banco é a concessão de empréstimos às pequenas 
e médias empresas e particulares, com actividade limitada de investimento 
resultante da gestão de caixa e liquidez.
Atentando ao segmento de mercado que constitui a esmagadora maioria do 
público alvo do Banco (clientes com baixo rendimento e não bancarizados), e 
em respeito às imposições de natureza regulamentar do Banco de Moçambique 
(Banco Central), nos termos do Aviso n.º 7/GBM/2017, o Banco solicitou a 
alteração da sua licença de banco comercial para microbanco. 
Esta alteração não terá impacto nas operações, nem na continuidade dos 
negócios do Banco, porque o Banco está estruturado para operar como um 
banco de microcrédito. Esta alteração também não terá impacto na qualidade 
dos serviços que presta e o Banco continuará focado no seu mercado alvo que é a 
população que não usa nem tem acesso aos serviços bancários em Moçambique.

2. Bases de apresentação
2.1. Bases de preparação

Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as disposições 
do Aviso nº. 4/GBM/2007, de 30 de Março de 2007, do Banco de Moçambique, de 
acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF), no pressuposto 
da continuidade das operações e de acordo com o princípio do custo histórico, 
excepto no que diz respeito aos instrumentos de capital que são classificados e 
mensurados ao justo valor, referidos na nota 3.7.
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as NIRF 
requer o uso de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo de 
determinação das políticas contabilísticas a adoptar pelo Banco, com impacto 
significativo no valor contabilístico dos activos e passivos assim como nos 
rendimentos e gastos no período de reporte.   
Apesar de estas estimativas se basearem na melhor experiência do Conselho 
de Administração, e nas suas melhores expectativas em relação aos eventos 
e acções correntes e futuras, os resultados actuais e futuros podem diferir 
destas estimativas. As áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou 
complexidade, ou em que os pressupostos e estimativas são significativos para 
as demonstrações financeiras estão apresentadas na nota 4.

2.2. Comparabilidade das demonstrações financeiras

Os elementos constantes nestas demonstrações financeiras são comparáveis, em 
todos os aspectos materialmente relevantes, com os do exercício anterior, com 
excepção da adopção de novas normas, tal como referido na nota 5.

3. Principais políticas contabilísticas 

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas 
demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Salvo indicação 
contrária, estas políticas contabilísticas foram consistentemente aplicadas a 
todos os exercícios aqui apresentados.

(i) Moeda funcional e de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras estão mensurados na moeda 
do ambiente económico em que o Banco opera, designada por moeda funcional, 
que é o Metical. As demonstrações financeiras do Banco e respectivas notas 
estão apresentadas em meticais, designada por moeda de apresentação, salvo 
indicação explícita em contrário.

i)  Transacções e saldos em moeda estrangeira

As transacções em moedas diferentes do Metical são convertidas na moeda 
funcional utilizando as taxas de câmbio à data das transacções. Os activos e 
passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos à taxa 
média de câmbio à data do balanço e as diferenças de câmbio não realizadas são 
reconhecidas em resultados, no período a que respeitam. Os activos e passivos 
não monetários denominados em moeda estrangeira e mensurados ao seu custo 
histórico são convertíveis à taxa de câmbio em vigor na data de transacção.
Os itens não-monetários mensurados ao justo valor em moeda estrangeira são 
convertidos para meticais utilizando as taxas de câmbio à data em que o justo valor 
é determinado. As diferenças de conversão dos activos e passivos ao justo valor 
são reportadas como parte dos ganhos e perdas do seu justo valor. Por exemplo, 
as diferenças de conversão de activos e passivos não monetários, tais como os 
capitais mensurados ao justo valor através dos resultados, são reconhecidos em 
resultados como parte dos ganhos e perdas de justo valor, e as diferenças de 
conversão de activos classificados ao justo valor através do rendimento integral 
são reconhecidas no rendimento integral.

ii)  Cotações utilizadas

As cotações de moeda estrangeira utilizadas para a conversão de saldos expressos 
em moeda estrangeira foram as seguintes:

Moeda 2017 2016

USD 59.02 71.35

EUR 70.7 75.16

3.1. Caixa e equivalentes de caixa

O caixa e equivalentes de caixa inclui os valores em caixa, os depósitos bancários 
em instituições de crédito e outros investimentos de liquidez elevada e com 
maturidades iniciais até 3 meses.

3.2. Disponibilidades e aplicações em instituições de crédito

As disponibilidades e aplicações em instituições de crédito correspondem a 
activos financeiros não derivados com pagamentos fixos ou determináveis   que 
não são cotados num mercado activo e incluem os depósitos bancários à ordem 
e a prazo em instituições financeiras. Os investimentos são efectuados com a 
intenção de manter até à maturidade e de receber fluxos de caixa contratuais. 
As disponibilidades e aplicações são inicialmente reconhecidas ao justo valor, 
adicionado dos custos directos da transacção, e subsequentemente ao custo 
amortizado utilizando o método da taxa efectiva. Ver a nota 3.7 (vii) relativamente 
à imparidade de activos financeiros.

Imparidade
 

O Banco avalia regularmente se existe evidência objectiva de imparidade na sua 
carteira de crédito. As perdas por imparidade identificadas são registadas em 
resultados e são subsequentemente revertidas por resultados, num período 
posterior, quando se verifica uma redução do montante da perda estimada. A 
nota 25.1.4 contém maior detalhe sobre o cálculo da imparidade.

3.3. Créditos a clientes  

O crédito a clientes inclui os empréstimos concedidos pelo Banco em relação aos 
quais não existe uma intenção de venda a curto prazo. O seu registo é efectuado 
na data em que os fundos são disponibilizados aos clientes, pelo seu justo valor.
O crédito a clientes é desreconhecido do balanço quando (i) os direitos con-
tratuais do Banco relativos aos respectivos fluxos de caixa expiram, (ii) o Banco 
transfere substancialmente todos os riscos e benefícios associados à sua deten-
ção, ou (iii) quando o Banco retém parte, mas não substancialmente todos, os 
riscos e benefícios associados à sua detenção e o controlo sobre os activos tiver 
sido transferido.

3.4.  Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição (incluindo os cus-
tos directamente imputáveis à compra), deduzido das depreciações e perdas por 
imparidade acumuladas. Os custos de reparação, manutenção e outras despesas 
associadas ao seu uso são reconhecidos em gastos do exercício.
A depreciação destes activos é calculada pelo método das quotas constantes, a 
partir do mês em que se encontram disponíveis para utilização, sendo registada 
numa base sistemática ao longo da vida útil do bem, estimada em função da sua 
utilidade esperada.
Os ganhos e perdas provenientes de abates são determinados por comparação 
do valor da venda com o valor contabilístico e são incluídos nos resultados.
As taxas de amortização praticadas correspondem, em média, às seguintes vidas 
úteis estimadas:

Descrição Anos
Edifícios 50
Obras em edifícios arrendados 3
Computadores e outros equipamentos 4 - 10
Veículos 4
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Um item do activo fixo tangível é desreconhecido quando do abate, ou quando 
já não é expectável a existência de benefícios económicos futuros pelo seu 
uso continuo ou abate. Qualquer ganho ou perda resultante do desreconheci-
mento de um item, determinado pela diferença entre o lucro líquido do abate, 
caso exista, e o valor contabilístico do item, é incluído nos resultados quando 
o item é desreconhecido. O ganho ou perda de um item tangível é dado pela 
diferença entre os recebimentos provenientes do abate, caso existam, e o va-
lor contabilístico do item.

3.5. Activos intangíveis

Um activo intangível é reconhecido quando:

w É provável que benefícios económicos futuros esperados atribuíveis ao 
activo fluirão para a entidade; e

w O custo do activo pode ser mensurado com fiabilidade.

Os activos intangíveis são registados ao custo de aquisição, deduzido de 
amortizações e perdas por imparidade acumuladas. As amortizações são 
registadas como gastos do exercício, numa base sistemática ao longo da vida 
útil estimada dos activos.
As licenças de software para computadores são adquiridas e capitalizadas na 
base do custo incorrido para a aquisição e colocação na condição pretendida.
O período de amortização (2 a 5 anos) e o método de amortização dos activos 
intangíveis com vida útil definida são revistos no final de cada período e as 
alterações na vida útil esperada são registadas como alterações de estimativa.
As despesas com a manutenção de aplicações informáticas são contabilizadas 
como gasto, no exercício em que são incorridas.
Um item do activo fixo tangível é desreconhecido quando se abate ou quando 
já não é expectável a existência de benefícios económicos futuros pelo seu 
uso contínuo. Qualquer ganho ou perda resultante do desreconhecimento 
de um item, determinado pela diferença entre o lucro líquido do abate, caso 
exista, e o valor contabilístico do item, é incluído nos resultados quando o 
item é desreconhecido. O ganho ou perda de um item intangível corresponde 
à diferença entre os recebimentos originados pelo abate, caso existam, e o 
valor contabilístico do item.

3.6. Imparidade de activos não financeiros

O Banco realiza testes de imparidade sempre que os eventos ou alterações nas 
condições envolventes indicam que o valor pelo qual o activo não financeiro 
se encontra registado nas demonstrações financeiras não é recuperável. 
O valor recuperável é o maior entre o justo valor do activo, deduzido dos 
custos de venda e do seu valor de uso. Para a determinação da existência de 
imparidade, os activos são alocados ao nível mais baixo dos fluxos de caixa 
separados identificáveis (unidades geradoras de caixa). 
O Banco avalia, em cada data de relato, se existe alguma indicação de que a 
perda por imparidade para um activo, além do goodwill, deixou de existir ou 
reduziu.
Quando há lugar ao registo ou reversão de imparidade, a amortização e 
depreciação dos activos são recalculadas prospectivamente de acordo com o 
valor recuperável.

3.7. Instrumentos financeiros

A NIRF 9 substituiu a IAS 39, com referência ao reconhecimento, classificação 
e mensuração dos activos e passivos financeiros, desreconhecimento dos 
instrumentos financeiros, imparidade dos activos financeiros e contabilidade 
de cobertura.

(i) Classificação

O Banco classifica os seus activos e passivos financeiros nas seguintes 
categorias:

w  Activos financeiros ao justo valor através de resultados;
w  Custo amortizado;
w  Activos financeiros ao justo valor através do rendimento integral;
w  Passivos financeiros ao justo valor através de resultados; e
w  Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado.

A classificação depende do objectivo para o qual os instrumentos financeiros 
foram obtidos/incorridos e as características dos referidos instrumentos. A 
Administração determina a classificação dos seus activos e passivos financeiros 
no reconhecimento inicial.

Activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados

Os activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados são activos 
e passivos financeiros detidos para negociação. Um activo e passivo financeiro 
é classificado nesta categoria se for adquirido com o objectivo principal de ser 
vendido a curto prazo. Os derivados são também considerados como detidos 
para negociação, a não ser que estejam designados como activos de cobertura. 
Os activos e passivos nesta categoria são classificados como activos ou passivos 
correntes se for expectável que sejam liquidados dentro de 12 meses. Caso 
contrário, são classificados como não correntes.

Empréstimos e valores a receber / passivos financeiros mensurados ao 
custo amortizado

Tratam-se de activos e passivos financeiros não derivados, com pagamentos 
determinados ou fixos, que não se encontram cotados num mercado activo 
e que não estão incluídos nos activos e passivos correntes, com excepção 
daqueles que tenham maturidades superiores a 12 meses após a data de relato. 
São classificados como activos e passivos não correntes. Os empréstimos e 
valores a receber e os passivos financeiros ao custo amortizado compreendem 
os empréstimos a/de partes relacionadas, os outros activos financeiros, os 

empréstimos a/de accionistas, o crédito a clientes, os outros activos, a caixa e 
equivalentes de caixa, os outros empréstimos financeiros e a locação financeira 
na demonstração da posição financeira. Um passivo financeiro, ou parte deste, 
é desreconhecido quando a obrigação especificada no contrato relacionado 
com o passivo financeiro é removida, cancelada ou tenha expirado.

 (ii) Reconhecimento inicial e mensuração

Os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente quando o Banco se 
torna parte das disposições contratuais do instrumento. 
O Banco classifica os instrumentos financeiros, ou as suas componentes, 
no reconhecimento inicial como activo financeiro, passivo financeiro ou 
instrumento de capital, de acordo com a substância contratual.
Os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente ao justo valor, 
acrescido dos custos da transacção para todos os activos e passivos financeiros ao 
justo valor através de resultados. Os activos e passivos financeiros mensurados ao 
justo valor através de resultados são reconhecidos ao justo valor e as despesas da 
transacção são reconhecidas como custo na demonstração de resultados ou do 
rendimento integral. Os activos financeiros disponíveis para venda e os activos e 
passivos financeiros ao justo valor através de resultados são subsequentemente 
mensurados ao justo valor. Os empréstimos e contas a receber e os passivos 
financeiros mensurados ao justo valor através de resultados são subsequentemente 
mensurados ao custo amortizado por aplicação do método da taxa de juro efectiva. 
Os ganhos e perdas originados pela alteração do justo valor dos activos e passivos 
financeiros ao justo valor através de resultados são apresentados na demonstração 
de resultados ou do rendimento integral nas linhas de outros rendimentos ou 
outros gastos operacionais, no período em que ocorrem.
Os dividendos de activos financeiros ao justo valor através de resultados são 
reconhecidos na demonstração de resultados ou do rendimento integral, como parte 
do outro rendimento, quando é estabelecido o direito de pagamento ao Banco.

(iii) Desreconhecimento

Os ganhos e perdas originados por alterações do justo valor dos activos e passivos 
financeiros mensurados ao justo valor através de resultados são apresentados 
na demonstração de resultados ou do rendimento integral, nas linhas de outros 
rendimentos ou outros gastos operacionais, no período em que ocorrem. Os 
dividendos de activos financeiros ao justo valor através de resultados são 
reconhecidos na demonstração de resultados ou do rendimento integral, 
como parte do outro rendimento, quando é estabelecido o direito de 
pagamento ao Banco.

(iv) Determinação do justo valor

O justo valor é o preço que seria recebido para vender um activo, ou pago 
para transferir um passivo, numa transacção normal entre participantes do 
mercado na data da mensuração. A NIRF 13 requer que a entidade classifique 
o justo valor mensurado e/ou divulgado de acordo com uma hierarquia que 
reflecte a importância dos dados observáveis do mercado. Os três níveis de 
hierarquia do justo valor são os seguintes:

Preços de mercado cotados – Nível 1 
Os dados do nível 1 são os preços cotados (não ajustados) num mercado activo 
para activos e passivos idênticos, a que a entidade pode aceder na data de 
mensuração.

Técnicas de avaliação através de dados observáveis – Nível 2 
Os dados do nível 2 são outros que não os preços cotados do mercado incluídos 
no nível 1, que são observáveis de forma directa ou indirecta para os activos 
ou passivos.

Técnicas de avaliação através de dados não observáveis – Nível 3 
Os dados do nível 3 são os dados não observáveis para os activos e passivos.

(v) Mensuração ao justo valor e processo de avaliação

O Banco aplicou técnicas de avaliação para determinar o justo valor dos seus 
activos e passivos financeiros e a avaliação de um número de instrumentos exigiu 
informação para o julgamento. Trata-se de casos em que não é possível efectuar 
uma referência para preços cotados de mercado para instrumentos similares e 
onde os pressupostos são efectuados em relação a dados não observáveis.

(vi) Compensação de activos e passivos financeiros

Os activos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado 
na posição financeira quando existe um direito legal para compensar os 
montantes reconhecidos e existe a intenção de liquidar ou realizar o activo e 
liquidar o passivo de forma simultânea. Esse direito não deve ser contingente de 
eventos futuros e deve ser executado no decurso normal de actividade e numa 
situação de incumprimento, insolvência ou falência do Banco ou contraparte.

(vii) Imparidade de activos financeiros

O Banco avalia, numa base prospectiva, a perda de crédito esperada (PCE) 
associada aos instrumentos de dívida activos mensurados ao custo amortizado, 
ao justo valor através do rendimento integral (JVRI) e às exposições resultantes 
de empréstimos. O Banco reconhece uma perda por imparidade em cada data 
de relato e a mensuração da PCE reflecte:

w Um montante com probabilidade ponderada que é determinado por via 
da avaliação de possíveis resultados;

w O valor temporal do dinheiro; e
w Informação razoável, e com suporte, que esteja disponível sem custos 

indevidos ou esforço à data de reporte sobre eventos passados, 
condições correntes e previsões de condições económicas futuras.

A nota 25.1.4 contém maior detalhe sobre a forma de mensurar a perda de 
crédito esperada.

(viii) Tipos de activos financeiros

Empréstimos a/(de) accionistas
Estes activos e passivos financeiros são classificados como empréstimos e 
valores a receber ou a pagar.

Empréstimos a/(de) partes relacionadas 
Os empréstimos a partes relacionadas são classificados como empréstimos 
e valores a receber e os empréstimos de partes relacionadas são classificadas 
como passivos financeiros ao custo amortizado. Ambos, são subsequentemente 
mensurados ao custo amortizado e a diferença entre os recebimentos (líquidos 
dos custos da transacção) e o valor de redenção é reconhecido na demonstração 
de resultados ou do rendimento integral durante o período do empréstimo, 
mediante a aplicação do método da taxa efectiva.

Crédito a clientes e outros valores a receber 
Os créditos a clientes e ouros valores a receber são classificados em 
empréstimos e valores a receber.
O crédito a clientes e os outros valores a receber são mensurados pelo justo 
valor, no reconhecimento inicial, e subsequentemente mensurados pelo custo 
amortizado por aplicação do método da taxa efectiva de juro. A provisão 
reconhecida é mensurada e representa a diferença entre o valor contabilístico do 
activo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados pela 
taxa de juro efectiva apurada no reconhecimento inicial.
O crédito a clientes e outros valores a receber são classificados como não 
correntes se o pagamento é expectável além de um ano.

Outras contas a pagar
As contas a pagar a fornecedores são inicialmente mensuradas pelo justo valor 
e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado, usando o método da 
taxa efectiva de juros. Se a cobrança é esperada, num ou menos anos, as contas 
a pagar são classificadas como passivos correntes. Se a cobrança é esperada no 
prazo de um ou mais anos, no ciclo operacional normal do negócio, as contas a 
pagar são apresentadas como passivos não correntes.

Caixa e equivalentes de caixa
Na demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e equivalentes de caixa inclui o 
dinheiro em caixa, os depósitos bancários, os outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, não sujeitos a movimento de justo valor com vencimento 
original a três meses ou menos, e os descobertos bancários. 
Todos os depósitos com vencimento original superior a três meses são 
classificados como depósitos a prazo.

Empréstimos e descobertos bancários
Os empréstimos e descobertos bancários são inicialmente mensurados ao 
justo valor, deduzido dos custos de transacção incorridos, e são mensurados 
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa 
efectiva de juro.
Os empréstimos e descobertos bancários obtidos são classificados como 
passivos correntes, a menos que o Banco tenha um direito incondicional de 
diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de 
balanço.

Instrumentos de dívida
Os instrumentos de dívida são os instrumentos que satisfazem a definição de 
passivo financeiro na perspectiva do emitente, tais como os empréstimos, 
as obrigações corporativas e do tesouro e as contas a receber de clientes, 
adquiridas de clientes em contratos de factoring sem recurso.
A mensuração subsequente dos instrumentos de dívida depende do modelo 
de negócios do Banco para a gestão dos activos e das características dos fluxos 
de caixa do activo. Existem três categorias de mensuração que o Banco usa 
para classificar os instrumentos de dívida:

w Custo amortizado: Os activos detidos para receber fluxos de caixa 
contratuais, em que esses fluxos de caixa representam apenas 
pagamentos exclusivos de capital e juros, são mensurados ao custo 
amortizado. A receita de juros desses activos financeiros é incluída na 
receita financeira, usando o método da taxa efectiva de juros. Qualquer 
ganho ou perda resultante do desreconhecimento é reconhecido 
directamente no resultado e apresentado em outras receitas ou 
despesas. As perdas por imparidade são apresentadas como uma linha 
separada na demonstração dos resultados.

w Justo valor através do rendimento integral (JVRI): Os activos que são 
mantidos para receber fluxos de caixa contratuais e para a venda 
de activos financeiros em que os seus fluxos de caixa representam 
apenas pagamentos exclusivos de capital e juros, são mensurados 
pelo JVRI. O movimento no valor contabilístico é efectuado através 
do rendimento integral, excepto para o reconhecimento de ganhos ou 
perdas por imparidade, receitas de juros e ganhos e perdas cambiais, 
que são reconhecidos nos resultados. Quando o activo financeiro 
é desreconhecido, o ganho ou perda acumulado anteriormente 
reconhecido em rendimento integral é reclassificado do capital próprio 
para o resultado e reconhecido em outras receitas e despesas. A receita 
de juros desses activos financeiros é incluída nos juros e rendimentos 
similares, usando o método da taxa efectiva de juros. Os ganhos e 
perdas cambiais são apresentados em outras receitas e despesas e as 
despesas com imparidades são apresentadas em rubricas separadas na 
demonstração dos resultados.

w Justo valor através de resultados (JVAR): Os activos que não atendem 
aos critérios de custo amortizado ou JVRI são mensurados ao JVAR. 
Um ganho ou perda num investimento de dívida que é mensurado 
subsequentemente ao JVAR é reconhecido no resultado e apresentado 
pelo valor líquido dentro de outras receitas e despesas no período em 
que ocorrer.
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Instrumentos de capital

Após o reconhecimento inicial, o Banco pode optar por classificar irrevogavelmente os seus investimentos em acções, 
como instrumentos patrimoniais designados pelo justo valor através do rendimento integral. 
Os ganhos e perdas sobre esses activos financeiros nunca são reciclados para lucros ou perdas e os dividendos são 
reconhecidos como outras receitas na demonstração dos resultados quando o direito de pagamento for estabelecido. 
Os instrumentos de capital designados ao justo valor através de outro rendimento integral não estão sujeitos a ava-
liação de imparidade.
O Banco optou por uma classificação irrevogável nesta categoria dos seus investimentos em acções não listadas.

3.8. Impostos  

Activos e passivos por imposto corrente

O montante não pago do imposto corrente, para períodos correntes e anteriores, é reconhecido como um passivo. 
Se o valor já pago em relação aos períodos actual e anterior exceder o valor devido por esses períodos, o excesso é 
reconhecido como um activo.
Os passivos ou activos correntes do período actual e de períodos anteriores são mensurados pelo valor esperado a 
ser pago ou recuperado, utilizando as taxas de imposto (e leis fiscais) que foram promulgadas ou substancialmente 
promulgadas até <o final do exercício de relato.
O imposto corrente é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data 
de apresentação dos relatórios nos países em que a entidade e as suas subsidiárias operam e geram lucro tributável. 
A Administração avalia periodicamente as posições assumidas nas declarações de imposto em situações em que a 
regulamentação fiscal aplicável está sujeita a interpretação e cria provisões, quando apropriado, com base nos valores 
que se espera pagar às autoridades fiscais.

Activos e passivos por imposto diferido

Um passivo por imposto diferido é reconhecido para todas as diferenças temporárias tributáveis, excepto na medida em 
que o imposto diferido passivo surja por via do reconhecimento inicial de um activo ou passivo numa transacção que não 
afecta o lucro contabilístico nem o lucro tributável (prejuízo fiscal), no momento em que ocorre.
Um activo por imposto diferido é reconhecido para todas as diferenças temporárias dedutíveis, na medida em que se 
possa provar que o lucro tributável estará disponível e se poderá usar a diferença temporária dedutível. Um activo por 
imposto diferido não é reconhecido quando surge do reconhecimento inicial de um activo ou passivo numa transacção 
que não afecta o lucro contabilístico nem o lucro tributável (prejuízo fiscal) no momento em que ocorre.
Um activo por imposto diferido é reconhecido para transferir prejuízos fiscais não utilizados e créditos de imposto retido 
na fonte, na medida em que seja provável que lucros tributáveis   futuros estarão disponíveis e se possam usar as perdas 
fiscais não usadas e os créditos de imposto retido na fonte. Os impostos diferidos activos e passivos são mensurados à taxa 
de imposto que se espera aplicar no período em que o activo é realizado ou o passivo é liquidado, com base nas taxas de 
imposto (e leis fiscais) promulgadas ou substantivamente decretadas até o final do período de relato.

Imposto do período

Os impostos do período correspondem ao imposto corrente e diferido. O imposto é reconhecido na demonstração de 
resultados, excepto para itens que são reconhecidos no rendimento integral ou capital próprio. Nestes casos, o imposto 
também é reconhecido na demonstração do rendimento integral ou directamente em capital, respectivamente.
Os impostos corrente e diferido são cobrados ou creditados no rendimento integral se o imposto se relaciona com itens 
que são creditados ou debitados em outro rendimento integral, no mesmo ou num período diferente.
Os impostos corrente e diferido são debitados ou creditados directamente no capital próprio se o imposto se relacionar 
com itens que são creditados ou debitados, no mesmo ou num período diferente, directamente no capital próprio.

3.9. Capital social

As acções ordinárias são classificadas no capital próprio. Os custos directamente atribuíveis à emissão de novas acções ou 
opções são apresentados no capital próprio como uma dedução, líquida de impostos, ao montante emitido.

3.10. Custos e proveitos

Os custos e os proveitos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou 
recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios. As diferenças entre os montantes 
recebidos e pagos e os correspondentes créditos e gastos são reconhecidos como activos ou passivos quando se qualificam 
como tal.    

 
3.11. Juros

Os juros e rendimentos similares e os juros e custos similares são reconhecidos nos lucros ou prejuízos mediante a 
utilização do método da taxa de juro efectiva.
A taxa de juro efectiva é a taxa que desconta exactamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante 
a vida esperada do instrumento financeiro, ou quando apropriado, um período mais curto, para o valor líquido actual 
de balanço do activo ou passivo financeiro. No caso da taxa de juro fixa, a taxa de juro efectiva é estabelecida no 
reconhecimento inicial dos activos e passivos financeiros e não é revista subsequentemente.
No cálculo da taxa de juro efectiva são estimados os fluxos de caixa futuros considerando todos os termos contratuais 
do instrumento e desconsiderando eventuais perdas de crédito futuras. O cálculo inclui as comissões que sejam parte 
integrante da taxa de juro efectiva, os custos de transacção e todos os prémios e descontos directamente relacionados 
com a transacção. Os proveitos resultantes do justo valor encontram-se incluídos nos juros e rendimentos quando 
apropriado.

3.12. Comissões

Os outros rendimentos de serviços e comissões são reconhecidos quando se presta o serviço ao cliente.

4. Estimativas e julgamentos significativos

Na aplicação das políticas contabilísticas do Banco, o Conselho de Administração usou os seus julgamentos e 
estimativas na determinação dos montantes reconhecidos nas demonstrações financeiras. As estimativas e 
pressupostos associados são baseados na experiência histórica e noutros factores considerados razoáveis de acordo 
com as circunstâncias e são uma base para os julgamentos sobre os valores dos activos e passivos cuja valorização não 
é evidente através de outras fontes.
No processo de aplicação das políticas contabilísticas do banco, a Administração efectuou os seguintes julgamentos 
que tiveram um efeito mais significativo nos montantes reconhecidos nas demonstrações financeiras:

Imparidade
A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência de diversos eventos, 
muitos dos quais fora da esfera de influência do Banco, tais como a disponibilidade futura de financiamento, o custo 
do capital e quaisquer outras alterações internas ou externas ao Banco.  
A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a determinação do justo 
valor de activos implicam um elevado grau de julgamento por parte do Conselho de Administração, no que respeita 

Valor contabilístivo 
plea IAS 39 a 31 
Dezembro 2017´

Custo 
amortizado

Justo valor através do 
rendimento integral

Justo valor 
através de 
resultados

Remensuração 
por 

reclassificação

Remensuração por 
atributo de 

mensuração

´01 Janeiro 
2018

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 237,375,867                 237,375,867         -                              237,375,867    
Disponibilidades e aplicações em outras instituições de 
crédito

301,611,136                 301,611,136         -                              301,611,136    

Crédito a clientes 1,845,481,820              1,845,481,820      (4,875,597)                  1,840,606,223 
Activos tangíveis 95,670,960                   95,670,960           -                              95,670,960      
Activos intangíveis 414,229                        414,229                -                              414,229           
Investimentos em instrumentos de capital 6,327,551                     -                        6,327,551                          -                              6,327,551        
Outros activos 10,051,750                   10,051,750           -                              10,051,750      
Total dos activos 2,496,933,313              2,490,605,762      6,327,551                          -                       -                       (4,875,597)                  2,492,057,716 

Capital social 570,359,584                 570,359,584         -                              570,359,584    
Prémio de emissão 1,791,130                     1,791,130             -                              1,791,130        
Reserva legal 1,512,510                     1,512,510             -                              1,512,510        
Outras reservas 58,960,575                   58,960,575           -                              58,960,575      
Resultados transitados (134,999,812)                (134,999,812)        4,875,597                    (130,124,215)   
Total de Capital 497,623,987                 497,623,987         -                                     -                       -                       4,875,597                    502,499,584    

Categorias de mensuração de acordo com a IFRS 9

Categoria de 
mensuração

Valor 
contabilístico

Categoria de 
mensuração

Valor 
contabilístico

Activos financeiros

Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Custo amortizado 
(Empréstimos e 

valores a receber)
         237,375,867 Custo amortizado         237,375,867 

Disponibilidades e aplicações em outras instituições de 
crédito

Custo amortizado 
(Empréstimos e 

valores a receber)
         301,611,136 Custo amortizado         301,611,136 

Crédito a clientes
Custo amortizado 
(Empréstimos e 

valores a receber)
      1,845,481,820 Custo amortizado      1,840,606,223 

Investimentos em instrumentos de capital Disponíveis para venda              6,327,551 JVRI             6,327,551 

IAS 39 IFRS 9

Categoria de mensuração

Imparidade de 
crédito segundo IAS 

39
Reclassificação Remensuração

Imparidade de 
crédito segundo 

IFRS 9
Empréstimos e valores a receber (IAS 39)/Activos financeiros ao custo amortizado (IFRS 9)
Caixa e disponibilidades em bancos centrais -                                -                       -                                     -                       
Disponibilidades e aplicações em outras instituições de 
crédito

-                                -                       -                                     -                       

Crédito a clientes 31,852,978                   -                       4,875,597                          36,728,575          
Total 31,852,978                   -                       4,875,597                          36,728,575          
Instrumentos financeiros disponíveis para venda (IAS 39)/Activos financeiros ao JVRI (IFRS 9)
Investimentos em instrumentos de capital -                                -                       -                                     -                       
Total -                                -                       -                                     -                       

à identificação e avaliação dos diferentes indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de desconto 
aplicáveis, vidas úteis e valores residuais.

Impostos sobre o rendimento
Os impostos sobre os lucros correntes e diferidos são determinados tendo por base o enquadramento fiscal em vigor no 
país. Os impostos diferidos activos e passivos são determinados com base na legislação fiscal actualmente em vigor ou em 
legislação já publicada para aplicação futura. As alterações na interpretação da legislação fiscal podem influenciar o valor dos 
impostos reconhecidos.
O reconhecimento de impostos diferidos activos implica um elevado grau de julgamento por parte do Conselho de 
Administração no que respeita à identificação e avaliação da existência de resultados e matéria colectável futura.

Perdas de crédito esperadas (perdas por imparidade) em empréstimos e recebíveis
A avaliação da correlação entre as taxas históricas de incumprimento observadas, a previsão de condições económicas e a 
PCE é uma estimativa significativa. O montante da perda de crédito esperada (PCE) é sensível a alterações nas circunstâncias 
e previsões de condições económicas. O histórico do Banco no que se refere a perdas de crédito e previsão de condições 
económicas podem também não ser representativas do incumprimento actual do cliente no futuro. A informação sobre as 
PCE nos créditos a clientes do banco está divulgada na nota 25.1.4.

Um número de julgamentos significativos é requerido para a aplicação das exigências contabilísticas para a mensuração das 
PCE, tais como:
w  Determinar o critério para o aumento significativo do risco de crédito;
w Escolha apropriada de modelos e pressupostos para a mensuração da PCE;
w Estabelecer o número e os pesos dos cenários de informação prospectiva para cada tipo de produto/mercado e 

PCE associada; e
w Estabelecer grupos de activos financeiros similares para a mensuração da PCE.

5. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros  
5.1. Alterações nas Políticas Contabilísticas e divulgações

Com a adopção da NIRF 9 - Instrumentos Financeiros e NIRF 15 - Rédito de contratos com clientes, as políticas contabilís-
ticas do Banco foram ajustadas para cumprir com as referidas normas.
Esta nota explica o impacto da adopção da NIRF 9 - Instrumentos Financeiros e da NIRF 15 - Rédito de contratos com 
clientes nas demonstrações financeiras do Banco e divulga as novas políticas contabilísticas que foram aplicadas com 
efeito a partir de 1 de Janeiro de 2018 (a política é diferente da política aplicada no ano financeiro anterior).

NIRF 9 Instrumentos Financeiros

Impacto nas demonstrações financeiras

Conforme permitido na norma, a NIRF 9 pode ser adoptada sem reapresentar informações comparativas, com excepção 
de certos aspectos na contabilidade de cobertura.
As reclassificações e ajustamentos resultantes das novas regras de imparidade não são reflectidas na posição financeira 
reexpressa, a 31 de Dezembro de 2017, mas são reconhecidos no saldo de abertura da posição financeira em 1 de Janeiro 
de 2018.
A categoria de mensuração e o valor contabilístico dos activos e passivos financeiros de acordo com a IAS 39 e a NIRF 9 a 
1 de Janeiro de 2018 são comparados abaixo:

A perda de crédito esperada é imaterial em caixa e equivalentes de caixa bem como em disponibilidades e aplicações em 
instituições de crédito, tanto na data de transição como no final do período. A tabela a seguir evidencia os ajustamentos 
reconhecidos.

A tabela a seguir reconcilia a imparidade de crédito do período anterior, mensurada de acordo com o modelo de imparidade 
segundo a IAS 39, com a imparidade de crédito mensurada de acordo com o modelo de perda esperada segundo a NIRF 9, 
com referência a 1 de Janeiro de 2018:
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5.4. Apresentação da demonstração de rendimento integral

Tendo em consideração a nova apresentação da demonstração de rendimento integral, apresenta-se abaixo a respectiva 
alteração.

Demonstração do rendimento integral

Em anos anteriores, o MyBucks excluiu a imparidade de crédito do resultado operacional e apresentou-a abaixo da linha 
de “depreciação”. A demonstração do rendimento integral foi reordenada no ano corrente para incluir a imparidade de 
crédito como parte do resultado operacional. O banco também transferiu outras despesas operacionais do resultado 
operacional e moveu este item para a linha abaixo do item de depreciações. Essa mudança é mais relevante e confiável 
porque se alinha com a prática do sector e porque a imparidade de crédito é um componente-chave das actividades 
operacionais do banco. O impacto líquido da reclassificação é nulo na demonstração do rendimento integral e não tem 
impacto em nenhuma das outras demonstrações principais. Portanto, a apresentação de um terceiro balanço patrimonial 
é imaterial e o impacto na demonstração do rendimento integral de 2017 é como segue:

Reclassificação do valor a receber da Nexa

No ano anterior, o MyBucks incorreu em custos de transacção sob a forma de comissões pagas à Nexa, porque 
originam crédito a clientes do produto Payroll. Esses custos foram correctamente ajustados em relação ao saldo de crédito 
a clientes para calcular a taxa efectiva de juro. No entanto, foi apresentado separadamente como parte dos outros activos. 
Este montante foi reclassificado no ano corrente para crédito a clientes, uma vez que reflecte mais adequadamente a 
substância do pagamento, sendo um custo de transacção que deve ser adicionado ao justo valor do activo. O impacto na 
abertura dos saldos de 2017 não foi relevante porque esses custos não existiam antes de 2017. Portanto, a apresentação 
de um terceiro balanço é imaterial. 

O impacto na posição financeira do Banco é o seguinte:

6. Caixa e disponibilidades em bancos centrais

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, a decomposição da rubrica caixa e disponibilidades em bancos centrais 
é a seguinte:

O saldo no Banco de Moçambique inclui o valor de 135,875,854 meticais (2017: 37,245,967 meticais) des-
tinado a cumprir com a exigência da reserva estatutária (mínimo diário de 10.5% do total de passivos que se 
qualificam nos termos do Aviso nº 2/GBM/2012, de 4 de Julho de 2012). As reservas estatutárias estão isentas 
de juros e não são consideradas como parte do caixa e equivalentes de caixa, que se apresenta da seguinte 
forma:

7. Disponibilidades e aplicações em Instituições de Crédito

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, a decomposição da rubrica Disponibilidades e aplicações em 
Instituições de Crédito é como segue:

Os montantes aplicados em outros bancos vencem juros a uma taxa média de 10%.

2018 2017

Estágio 1

Disponibilidades em outras instituições de crédito 99,039,425 20,886,179
Aplicações em outras instituições de crédito 202,571,711 122,410,316
Estágio 2 - -
Estágio 3 - -

301,611,136 143,296,495
Imparidade acumulada - -

301,611,136 143,296,495

5.2. Novas normas e alterações foram apresentadas abaixo

O impacto da adopção das novas normas, alterações às normas e interpretações que se tornaram efectivas em 1 de 
Janeiro de 2018 são apresentadas abaixo.

NIRF 15 (nova), Rédito de contratos com clientes 

Esta nova norma aplica-se apenas a contratos para a entrega de produtos ou prestação de serviços a clientes e exige 
que a entidade reconheça o rédito quando a obrigação contratual de entregar activos ou prestar serviços é satisfeita e 
pelo montante que reflecte a contraprestação a que a entidade tem direito, conforme previsto na “metodologia das 5 
etapas”. Esta norma foi avaliada pelo Banco. O Banco adoptou a NIRF 15 Rédito de contratos com clientes em 1 de Janeiro 
de 2018, que teve impacto limitado no Banco. As políticas contabilísticas, conforme divulgado nos exercícios anteriores, 
relacionadas com o reconhecimento dos juros e outros rendimentos administrativos mantém-se consistente. Uma vez que 
o Banco aplica o método da taxa de juro efectiva no reconhecimento dos proveitos (juros e comissões de organização, 
etc.), conforme requerido pela NIRF 9 (que substitui a IAS 39), não houve qualquer alteração. O reconhecimento de outros 
proveitos, tais como taxas e comissões, é considerado quando se torna devido pelo cliente. Não houve alteração face ao 
reconhecimento anterior.

Alterações à NIRF 15

Estas alterações referem-se às indicações adicionais a seguir para determinar as obrigações de desempenho de um 
contrato, no momento do reconhecimento do rédito de uma licença de propriedade intelectual, à revisão dos indicadores 
para a classificação da relação principal versus agente e aos novos regimes previstos para simplificar a transição. 

NIRF 9 (nova) Instrumentos financeiros. 

A NIRF 9 substitui os requisitos da IAS 39, relativamente: (i) à classificação e mensuração dos activos e passivos financeiros; 
(ii) ao reconhecimento de imparidade sobre créditos a receber (através do modelo da perda esperada); e (iii) aos requisitos 
para o reconhecimento e classificação da contabilidade de cobertura.

Alterações à IAS 7 – Demonstração de fluxos de caixa: demonstração de fluxos de caixa em iniciativa de divulgação 

A alteração requer que as entidades providenciem divulgação adicional para alterações nos passivos resultantes de 
actividades de financiamento. Especificamente, as entidades são obrigadas a divulgar a seguinte informação relacionada 
com alterações nos passivos resultantes de actividades de financiamento:

w  Alterações nos fluxos de caixa de financiamento;
w  Alterações resultantes pela obtenção ou perda de controlo sobre a subsidiária ou outros negócios;
w  O efeito de alterações nas diferenças cambiais;
w  Alterações no justo valor; e
w  Outras alterações.

A data efectiva da alteração é para anos com início em ou após 1 de Janeiro de 2017. O Banco adoptou estas alterações 
pela primeira vez em 2018 nas demonstrações financeiras anuais.

5.3. Normas (novas e alterações) publicadas, cuja aplicação é obrigatória para períodos anuais que se iniciem em ou 
após 1 de Janeiro de 2019

IAS 19 (alteração), ‘Alterações, reduções e liquidações de planos de benefícios definidos’ (a aplicar nos exercícios que se 
iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2019). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela União Europeia. 
Esta alteração à IAS 19 exige que uma entidade: (i) utilize pressupostos actualizados para determinar o custo do serviço 
actual e os juros líquidos para o período remanescente após a alteração, redução ou liquidação do plano; e (ii) reconheça 
no resultado do exercício como parte do custo com serviços passados, ou como ganho ou perda na liquidação qualquer 
redução no excedente de cobertura, mesmo que o excedente de cobertura não tenha sido reconhecido anteriormente 
devido ao impacto do “asset ceiling”. O impacto no “asset ceiling” é sempre registado no Outro Rendimento Integral, não 
podendo ser reciclado por resultado do exercício. O Banco está a aferir o impacto desta nova norma nas demonstrações 
financeiras. 
IAS 1 e IAS 8 (alteração), ‘Definição de material’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2020). 
Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso da União Europeia. Esta alteração introduz uma modificação ao 
conceito de material. Inclui clarificações quanto à referência a informações pouco claras, correspondendo a situações em 
que o seu efeito é similar a omitir ou distorcer tais informações, no contexto global das demonstrações financeiras; e ainda 
clarificações quanto ao termo ‘principais utilizadores das demonstrações financeiras’, sendo estes definidos como ‘actuais 
e futuros investidores, financiadores e credores’ que dependem das demonstrações financeiras para obterem uma parte 
significativa da informação de que necessitam. O Banco está a aferir o impacto desta nova norma nas demonstrações 
financeiras.

Melhorias às normas, ciclo 2015 – 2017 

Este ciclo de melhorias ainda está sujeito ao processo de endosso pela União Europeia. Este ciclo de melhorias afecta os 
seguintes normativos: IAS 23, IAS 12, NIRF 3 e NIRF 11. O Banco está a aferir o impacto desta nova norma nas demonstrações 
financeiras.

IFRS 16 Locações

Esta nova norma substitui a IAS 17, com um impacto significativo na contabilização pelos locatários que são agora 
obrigados a reconhecer um passivo de locação reflectindo futuros pagamentos da locação e um activo de “direito de 
uso” para todos os contratos de locação, excepto certas locações de curto prazo e de activos de baixo valor. A definição 
de um contrato de locação também foi alterada, sendo baseada no “direito de controlar o uso de um activo identificado”. 
A contabilidade para o locador não terá alterações significativas.
A norma irá afectar principalmente a contabilização dos arrendamentos operacionais dos bancos. Na data do balanço, o 
Banco possui compromissos de arrendamento operacional não canceláveis   em diversas localidades do país, no entanto, 
ainda não determinou em que medida esses compromissos resultarão no reconhecimento de um activo e um passivo 
para pagamentos futuros e como isso afectará o lucro do Banco e a classificação dos fluxos de caixa.
Alguns dos compromissos podem ser cobertos pela excepção de arrendamentos de curto prazo e de baixo valor e 
alguns compromissos podem estar relacionados a arranjos que não se qualificam como arrendamentos de acordo 
com a NIRF 16.
A norma é obrigatória para os primeiros períodos intermediários dentro dos períodos anuais iniciados em ou após 1 de 
Janeiro de 2019. O Banco não pretende adoptar a norma antes de sua data de vigência. A Administração ainda está no 
processo de avaliar o impacto desse padrão, que é expectável que seja baixo tendo em consideração que o banco não 
apresenta locações materiais. O impacto será divulgado nas demonstrações financeiras anuais de 2019.

IFRIC 23 Incerteza sobre o tratamento do imposto sobre o rendimento

A interpretação deve ser aplicada para determinar o lucro tributável (prejuízo fiscal), base de imposto, prejuízos fiscais 
não utilizados, créditos de imposto e taxas de imposto, quando existe incerteza relativamente ao tratamento do imposto 
sobre o rendimento segundo a IAS 12.

A IFRIC 23 é efectiva para períodos de reporte anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2019. A Administração está 
no processo de avaliação do impacto desta norma nas demonstrações financeiras.

2018 2017

Caixa 82,743,673              22,932,560              
Depósitos à ordem no Banco de Moçambique 154,632,194            46,216,302              
Valor de balanço 237,375,867            69,148,863              

2018 2017

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 237,375,867            69,148,863              
Saldo mínimo de reservas obrigatórias no Banco de Moçambique (135,875,854)           (37,245,967)             
Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 99,039,425              20,886,179              
Caixa e equivalentes de caixa 200,539,438            52,789,075              

2018 2017

Disponibilidades em outras instituições de crédito
 - Moeda Nacional 90,237,292         8,411,645           
 - Moeda Estrangeira 8,802,133           12,474,534         

99,039,425         20,886,179         
Aplicações em outras instituições de crédito

 - Moeda Nacional 202,571,711       122,410,316       
202,571,711       122,410,316       

301,611,136       143,296,495       

2017(anteriormente 
apresentado)

Ajustamento na 
imparidade de 

crédito

Ajustamento nos 
outros ganhos e 

perdas 
operacionais

2017 (Alterado)

Diminuição em resultados operacionais - imparidade de 
crédito 192,260,463              (13,674,654)       (145,755,691)          32,830,117         
Impacto no Capital -                            -                     -                          -                     

 2017(anteriormente 
apresentado) Ajustamento  2017 (Alterado) 

Diminuição em outros activos 27,661,203                (12,018,778)       15,642,425             
Aumento em crédito a clientes 330,956,822              12,018,778         342,975,600           
Impacto no Capital -                            -                     -                          
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As contrapartes são instituições financeiras sem histórico de incumprimento e por esta razão a imparidade é imaterial.

A maturidade destes activos apresenta-se como segue:

2018 2017

Até 1 mês          99,039,425          20,886,179 

3 meses a 1 ano        202,571,711        122,410,316 

       301,611,136        143,296,496 

8.  Crédito a clientes

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, a decomposição do crédito a clientes é a seguinte:

2018 2017

Crédito por produto

Trabalhadores do Estado

Consumo          1,151,259,554               70,549,716 

Subtotal          1,151,259,554               70,549,716 

Individuais

Crédito individual             364,969,711             232,732,268 

Pequenos empréstimos               66,872,905               35,349,795 

Crédito a trabalhadores               40,538,533               20,098,257 

Grupo Agricultura                 1,372,937                 4,060,631 

Grupos solidários                 2,507,559                      19,133 

Subtotal             476,261,645             292,260,084 

Comissões administrativas             158,535,201               12,018,778 

Prémio de seguro adiantado             119,115,172                              -   

Imparidade acumulada              (64,565,349)              (31,852,978)

Total do crédito a clientes          1,840,606,222             342,975,599 

O prémio de seguro refere-se aos pagamentos devidos pelos clientes em relação aos pagamentos feitos pelo Banco, através 
do seguro de empréstimo em nome desses clientes. O Banco celebrou um contrato com uma companhia de seguros, a 
Sanlam, que segura todos os empréstimos, em determinadas situações. Neste contexto, o Banco paga a apólice de seguro 
em nome do cliente e tem um valor a receber deste.
A política da Sanlam é tomada em consideração no modelo de PCE para o seguro de empréstimo e o impacto é considerado 
imaterial.

A maturidade dos empréstimos de acordo com as expectativas das prestações contratuais é a seguinte:

2018 2017

Até 1 mês               18,130,197                              -   

1 mês a 3 meses               27,359,214                 1,280,868 

3 meses a 1 ano             381,379,819             237,812,088 

1 ano a 5 anos          1,408,262,139             103,882,643 

Mais de 5 anos                 5,474,853                              -   

         1,840,606,222             342,975,599 

O movimento da imparidade para produtos de crédito concedido a individuais é conforme se segue:

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3

PCE 12meses PCE até à 
maturidade

PCE até à 
maturidade Total

Imparidade acumulada a 31 de Dezembro de 2017* 22,970,177

Ajustamento NIRF 9 4,350,905

Imparidade acumulada ajustada 4,301,676 2,848,879 20,170,527 27,321,082

Activos financeiros desreconhecidos durante o período (3,577,509) (1,409,800) (15,078,498) (20,065,808)

Transferências:

Transferências do estágio 1 para o estágio 2 (121,204) 932,186 - 810,981

Transferências do estágio 2 para o estágio 1 - - - -

Transferências do estágio 1 para o estágio 3 (155,141) - 6,453,007 6,297,866

Transferências do estágio 3 para o estágio 1 -

Transferências do estágio 2 para o estágio 3 - (403,930) 1,138,919 734,990

Transferências do estágio 3 para o estágio 2

Alterações em PDs/LGDs/EADs (234,632) (169,141) (624,791) (1,028,563)

Novos activos financeiros 5,708,699 6,937,584 3,591,280 16,237,563

Provisão utilizada para abate (639) (481,223) (2,628,173) (3,110,036)

Imparidade acumulada a 31 de Dezembro de 2018 5,921,249 8,254,555 13,022,272 27,198,075

O movimento da imparidade para produtos de crédito a trabalhadores do Estado é o seguinte:

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3

PCE 12 meses PCE até à 
maturidade

PCE até à 
maturidade Total

Imparidade acumulada a 31 de Dezembro de 2017* 8,882,801

Ajustamento NIRF 9 524,692

Imparidade acumulada ajustada 565,348 8,842,145 0 9,407,493

Activos financeiros desreconhecidos durante o período (30,627) (815,106) - (845,733)

Transferências:

Transferências do estágio 1 para o estágio 2 (269,922) 1,015,975 - 746,053

Transferências do estágio 2 para o estágio 1 81,854 (5,692,076) - (5,610,222)

Transferências do estágio 1 para o estágio 3 (6,425) - 479,928 473,503

Transferências do estágio 3 para o estágio 1 -

Transferências do estágio 2 para o estágio 3 - (157,704) 447,851 290,147

Transferências do estágio 3 para o estágio 2

Alterações em PDs/LGDs/EADs (148,667) (2,167,091) - (2,315,758)

Novos activos financeiros 7,793,206 22,539,332 4,941,437 35,273,974

Provisão utilizada para abate (1,198) (50,986) - (52,184)

Imparidade acumulada a 31 de Dezembro de 2018 7,983,569 23,514,489 5,869,216 37,367,274

O aumento da perda de crédito esperada é resultante do aumento da carteira de crédito. O crédito a clientes teve 
um aumento, com um rácio superior à PCE, o que significa que os comportamentos dos clientes associados às deduções 
resultaram em expectativas de recuperação superiores. Desta forma a provisão associada a estes créditos é reduzida.

Apresentação de acordo com a IAS 39

9. Activos tangíveis 

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, os movimentos registados em activos tangíveis apresentam-se 
como segue: 

10. Activos intangíveis 

O Banco regista nesta rubrica o software e as despesas relativas à implementação cuja natureza permita a capitalização. A 
31 de Dezembro de 2018, tem-se a seguinte composição:

Edifícios
Mobiliário e 

equipamento 
administrativo

Equipamento 
informático Veículos

Outro 
equipamento

Imobilizado em 
curso Total

Custo
Saldo em 31 de Dezembro de 2016 55,967,344         18,588,515         28,364,878         26,348,278         16,598,425         596,052             146,463,492       

Adições 6,141,887          1,303,894          3,892,610          -                    1,759,550          6,354,304          19,452,245         
Transferências (6,295,960)         -                    -                    -                    -                    -                    (6,295,960)         

Saldo em 31 de Dezembro de 2017 55,813,271         19,892,409         32,257,488         26,348,278         18,357,975         6,950,356          159,619,776       
Adições 10,434,709         12,399,008         19,331,146         14,705,136         11,405,439         (5,488,582)         62,786,857         
Abates -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 66,247,980         32,291,416         51,588,635         41,053,414         29,763,414         1,461,774          222,406,633       

Depreciações 
Saldo em 31 de Dezembro de 2016 (35,087,181)        (13,875,309)        (20,486,262)        (22,003,351)        (10,508,327)        -                    (101,960,430)      

Amortizações do exercício (2,443,813)         (1,965,745)         (3,598,709)         (1,088,680)         (2,128,967)         -                    (11,225,914)        
Abates 2,175,211          -                    -                    -                    -                    -                    2,175,211          

Saldo em 31 de Dezembro de 2017 (35,355,783)        (15,841,054)        (24,084,971)        (23,092,031)        (12,637,294)        -                    (111,011,133)      
Amortizações do exercício (1,820,499)         (6,514,087)         (3,922,986)         (1,137,926)         (2,329,043)         -                    (15,724,541)        
Abates -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 (37,176,282)        (22,355,141)        (28,007,957)        (24,229,957)        (14,966,337)        -                    (126,735,673)      

Saldo líquido em 31 de Dezembro de 2018 29,071,698         9,936,276          23,580,678         16,823,457         14,797,078         1,461,774          95,670,960         

Saldo líquido em 31 de Dezembro de 2017 20,457,488         4,051,355          8,172,517          3,256,247          5,720,681          6,950,356          48,608,643         

2017

Crédito Vincendo 338,527,336            
Crédito Vencido

a menos de 30 dias 3,047,936                
a mais de 30 dias 21,234,528              

362,809,800            

Provisão para imparidade (31,852,978)             

Crédito líquido 330,956,822            

Imparidade de crédito
2017

Imparidade específica
Saldo a 1 de Janeiro 17,105,162              
Reforços/Reversões do ano 12,620,336              
Perdas reconhecidas (4,911,425)               
Saldo a 31 de Dezembro 24,814,073              

Imparidade colectiva
Saldo a 1 de Janeiro 5,984,586                
Reforços/Reversões do ano 1,054,318                
Saldo a 31 de Dezembro 7,038,906                

Total imparidade de crédito 31,852,978              

O mesmo Banco, antes 
Opportunity Bank agora com 

novo nome e serviços incríveis.

www.mbc.finance

Parte do Grupo   

Olá

MBC-MOZ Introduction Poster .indd   2 2018/10/11   09:30
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Software Total

Custo
Saldo em 31 de Dezembro de 2016 10,703,226                10,703,226     

Adições -                           -                
Alienações -                           -                

Saldo em 31 de Dezembro de 2017 10,703,226                10,703,226     
Adições -                           -                

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 10,703,226                10,703,226     

Amortizações 
Saldo em 31 de Dezembro de 2016 (10,227,472)               (10,227,472)    

Amortizações do exercício (61,525)                     (61,525)          
Alienações -                           -                

Saldo em 31 de Dezembro de 2017 (10,288,997)               (10,288,997)    
Amortizações do exercício -                           -                

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 (10,288,997)               (10,288,997)    

Saldo líquido em 31 de Dezembro de 2018 414,229                    414,229         
Saldo líquido em 31 de Dezembro de 2017 414,229                    414,229         

O software foi amortizado até ao seu valor residual e a amortização cessou. O sistema bancário é usado de forma corrente 
pelo Banco, no entanto o Banco lançou um projecto para efectuar uma actualização durante o ano de 2019.

11. Outros activos

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, a decomposição da rubrica Outros activos é como segue:

2018 2017

Devedores

M-Pesa                 5,268,275                 4,732,967 

Devedores diversos                 1,589,546 8,815,219 

                6,857,821               13,548,186 

Estado

Sector público administrativo                 1,209,378                 1,081,027 

                1,209,378                 1,081,027 

Despesas com encargos diferidos                 1,984,551                 1,013,212 

              10,051,750               15,642,425 

A maturidade dos outros activos é conforme apresentado abaixo.

2018 2017
Até 1 mês                 6,477,653                 5,813,994
1 mês a 3 meses                 1,589,546                 8,815,218
3 meses a 1 ano                 1,984,551                 1,013,212

              10,051,750               15,642,425

Recursos de clientes

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, a decomposição da rubrica Recursos de clientes é como segue:

12. Empréstimos e Títulos de dívida

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, a decomposição da rubrica Empréstimos e títulos de dívida é como segue:

2018 2017

Títulos de dívida listados             439,469,800 -
Títulos de dívida não listados               10,000,000               87,000,000 

Juros corridos – Títulos               55,408,675                 3,832,834 

Empréstimos             233,722,896                              - 

Juros corridos – Empréstimos               24,273,924                              -   

            762,875,296               90,832,834 

A maturidade é apresentada da seguinte forma:

Sanlam Série 1 (2017)
Estas obrigações foram emitidas em 31 de Outubro de 2017, com um valor nominal de 100 meticais cada, por um período 
de 2 anos. No final do ano o valor nominal das obrigações é de 100 meticais. A taxa de juros do cupão foi indexada e foi 
adicionada uma margem que é revista a cada 6 meses, após o pagamento do cupão do semestre anterior. O juro é pago 
semestralmente.

2018 2017

Depósitos à ordem 225,149,727       161,805,658       
Depósitos a prazo 755,515,753       98,121,854         

980,665,480       259,927,513       

Juros corridos 31,171,755         6,139,100           
31,171,755         6,139,100           

1,011,837,235    266,066,612       

Maturidade dos depósitos a prazo
2018 2017

Até 1 mês 35,221,608         39,030,365         
De 1 mês a 3 mees 56,196,425         16,208,374         
De 3 meses a 1 ano 695,269,475       49,022,216         

786,687,509       104,260,955       

2018 2017
3 meses a 1 ano 458,234,100            -                           
Acima de 1 ano 304,641,195            90,832,833              

762,875,295            90,832,833              

Sanlam e Global Alliance Série 1 (2018)

Estas obrigações foram emitidas em 18 de Maio de 2018, com um valor nominal de 100 meticais cada, por um período 
de 2 anos. No final do ano o valor nominal das obrigações é de 100 meticais.

A taxa de juros do cupão foi indexada, e foi adicionada uma margem, que é revista a cada 6 meses após o pagamento do 
cupão do semestre anterior. O juro é pago a cada 6 meses.

Obrigações ICE Seguros Série 1 (2018)

Estas obrigações foram emitidas em 27 de Junho de 2018, com um valor nominal de 100 meticais cada, por um período 
de 2 anos. No final do ano, o valor nominal das obrigações é de 100 meticais. A taxa de juro do cupão foi indexada, e foi 
adicionada uma margem, que é revista a cada 6 meses após o pagamento do cupão do semestre anterior. O juro é pago a 
cada 6 meses.

Lions Head (ALCB Fund) Série 2 (2018)

Estas obrigações foram emitidas em 29 de Junho de 2018, com um valor nominal de 100 meticais cada, por um período 
de 2 anos. No final do ano o valor nominal das obrigações é de 100 meticais. O cupão tem uma taxa fixa de 21.50% e o juro 
é pago semestralmente.

Moçambique Previdente Série 4 (2018)

Estas obrigações foram emitidas em 30 de Novembro de 2018, com um valor nominal de 100 meticais cada, por um 
período de 2 anos. No final do ano o valor nominal das obrigações é de 100 meticais. A taxa de juro do cupão foi indexada, 
e foi adicionada uma margem que é revista a cada 6 meses após o pagamento do cupão do semestre anterior. O juro é pago 
a cada 6 meses.

Outros empréstimos

Estes empréstimos têm os seguintes termos e condições associados:

Taxa de juro Maturidade
Empréstimo A 18% 19 Junho 2021
Empréstimo B 15% 18 Janeiro 2025

O movimento da dívida líquida é o seguinte:

Empréstimos
Títulos de 

dívida não 
listados

Títulos de 
dívida listados

Caixa e 
equivalentes 

de caixa

Dívida
 líquida

A 1 de Janeiro de 2017 (45,746,250) - - 62,714,266 16,968,016

Fluxos de caixa 45,746,250 (87,000,000) - (9,925,191) (51,178,944)

Juros corridos - (3,832,934) - - (3,832,934)

A 31 de Dezembro de 2017 - (90,832,834) - 52,789,075 (34,210,925)

Transferências (capital) - 87,000,000 (87,000,000) - -

Transferências (juros) 3,832,934 (3,832,934) - -

Fluxos de caixa (233,722,896) (10,000,000) (352,469,800) 147,750,362 (448,442,334)

Juros corridos (24,273,924) (195,342) (51,380,499) - (75,849,765)

A 31 de Dezembro de 2018 (257,996,820) (10,195,342) (439,683,133) 200,539,437 (562,335,858)

14. Outros passivos

O detalhe dos outros passivos em 31 de Dezembro de 2018 é como segue:

2018 2017

Credores e outros recursos

Depósitos não alocados               62,712,684                 3,248,683 

Sector público administrativo                 5,051,246                 2,889,615 

Outros credores               10,110,480                 5,226,905 

              77,874,410               11,365,203 

Custos a pagar

Encargos com o pessoal                 1,064,234                 1,420,693 

Outros encargos a pagar               22,201,582               24,165,423 

              23,265,816               25,586,116 

Receitas com rendimento diferido -                 4,729,379 

Outras contas de regularização

Outras operações a regularizar                 2,148,130                 1,825,701 

2,148,130                 6,555,080 

  

            103,288,356               43,506,400 

Os outros credores incluem valores relativos a serviços de notariado para os contratos do produto de crédito a 
trabalhadores do Estado (5 milhões) e de serviços prestados por outros fornecedores locais.  

As outras contas a pagar incluem valores devidos a fornecedores, relativos a encargos relacionados com o curso normal 
de actividades, tais como os custos administrativos, as aquisições de activos fixos, entre outros. 

As outras contas suspensas referem-se à compensação de saldos de cartões VISA.

2018 2017
Até 1 mês                 7,199,376                 4,715,316 
1 mês a 3 meses               96,088,980               34,061,705 
3 meses a 1 ano                 -                 4,729,379 

            103,288,356               43,506,400 
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15. Capital social

O capital social do Banco decompõe-se da seguinte forma:

As restantes componentes do capital apresentam-se da seguinte forma em 31 de Dezembro de 2018:

 As demais reservas referem-se à subscrição de capital pelos accionistas, para aumentar o capital social. O Banco 
aguarda a aprovação do Banco Central para prosseguir com a incorporação em capital social. A reserva legal é uma 
reserva não-distribuível e refere-se a um valor mínimo exigido por lei.

16. Margem financeira

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, o detalhe desta rubrica pode apresentar-se como segue:
  

2018 2017

Juros e rendimentos similares

Juros de crédito a clientes           593,598,411           153,247,582

Juros de disponibilidades e aplicações em instituições de crédito               8,303,165             13,873,320

          601,901,576           167,120,903

Juros e encargos similares

Juros de recursos de clientes           (55,440,802)           (17,722,158)

Juros de títulos de dívida           (54,015,757)             (9,122,833)

Juros de empréstimos           (57,461,628)                            -   

Outros juros e encargos similares             (1,028,925)                (655,942)

        (167,947,112)           (27,500,934)

          433,954,464           139,619,969 

17. Resultados de comissões

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, o detalhe da rubrica Resultados de comissões é como segue:  

2018 2017
Rendimentos de serviços e comissões

Por taxas de serviços               85,574,356                 8,280,140
Por operações de concessão de crédito                 5,462,890                 3,772,062
Por transacções com cartões                 2,739,652                 2,885,425
Por serviços prestados                    155,436                    566,169
Outros rendimentos de serviços e comissões                              -                   1,391,313

              93,932,334               16,895,109

Encargos com serviços e comissões
Serviços prestados por terceiros              (12,450,016)                (1,435,672)
Outros encargos com serviços e comissões                (5,459,660)                              -   

             (17,909,676)                (1,435,672)
  

              76,022,658               15,459,437 

18. Resultados de reavaliação cambial

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, o detalhe da rubrica Resultados de reavaliação cambial é o seguinte:

19. Outros resultados operacionais

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, o detalhe dos outros resultados operacionais é como segue:  
2018 2017

Outros ganhos operacionais
Doações               44,062,925               43,568,712 
Outros ganhos operacionais                 1,843,474                 3,309,626 

              45,906,399               46,878,339 

Outros gastos operacionais
Impostos indirectos                 1,335,864                    764,389 
Multas e penalidades                    224,924                    803,300 
Custos de reestruturação                              -                      841,490 
Abate de imobilizado                              -                   4,120,749 
Outros gastos operacionais                 3,807,407                 2,793,787 

                5,368,195                 9,323,715 

Os outros ganhos operacionais referem-se a receitas provenientes do abate de activos tangíveis, durante o ano. 
Os outros gastos referem-se a várias despesas pagas durante o ano, para actividades variadas, nomeadamente o 
pagamento da quota de membro da Associação Moçambicana de Bancos, taxas anuais para activos fixos (edifícios e 

Accionista 2018 2017

Mybucks, SA 550,409,584            276,761,508            
Futurium Fin, S.A. 19,925,000              -                           
Pieter Van Der Merwe 25,000                     -                           
Opportunity Canada Foundation -                           21,481,612              

570,359,584            298,243,120            

2018 2017

Prémio de emissão 1,791,130                1,791,130                
Reserva legal 1,512,510                1,512,510                
Outras reservas 58,960,576              204,019,512            

62,264,216              207,323,152            

2018 2017
Operações cambiais

Perdas cambiais (1,087,149)               (5,633,291)               
Ganhos cambiais 501,346                   5,259,724                

(585,803)                  (373,567)                  

veículos) e doações efectuadas durante o ano.

20. Gastos com o pessoal

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, o detalhe da rubrica Outros resultados operacionais é como segue:

O número médio de colaboradores do Banco em 2018 foi de 260 (2017: 98 colaboradores). Os outros custos com 
o pessoal incluem despesas relacionadas com indeminizações e assistência social.

21. Gastos gerais e administrativos

Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica acima decompõe-se da seguinte forma:

Os outros fornecimentos e serviços de terceiros incluem custos com marketing, uniformes, publicações, material de limpeza e 
transporte.

22. Imposto sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento em 31 de Dezembro de 2018 apresenta-se da seguinte forma:

2018 2017

Taxa  
Valor

 Taxa  
Valor

de imposto   de imposto  

Resultado antes de impostos        164,640,627        (67,259,807)

Resultado apurado com base na taxa de imposto 32.00%          49,566,378 32.00%        (21,523,138)

Custos não dedutíveis para efeitos fiscais 1.44%            2,378,057 -37.51%         25,228,093 

Proveitos não tributáveis -0.10%              (160,430) 13.95%          (9,380,473)

Dedução de prejuízos fiscais -29.19%         (48,216,955) 0%           5,675,5-9 

    

2.30%            6,685,672 0.00%                        –

O Banco tem prejuízos acumulados no montante de 150,677,976 meticais. Os prejuízos ficais podem ser usados durante 5 anos.

23. Partes relacionadas

Em 31 de Dezembro de 2018, o Banco é controlado pelo MyBucks, S.A., que detém 97% do capital.

23.1 Remuneração do Conselho de Administração

O Conselho de Administração do Banco foi considerado como sendo o único elemento “chave” de gestão do Banco. As 
remunerações auferidas pelo Conselho de Administração do Banco durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 
ascenderam a 18,236 milhares de meticais.

23.2.1. Saldos e transacções entre partes relacionadas 

No final do exercício de 2018, os saldos resultantes de transacções efectuadas com partes relacionadas e o total 
das transacções do período apresentam-se como segue:

2018 2017

Consultoria 40,437,813              26,532,738              
Rendas e alugueres 20,219,201              12,608,451              
Circuitos alugados 15,008,350              11,601,585              
Conservação e reparação 18,950,779              11,528,050              
Segurança 14,060,372              10,058,309              
Comunicações 12,863,330              6,714,460                
Deslocações e estadas 9,705,255                3,522,822                
Outros serviços especializados 8,277,655                7,544,483                
Energia e água 6,881,229                4,392,411                
Material de escritório 10,636,755              5,015,753                
Taxas e encargos bancários 8,923,373                2,731,945                
Seguros 5,936,079                4,664,245                
Combustíveis 3,643,365                2,246,271                
Licença de Software 3,042,312                9,292,600                
Formação 1,839,928                18,705,346              
Outros fornecimentos e serviços de terceiros 8,268,971                4,536,971                

188,694,767            141,696,440            

2018 2017

Remunerações 126,661,667            88,470,638              
Encargos sociais obrigatórios 3,801,798                3,368,294                
Outros custos com o pessoal 4,438,392                1,022,808                

134,901,857            92,861,739              

Prejuízos ficais acumulados

2017                              150,677,976 
2016                                99,265,788 
2015                                40,897,192 
2014                                34,149,172 
2013                                26,990,327 

Accionistas Total Accionistas Total

Passivo
Outros passivos (186,258)           (186,258)           (186,258)     (186,258)     

(186,258)           (186,258)           (186,258)     (186,258)     
Proveitos
Licenças de software 3,042,312          3,042,312          9,292,600    9,292,600    

3,042,312          3,042,312          9,292,600    9,292,600    

2018 2017
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24. Justo valor

Modelos de avaliação

O Banco mensura o justo valor através das seguintes hierarquias de justo valor que reflectem a peso dos dados utilizados 
na mensuração:

Nível 1 

Respeita aos preços cotados de mercado (não ajustados) em mercados activos para instrumentos idênticos. O justo valor 
dos instrumentos financeiros negociados em mercados activos é baseado nos preços cotados no mercado à data do 
balanço. Um mercado é considerado activo se os preços cotados forem imediata e prontamente disponíveis em bolsa, 
num revendedor, corrector, grupo da indústria, serviço de preços ou agência reguladora, e esses preços representarem 
transacções de mercado reais e regulares. O preço de mercado cotado usado para os activos financeiros mantidos pelo 
Banco é o preço de compra actual. Estes instrumentos estão incluídos no nível 1. Os instrumentos incluídos no nível 1 
compreendem investimentos em acções e títulos cotados, principalmente classificados como títulos para negociação ou 
disponíveis para venda.

Nível 2 

Trata dos preços cotados incluídos no nível 1 que são observáveis   directamente (ou seja, como preços) ou indirectamente 
(ou seja, como derivados dos preços). Esta categoria inclui instrumentos valorizados utilizando: preços cotados de 
mercado, em mercados activos para instrumentos similares; preços cotados para instrumentos idênticos ou similares, 
em mercados considerados menos activos; ou outras técnicas de avaliação nas quais todas as informações relevantes são 
directas ou indirectamente observáveis   a partir de dados de mercado. O justo valor de instrumentos financeiros que não 
são negociados num mercado activo (por exemplo, derivados de balcão) é determinado por meio de técnicas de avaliação. 
Essas técnicas de avaliação maximizam o uso de dados de mercado observáveis   onde estão disponíveis e depositam o 
mínimo de confiança possível em estimativas específicas da entidade. Se todos os dados significativos exigidos para o justo 
valor de um instrumento são observáveis, o instrumento é incluído no nível 2. Se um ou mais elementos significativos não 
são baseados em dados de mercado observáveis, o instrumento é incluído no nível 3.
As técnicas específicas de avaliação aplicadas para valorizar os instrumentos financeiros incluem:

•  Preços cotados de mercado ou cotações para instrumentos similares;
• O justo valor de swaps de taxas de juro é calculado através do valor presente dos fluxos de caixa estimados tendo em 

consideração curvas de rendimento observáveis; e
•  Outras técnicas, como análise dos fluxos de caixa descontados são utilizadas para determinar o justo valor dos 

restantes instrumentos financeiros. 

Nível 3 

Este nível trata dos dados que não são observáveis e inclui todos os instrumentos com técnicas de avaliação que incluem 
dados não baseados em informação observável ou em que os dados não observáveis têm um efeito significativo na 
avaliação do instrumento. Esta categoria inclui instrumentos que são valorizados tendo por base preços cotados para 
instrumentos similares, em que os ajustamentos não observáveis significativos ou pressupostos são necessários para 
reflectir as diferenças entre os instrumentos.
As técnicas de avaliação incluem o valor presente líquido e modelos de fluxos de caixa descontados, comparação com 
instrumentos similares para os quais existem preços observáveis   de mercado, modelos de preços de opções e outros 
modelos de avaliação. Os pressupostos e os dados utilizados nas técnicas de avaliação incluem taxas de juros sem risco 
e de referência, margens de crédito e outros prémios usados   para estimar taxas de desconto, preços de títulos e acções, 
taxas de câmbio, acções e índices de acções e volatilidades de preços esperadas e correlações.
O objectivo das técnicas de avaliação é chegar a uma mensuração pelo justo valor que reflicta o preço que seria recebido 
para vender o activo ou pago para transferir o passivo numa transacção entre participantes do mercado na data de 
mensuração.
O Banco usa modelos de avaliação amplamente reconhecidos para determinar o justo valor de instrumentos financeiros 
comuns e mais simples, tais como a taxa de juro e swaps de moeda, que usam apenas dados de mercado observáveis   e 
exigem pouco julgamento e estimativa da Administração. Os preços observáveis   ou inputs nos modelos estão geralmente 
disponíveis no mercado para títulos de dívida e de acções listados, derivados negociados em bolsa e simples derivados de 
balcão, como swaps de taxa de juros.
A disponibilidade de preços e modelos de mercado observáveis   reduz a necessidade de julgamento e estimativa da gestão 
e também reduz a incerteza associada à determinação do justo valor.
A disponibilidade de preços e dados de mercado observáveis   varia de acordo com os produtos e mercados e é propensa a 
mudanças com base em eventos específicos e condições gerais nos mercados financeiros. A metodologia de avaliação do Banco 
para valores mobiliários utiliza uma metodologia de fluxo de caixa descontado e uma metodologia de desconto de dividendos. 
As metodologias são frequentemente usadas pelos participantes do mercado para atribuir preços a activos similares.

* Estes títulos estão listados, contudo, tendo em consideração que não são transaccionados regularmente, o preço de 
cotação não é representativo do seu justo valor e foram considerados no nível 2.

Justo valor dos instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros do Banco a 31 de Dezembro de 2018 são apresentados abaixo:

Nota Nível 2 Nível 3 Total Nível 2 Nível 3 Total
Activos financeiros
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 6 -                237,375,867             237,375,867    -                         69,148,863         69,148,863      
Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 7 -                301,611,136             301,611,136    -                         143,296,495       143,296,495    
Crédito a clientes 8 -                1,840,606,223          1,840,606,223 -                         342,975,599       342,975,599    
Investimentos em instrumentos de capital -                6,327,551                 6,327,551        -                         2,682,287           2,682,287        
Outros activos -                8,067,199                 8,067,199        -                         14,629,213         14,629,213      

Total de activos financeiros -                2,393,987,976          2,393,987,976 -                         572,732,456       572,732,456    

Passivos financeiros
Recursos de instituições de crédito 8 -                104,871,574             104,871,574    -                         -                     -                   
Recursos de clientes 12 -                1,011,837,235          1,011,837,235 -                         266,066,611       266,066,611    
Empréstimos 13 -                257,996,820             257,996,820    -                         -                     -                   
Títulos de dívida* 13 504,878,475 -                            504,878,475    90,832,833            -                     90,832,833      
Outros passivos -                103,288,357             103,288,357    -                         43,506,400         43,506,400      

Total de passivos financeiros 504,878,475 1,477,993,986          1,982,872,461 90,832,833            309,573,012       400,405,845    

20172018

Nota
Activos financeiros 

disponíveis para 
venda

Custo 
amortizado

Total valor 
contabilístico Justo valor

Activos financeiros
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 6 -                            69,148,863      69,148,863         69,148,863      
Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 7 -                            143,296,495    143,296,495       143,296,495    
Crédito a clientes 8 -                            342,975,599    342,975,599       342,975,599    
Investimentos em instrumentos de capital 2,682,287                 -                   2,682,287           2,682,287        
Outros activos 11 -                            14,629,213      14,629,213         14,629,213      

Total de activos financeiros 2,682,287                 570,050,170    572,732,457       572,732,457    
Passivos financeiros
Recursos de clientes 12 -                            266,066,611    266,066,611       266,066,611    
Títulos de dívida 13 -                            90,832,833      90,832,833         90,832,833      
Outros passivos 14 -                            43,506,400      43,506,400         43,506,400      

Total de passivos financeiros -                            400,405,844    400,405,844       400,405,844    

Nota
Justo valor 
através de 
resultados

Justo valor através 
de outro 

rendimento integral

Custo 
amortizado

Outros 
activos/passivos 
não financeiros

Total valor 
contabilístico Justo valor

Activos financeiros
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 6 -                -                            237,375,867    -                         237,375,867       237,375,867    
Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 7 -                -                            301,611,136    -                         301,611,136       301,611,136    
Crédito a clientes 8 -                -                            1,840,606,223 -                         1,840,606,223    1,840,606,223 
Investimentos em instrumentos de capital -                6,327,551                 -                   -                         6,327,551           6,327,551        
Outros activos 11 -                -                            8,067,199        -                         8,067,199           8,067,199        

Total de activos financeiros -                6,327,551                 2,387,660,425 -                         2,393,987,976    2,393,987,976 
Passivos financeiros
Recursos de instituições de crédito 8 -                -                            104,871,574    -                         104,871,574       104,871,574    
Recursos de clientes 12 -                -                            1,011,837,235 -                         1,011,837,235    1,011,837,235 
Empréstimos 13 -                -                            257,996,820    -                         257,996,820       257,996,820    
Títulos de dívida 13 -                -                            504,878,475    -                         504,878,475       504,878,475    
Outros passivos 14 -                -                            113,034,051    -                         113,034,051       113,034,051    

Total de passivos financeiros -                -                            1,992,618,154 -                         1,992,618,154    1,992,618,154 

25. Gestão de risco, objectivos e políticas

Introdução

A gestão do risco é parte essencial para o sucesso do Banco e desempenha um papel importante na gestão, permitindo 
operar mais eficazmente num ambiente em constante mudança. A gestão do risco transformou-se numa das actividades 
básicas do Banco e é vital para a avaliação de estratégias alternativas e fixação de objectivos dentro de uma estrutura de 
gestão de risco que garante o alinhamento com o grau de tolerância ao risco e com a estratégia global. A Administração é 
responsável por uma eventual perda sofrida pelo Banco e a assunção de riscos de forma apropriada é parte integrante do 
negócio em que o sucesso depende do grau de optimização do equilíbrio entre o risco e o benefício. 

25.1. Risco de crédito

O risco de crédito é o risco de perda financeira para o Banco se um cliente ou contraparte de um instrumento financeiro 
não cumprir com as suas obrigações contratuais e surge principalmente dos empréstimos e adiantamentos do Banco para 
os seus clientes. Para efeitos de reporte da gestão de risco, o Banco considera e consolida todos os elementos da exposição 
ao risco de crédito (i.e., o risco de incumprimento de um devedor individual, risco de incumprimento do empregador e 
risco do país).
A provisão para créditos sem garantia a pessoas com empregos formais é a principal actividade de negócios do Banco. 
Como tal, a exposição ao risco de crédito e a gestão deste risco é uma consideração chave.
O risco de crédito do cliente é mitigado pela utilização de modelos de recolha de pagamentos. A contratação de clientes 
por empregadores habilitados serve como garantia para créditos concedidos a esses clientes uma vez que o empregador 
recupera a prestação do empréstimo directamente do salário do cliente. Todos os activos de caixa e equivalentes de caixa 
são colocados com bancos de boa reputação. Se a classificação de crédito do banco retroceder, o risco será avaliado e as 
medidas tomadas.
O Banco analisa o retorno versus o risco, considerando que outros bancos podem oferecer um retorno maior com uma 
componente de risco significativo.

25.1.1 Comité de crédito e políticas de crédito

O documento da política de crédito governa os produtos de crédito. O comité de crédito reúne com regularidade. A 
informação recolhida é revista e analisada pelo comité de crédito.
O comité de crédito reporta à Administração numa base trimestral. As actividades do Banco expõem-no a vários riscos 
financeiros e assumir riscos é essencial para qualquer negócio de serviços financeiros. O objectivo do Banco é alcançar um 
equilíbrio entre o risco e retorno.

25.1.2 Filosofia de crédito

A filosofia de crédito do Banco é colocar ênfase na capacidade de o mutuário cumprir os acordos do empréstimo. É, assim, 
crítico estabelecer a habilidade do cliente e compromisso em servir as suas prestações do empréstimo.
A habilidade do mutuário (ou acessibilidade) em pagar é ditada pelos seus reembolsos e obrigações financeiras internas e 
externas em relação ao seu rendimento líquido. A disposição para reembolsar é baseada no histórico de pagamentos dos 
clientes.

i. Avaliação do risco de crédito

O Banco utiliza também cobertura de risco de crédito para os clientes, que inclui o capital em dívida numa situação em que 
o cliente perde rendimentos devido a morte, incapacidade, doenças crónicas ou retracção.

Verificações

•  Verificação de identificação electrónica e física;
•  Informação electrónica de serviço de crédito;
•  Avaliação da capacidade do cliente, estabelecida por via electrónica ou manual, da avaliação dos extractos 

bancários de 3 meses;
•  Termo e prova de contratação estabelecida por via electrónica ou confirmação manual;
•  Verificação electrónica da conta bancária;
•  Idade;
•  Indústria de contratação;
•  Trabalhador;
•  Comportamentos de crédito anteriores com o banco

Documentação na falta de verificação electrónica

•  Prova de identidade;
•  Extracto bancário;
•  Recibo de pagamento; e
•  Contrato de crédito com política de crédito.

Todas as aprovações de crédito são dirigidas pela política de crédito e as regras do negócio e do produto são incorporadas 
no sistema operacional de negócio e de decisão. Antes da concessão de crédito a clientes que estão contratados por 
empregadores verificados, é seguido o seguinte processo:

Verificações

•  Verificação da identificação;
•  Verificação do trabalhador;
•  Cálculo da capacidade de pagamento baseado na fonte de documentação;
•  Informação electrónica de serviço de crédito;
•  Verificação da conta bancária; e
•  Idade.

Documentação

•  Contrato de financiamento;
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•  Instrução assinada de dedução da conta bancária no evento de termo do contrato de trabalho;
•  Contrato de seguro de vida do crédito assinado;
•  Cópia do documento de identificação;
•  Recibo de pagamento; e
•  Extractos bancários de 3 meses.

O principal objectivo para mitigar o risco de crédito reside no processo de concessão do crédito, que é gerido com 
procedimentos específicos na fase de aquisição:

Indicadores do mercado

As investigações do departamento de crédito são utilizadas para estabelecer factores de desqualificação de aplicação 
directa, como indicadores de fraude, insolvência, estado de revisão da dívida e informações de exposição externa 
relacionadas com o tratamento de contas, saldos e compromissos do cliente;

Autenticidade da informação do cliente 

A informação do cliente que consta no processo de pedido de pedido de crédito é examinada automaticamente e 
confrontada com informação específica externa e independente no que respeita à informação pessoal, detalhes do 
trabalhador, detalhes bancários do cliente e detalhes sobre a exposição e rendimentos do cliente. Na ausência de 
controlos automáticos, esta validação é efectuada de forma manual;

Aplicação interna da política de crédito 

No estágio final, a informação é analisada e sujeita a um processo que dá informação sobre o estado do pedido, as 
aprovações, o limite do crédito, o produto, o custo do produto e o compromisso mensal do cliente.

 ii.  Dedução na data do empréstimo

O banco concede créditos a indivíduos com emprego remunerado que são empregados por empregadores que efectuaram 
um acordo com o Banco. Nos termos desses acordos, o empregador deduz as parcelas do empréstimo do salário do 
cliente e desembolsa esses fundos ao Banco. O montante do empréstimo, termos, taxas e critérios de acessibilidade 
do cliente também são acordados com o empregador no momento da contratação. Nesse caso, o banco atenua o risco 
directo do cliente e aumenta o risco para o empregador do cliente.

 iii.  Cobrança

Quando não é usada a dedução na fonte, o Banco segue uma filosofia de garantir cobranças atempadas com base nas 
obrigações contratuais do cliente, com enfoque em tendências e dados internos para assim assegurar um monitoramento 
permanente da cobrança, a melhoria da qualidade do banco de dados e melhores níveis de sucesso na cobrança. Quando 
a cobrança é malsucedida, o acompanhamento dos atrasos é efectuado por via de um processo sistemático de auto-
ajuda ao cliente que é gerido pelo departamento de cobrança do Banco.

25.1.3. Mensuração do risco de crédito

A estimativa de exposição ao crédito, para efeitos de gestão de risco, é complexa e requer o uso de modelos que têm em 
consideração a alteração da exposição em função de alterações nas condições de mercado, expectativa de fluxos de caixa 
e tempo. A avaliação do risco de crédito para uma carteira de activos requer estimativas da probabilidade de ocorrência 
de incumprimentos, dos rácios de perda associados e das correlações de incumprimento entre as contrapartes. 
O Banco mede o risco de crédito utilizando a probabilidade de incumprimento (PD), exposição ao incumprimento (EAD) e 
perda em caso de incumprimento (LGD). Este procedimento é similar ao aplicado para a mensuração da perda de crédito 
esperada (PCE) segundo a IFRS 9. Ver a nota 25.1.4 para maior detalhe.

25.1.4. Mensuração da perda de crédito esperada

A NIRF 9 apresenta um modelo de 3 estágios para a imparidade, baseado em alterações na qualidade do crédito desde 
o reconhecimento inicial, que se resume da seguinte forma:

•  Um instrumento financeiro que não está em imparidade no reconhecimento inicial é classificado no “Estágio 
1” e tem o seu risco de crédito monitorado de forma continua pelo Banco;

•  Se é identificado um aumento significativo no risco de crédito (ASRC) desde o reconhecimento inicial, o 
instrumento financeiro é movido para o “Estágio 2” mas não é considerado como estando em imparidade. 
Refere-se a nota 25.1.4.1 que contém a descrição sobre a forma como o Banco determina a ocorrência de um 
aumento significativo no risco de crédito;

•  Se o instrumento financeiro está em imparidade, o instrumento financeiro é então transferido para o “Estágio 
3”. Ver a este respeito a nota 25.1.4.2 que contém a descrição da forma como o Banco define créditos em 
imparidade e incumprimento;

•  Os instrumentos financeiros no Estágio 1 têm a sua PCE mensurada por um montante igual à porção 
esperada da perda de crédito resultante de possíveis eventos de incumprimento nos próximos 12 meses. 
Os instrumentos nos estágios 2 e 3 têm a sua PCE mensurada de acordo com a perda de crédito esperada 
pelo tempo remanescente do contrato. Refira-se a nota 25.1.4.3, com a descrição dos dados, pressupostos e 
técnicas de estimativa utilizadas na mensuração da PCE;

•  Um conceito evasivo na mensuração da PCE de acordo com a NIRF 9 é a consideração da informação prospectiva. 
A nota 25.1.4.4 inclui uma explicação sobre a incorporação deste aspecto nos modelos de PCE; e

•  Os activos financeiros que estejam em imparidade desde a origem, ou que tenham sido adquiridos com 
imparidade, são activos financeiros que se encontram em imparidade de crédito no reconhecimento inicial. 
A   PCE destes activos é sempre mensurada até à maturidade (Estágio 3).

O diagrama abaixo resume os requisitos de imparidade segundo a NIRF 9, que não sejam activos financeiros com 
imparidade ou adquiridos com imparidade:

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3
(Reconhecimento inicial) (Aumento significativo do risco de 

crédito desde o reconhecimento inicial)
(Activos com imparidade de 

crédito)

Perda de crédito esperada para 
12 meses

Perda de crédito até à maturidade Perda de crédito esperada até à 
maturidade

Alteração da qualidado do crédito desde o reconhecimento inicial

Os julgamentos e pressupostos chave adoptados pelo Banco ao contemplar os requisitos da norma encontram-se 
apresentados abaixo:

25.1.4.1  Aumento significativo do risco de crédito (ASRC)

O Banco considera que um instrumento financeiro sofreu um aumento significativo do risco de crédito quando existe uma 

alteração no comportamento de pagamento do cliente. A avaliação do ASRC incorpora informação prospectiva (ver mais 
informação na nota 25.1.4.4) e é efectuada de forma periódica ao nível da carteira. Os critérios aplicados para identificar o 
ASRC são monitorados e revistos de forma periódica pelo Departamento de Crédito, para verificar a sua adequação. 
O Banco avalia o ASRC em situações de falta de pagamento há 30 dias e de não pagamento contra-recuo. Adicionalmente, 
o Comité de Crédito revê mensalmente a carteira, para identificar créditos que não têm falhas de pagamento, mas que têm 
indícios de possibilidade de incumprimento devida a outros factores. Por exemplo, é expectável que os créditos a negócios 
relativos a desastres naturais entrem em incumprimento nos meses seguintes ao evento, podendo, assim, ser movidos do 
Estágio 1 para o Estágio 2 sem que ocorra o contra-recuo.
O Banco não aplicou a isenção do risco de crédito baixo para nenhum dos seus instrumentos financeiros no ano findo a 31 
de Dezembro de 2018.

25.1.4.2  Definição de incumprimento e activos em imparidade de crédito

O Banco define um instrumento financeiro como estando em incumprimento (em linha com a definição de imparidade 
de crédito) quando o atraso excede em 90 dias os pagamentos contratuais. Em termos de cura, o crédito pode mover do 
Estágio 2 para o Estágio 1 se todos os pagamentos em atraso estiverem regularizados e a expectativa de não pagamento 
tenha sido eliminada.

25.1.4.3 Mensuração das PCEs

A perda de crédito esperada (PCE) é mensurada num horizonte temporal de 12 meses (12M), ou pelo tempo do contrato, 
considerando a ocorrência de um aumento significativo do risco de crédito desde o momento do reconhecimento inicial ou 
quando se considera que o activo está em imparidade de crédito. As perdas de crédito esperadas são o resultado descontado 
da probabilidade de incumprimento (PD), exposição ao incumprimento (EAD) e perda em caso de incumprimento (LGD), 
definido nos seguintes termos:

•  A PD representa a probabilidade de o cliente entrar em incumprimento com a sua obrigação financeira (nos 
termos da definição de “incumprimento e imparidade de crédito” acima), nos 12 meses seguintes (12M PD) ou 
no tempo remanescente da obrigação (PD até à maturidade);

•  A EAD é baseada nos montantes que o Banco espera que estejam em dívida no momento do incumprimento nos 
próximos 12 meses (12M EAD) ou no tempo remanescente (EAD até à maturidade); e

•  A perda em caso de incumprimento (LGD) representa a expectativa do Banco da extensão de perda para uma 
exposição em incumprimento. A LGD varia por tipo de contraparte e tipo e antiguidade do sinistro, é expressa 
como uma percentagem de perda por unidade de exposição à data de incumprimento e é calculada num horizonte 
temporal de 12 meses ou pelo tempo remanescente. A LGD a 12 meses é a percentagem de perda esperada que irá 
ocorrer se o incumprimento acontece nos próximos 12 meses e a LGD até à maturidade é a percentagem de perda 
esperada que irá ocorrer se o incumprimento acontecer no tempo remanescente do crédito.

A PCE é determinada por via da projecção da PD, LGD e EAD para cada mês futuro. Estas 3 componentes são multiplicadas 
e ajustadas pela probabilidade de sobrevivência (isto é, a não ocorrência de pré-pagamento ou incumprimento em nenhum 
mês). Esta fórmula calcula de forma efectiva uma PCE para cada mês futuro, que é depois descontada à data de reporte e 
somada. A taxa de desconto aplicada no cálculo da PCE é a taxa de juro efectiva original ou uma taxa aproximada a esta.
A PD até à maturidade é desenvolvida por aplicação de um perfil de maturidade para a 12M PD corrente. O perfil de 
maturidade verifica como é que os incumprimentos se desenvolvem na carteira desde o momento de reconhecimento inicial 
e durante o período do contrato. O perfil de maturidade é baseado no histórico da informação observada e é assumido 
como sendo o mesmo para todos os activos dentro da carteira, suportado pela análise histórica.
A EADs a 12 meses e até à maturidade é determinada tendo por base o perfil de pagamentos esperados. Não foram 
verificadas alterações significativas nas técnicas de estimativas ou nem nos pressupostos significativos durante o período 
de reporte.

25.1.4.4 Informação prospectiva incorporada nos modelos de PCE

A avaliação do ASRC e o cálculo da PCE incorpora informação prospectiva. O Banco efectuou uma análise histórica e identificou 
as variáveis económicas chave com impacto no risco de crédito e nas perdas de crédito esperadas da carteira. O julgamento 
profissional também foi aplicado no processo e as previsões destas variáveis económicas (“cenário económico base”) são 
dadas pela equipa do Banco para além da melhor estimativa da projecção da economia durante os próximos anos. 
O impacto destas variáveis económicas sobre a PD, EAD e LGD foi determinado com base em análises de regressão estatística, 
para se entender o impacto que as alterações nestas variáveis tiveram, em termos históricos, nas taxas de incumprimento 
e nas componentes da LGD e EAD.
Para além do cenário base, a equipa do Banco fornece outros cenários possíveis juntamente com o peso dos cenários. O 
peso dos cenários é determinado por combinação de análises estatísticas e julgamento profissional de crédito, tendo em 
consideração uma gama de possíveis resultados a representar cada cenário.
 A avaliação do ASRC é efectuada utilizando uma PD até à maturidade para cada cenário, multiplicada pela probabilidade 
ponderada de cada cenário, juntamente com indicadores qualitativos. Determina-se, assim, se o instrumento financeiro se 
encontra no Estágio 1, Estágio 2 ou Estágio 3 e se uma PCE para 12 meses ou até à maturidade deve ser registada. Seguindo 
este raciocínio, o Banco mede a PCE através da probabilidade ponderada da PCE a 12 meses (Estágio 1) ou da probabilidade 
ponderada da PCE até à maturidade (Estágio 2 e 3). Estas PCEs são determinadas por via de execução de cada cenário pelos 
modelos relevantes de PCE, multiplicado pela probabilidade ponderada de cada cenário (ao invés de aplicar a probabilidade 
ponderada dos dados).

Pressupostos das variáveis económicas

Os principais pressupostos considerados para a estimativa da PCE a 31 de Dezembro de 2018 apresentam-se abaixo. 

Taxa de desemprego

Cenário 2019 2020 2021
Base (60%) 25.04% 25.04% 25.04%
Alto (20%) 23.00% 23.00% 23.00%
Baixo (20%) 30.00% 30.00% 30.00%

Análise de sensibilidade

A variável significativa que afecta a provisão de PCE é a taxa de desemprego. Abaixo encontram-se as alterações da PCE a 31 
e Dezembro de 2018 que resultariam de possíveis alterações nos parâmetros do pressuposto actual utilizado nas variáveis 
económicas previstas pelo Banco.
A taxa de desemprego está positivamente correlacionada com o índice de crédito da carteira e flutuou entre 23% e 25% 
nos últimos 4 anos. O cenário base mantém-se na taxa actual (25.04%), com uma probabilidade de 60%. O Banco considera 
dois cenários de esforço, “Alto” e “Baixo”, cada um com igual probabilidade ponderada de 20%. O cenário “Alto” força a taxa 
de desemprego para baixo de 25.04%, para 23%, como expectável, e a PCE reduz de 64,565,349 meticais para 56,393,971 
meticais. 
No cenário “Baixo”, a taxa de desemprego é forçada para cima de 25.04%, para 30%, levando a um aumento da PCE de 
64,565,349 meticais para 141,699,012 meticais.

Taxa de desemprego 2018
 

Crédito a 
trabalhadores do 

Estado

Crédito a 
individuais

+4.96% 100,631,246 41,067,766
Sem alteração 29,342,534 35,222,816

-2.04% 24,361,458 32,032,513
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25.1.4.5 Empréstimos com termos renegociados

Os empréstimos com termos renegociados são empréstimos que foram reestruturados devido à deterioração da situação 
financeira do mutuário e em situações em que o Banco efectua concessões que não havia considerado. Após a reestruturação 
do empréstimo, o mesmo permanece nesta categoria, independentemente de um desempenho satisfatório. Durante o 
período financeiro não ocorreram empréstimos que foram renegociados com os clientes.

25.1.4.6 Política de abate

O Banco desconta o saldo de empréstimos (e quaisquer provisões relacionadas para perdas por imparidade) quando o 
departamento de crédito do Banco determina que os empréstimos são incobráveis. Esta determinação é alcançada depois 
de se considerarem informações tais como a ocorrência de mudanças significativas na situação financeira do mutuário, de 
tal forma que este não possa mais pagar a obrigação. Para os empréstimos com o saldo mais baixo, as decisões de abate 
são geralmente baseadas na situação vencida do produto em questão. O Banco procura recuperar os valores que são 
legalmente devidos na sua totalidade, mas que foram abatidos devido a uma expectativa razoável de recuperação total.

25.1.5 Exposição máxima ao risco de crédito por classes de activos financeiros

Nos activos financeiros reconhecidos no balanço, a exposição ao risco de crédito é igual ao valor contabilístico. A tabela 
abaixo mostra a exposição máxima em balanço no final dos exercícios de 2018 e 2017. 

2018 2017

Caixa e disponibilidades em bancos centrais             237,375,867               69,148,863

Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito             301,611,136             143,296,495

Crédito a clientes          1,840,606,223             342,975,599

Outros activos                 8,067,199               14,629,213

  

Total de activos sujeitos a risco de crédito          2,387,660,425             570,050,169

Activos não sujeitos a risco de crédito             104,397,292               52,718,373

Total do activo          2,492,057,716             622,768,542

25.1.6 Concentração de risco de crédito

O risco de concentração é o risco de perda resultante de uma concentração excessiva de exposição a uma única contraparte, 
indústria ou produto. A carteira de risco de crédito do Banco é bem diversificada. A abordagem de gestão do Banco 
depende do reporte do risco de concentração ao longo das principais dimensões e limites da carteira. Os limites de risco 
de concentração são usados dentro do Banco para assegurar que a diversificação de fundos é mantida entre produtos, 
regiões geográficas e contrapartes. O Banco faz empréstimos consignados a funcionários e empréstimos a particulares e a 
pequenas empresas de média dimensão.

As tabelas abaixo ilustram a concentração do Banco por produto de crédito do cliente:

% 2018 2017

Crédito ao consumo 71.27% 1.52%

Créditos individuais 21.61% 81.65%

Pequenos empréstimos 4.28% 9.87%

Crédito a trabalhadores 2.59% 5.83%

Crédito a Grupos de Agricultura 0.09% 1.13%

Grupos solidários 0.16% 0.00%

Risco de concentração de activos financeiros com exposição de risco de crédito:

% 2018 2017

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 11.25% 3.28%

Disponibilidades e aplicações em instituições de crédito 14.29% 6.79%

Crédito a clientes 74.07% 15.69%

Outros activos 0.38% 1.14%

25.2. Risco de liquidez

O risco de liquidez é o risco de as operações não poderem ser financiadas e os compromissos financeiros não serem cumpridos 
dentro do tempo e de forma efectiva. A gestão do risco de liquidez trata do perfil global da demonstração da posição financeira, 
das necessidades de financiamento do Banco e dos fluxos de caixa. Ao quantificar o risco de liquidez, as projecções do fluxo 
de caixa futuro são simuladas e são tomadas as providências necessárias para garantir que todos os compromissos futuros de 
fluxo de caixa são cumpridos. Nestas simulações, são tomados em consideração os aspectos seguintes.

25.2.1. Desembolsos de crédito

Embora as concessões de crédito mais longas a clientes tenham um impacto positivo na receita e na carteira de empréstimos, 
o fluxo de caixa é afectado negativamente no curto prazo. Para mitigar este impacto, a combinação entre produtos de 
empréstimo de longo prazo e de curto prazo é gerida para equilibrar o fluxo de caixa líquido.

25.2.2. Recebimentos de crédito

As taxas de eficiência de recolha são usadas quando se projectam as entradas de caixa. As taxas de eficiência são 
monitoradas diariamente para optimizar os fluxos de caixa e baseiam-se na experiência histórica. Os desembolsos são 
ajustados em situações de recolhas menores do que o esperado, através de monitorizações diárias.

25.2.3. Contenção de custos e orçamentos

Os custos são geridos diariamente e quaisquer desvios nos orçamentos são investigados para garantir a precisão dos 
modelos de simulação dos fluxos de caixa.

25.2.4. Pagamentos de dívida externa

Os reembolsos de dívida externa são considerados no modelo de simulação dos fluxos de caixa.

25.2.5. Função de tesouraria

O departamento de tesouraria monitora a liquidez diariamente, para garantir que os requisitos operacionais são atendidos. 
Os movimentos da conta bancária são monitorados diariamente e sinalizados para quaisquer problemas que requeiram 

atenção. Os credores são pagos em função de um cronograma mensal ou quinzenal.
A tabela a seguir mostra o fluxo de caixa não descontado dos passivos financeiros do banco e dos activos financeiros em 
grupos de vencimento, com base no período remanescente no balanço até à data contratual do vencimento. Os valores 
divulgados na tabela seguinte são os fluxos de caixa contratados não descontados. Os saldos em dívida até 12 meses são 
iguais aos saldos contabilísticos dado que o impacto do desconto não é significativo.
O Banco possui uma estratégia de aumento de capital que é composta por: obtenção de novas linhas de financiamento 
através de estratégias de relacionamento; emissão de títulos de dívida local; e obtenção de financiamentos de concessão 
a custos reduzidos para desembolso de crédito.

À vista Até 3 meses De 3 meses a 
um ano

Entre a 1 a 5 
anos Mais de 5 anos Total

Activos financeiros
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 237,375,867   -                  -                   -                   -                   237,375,867      
Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 99,039,425     80,958,904     129,698,630    -                   -                   309,696,959      
Crédito a clientes -                  39,758,166     530,836,111    1,453,384,620 10,647,602      2,034,626,499   
Investimentos em instrumentos de capital 6,327,551       -                  -                   -                   -                   6,327,551          
Outros activos -                  8,067,199       -                   -                   8,067,199          

Total de activos financeiros 342,742,842   128,784,269   660,534,741    1,453,384,620 10,647,602      2,596,094,075   
Passivos financeiros
Recursos de instituições de crédito -                  105,563,434   -                   -                   -                   105,563,434      
Recursos de clientes 225,163,194   88,185,158     752,203,890    -                   -                   1,065,552,241   
Empréstimos -                  -                  98,387,772      233,266,328    331,654,100      
Títulos de dívida -                  -                  365,098,287    156,180,110    -                   521,278,396      
Outros passivos -                  103,288,356   9,745,695        -                   -                   113,034,051      

Total de passivos financeiros 225,163,194   297,036,948   1,225,435,643 389,446,438    -                   2,137,082,223   

À vista Até 3 meses De 3 meses a 
um ano

Entre a 1 a 5 
anos Mais de 5 anos Total

Activos financeiros
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 69,148,863     -                  -                   -                   -                   69,148,863        
Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 20,886,179     -                  130,073,009    -                   -                   150,959,188      
Crédito a clientes -                  1,280,868       340,048,133    112,138,196    -                   453,467,198      
Ativos financeiros disponíveis para venda 2,682,287       -                  -                   -                   -                   2,682,287          
Outros activos -                  14,629,213     1,013,212        -                   -                   15,642,425        

Total de activos financeiros 92,717,329     15,910,081     471,134,354    112,138,196    -                   691,899,960      
Passivos financeiros
Recursos de clientes 161,805,658   52,626,528     51,962,259      -                   -                   266,394,445      
Títulos de dívida -                  -                  -                   90,832,834      -                   90,832,834        
Outros passivos -                  38,777,021     4,729,379        -                   -                   43,506,400        

Total de passivos financeiros 161,805,658   91,403,549     56,691,639      90,832,834      -                   400,733,679      

2018

2017

Valor de balanço Não sensíveis Até 3 meses De 3 meses a 1 
ano De 1 a 5 anos Mais de 5 anos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 237,375,867       237,375,867      -                       -                     -                     -                     
Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 301,611,136       99,039,425        -                       202,571,711       -                     -                     
Crédito a clientes 1,840,606,223    -                    45,489,410          381,379,819       1,408,262,139    5,474,853           
Investimentos em instrumentos de capital 6,327,551           6,327,551          -                       -                     -                     -                     
Total 2,385,920,777    342,742,842      45,489,410          583,951,530       1,408,262,139    5,474,853           

Recursos de instituições de crédito 104,871,574       -                    104,871,573        -                     -                     
Recursos de clientes 1,011,837,235    225,149,727      91,418,033          695,269,475       -                     -                     
Empréstimos 257,996,820       -                    -                       89,249,241         168,747,579       
Títulos de dívida 504,878,475       -                    -                       368,984,859       135,893,616       -                     
Total 1,879,584,103    225,149,727      196,289,606        1,153,503,575    304,641,195       -                     

GAP (Activos - Passivos) 506,336,674      117,593,115     (150,800,196)       (569,552,045)     1,103,620,944   5,474,853          

Valor de balanço Não sensíveis Até 3 meses De 3 meses a 1 
ano De 1 a 5 anos Mais de 5 anos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 69,148,863         69,148,863        -                       -                     -                     -                     
Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 143,296,495       20,886,179        -                       122,410,315       -                     -                     
Crédito a clientes 342,975,599       -                    1,280,868            237,812,088       103,882,643       -                     
Ativos financeiros disponíveis para venda 2,682,287           2,682,287          -                       -                     -                     -                     
Total 558,103,243       92,717,329        1,280,868            360,222,403       103,882,643       -                     

Recursos de clientes 266,066,612       161,805,658      55,238,739          49,022,216         -                     -                     
Títulos de dívida 90,832,833         -                    -                       -                     90,832,833         -                     
Total 356,899,445       161,805,658      55,238,739          49,022,216         90,832,833         -                     

GAP (Activos - Passivos) 201,203,798      (69,088,329)      (53,957,871)         311,200,187      13,049,810        -                     

2018

2017

25.3.  Risco de mercado

O risco de mercado é o risco de variação no justo valor ou nos fluxos de caixa futuros de instrumentos financeiros devido a 
alterações de variáveis de mercado, tais como taxas de juros e taxas de câmbio.

25.3.1 Risco de taxa de juro

O risco de taxa de juro decorre da possibilidade de as alterações nas taxas de juro poderem afectar os fluxos de caixa ou o 
justo valor dos instrumentos financeiros. 
O Banco monitoriza a exposição aos efeitos resultantes da flutuação das taxas de juro do mercado na sua posição financeira 
e fluxos de caixa. As margens financeiras podem aumentar como resultado de tais flutuações, mas também podem reduzir 
ou criar perdas quando ocorrerem movimentos não previstos. A Administração estabelece os limites sobre o grau de 
desajuste da taxa de juro. 
Os instrumentos financeiros com risco de taxa de juro compreendem os saldos de aplicações em instituições de crédito e 
os empréstimos obtidos.
A tabela seguinte resume a exposição do Banco à taxa de juro, com referência a 31 de Dezembro de 2018 e 31 de Dezembro 
de 2017.

A análise do intervalo de maturidade mostra a incompatibilidade antes de serem efectuados ajustes aos pressupostos 
comportamentais do produto e do cliente. 
O Comité de Activos e Passivos do Banco (ALCO) gere essa incompatibilidade quando estabelece directrizes e limites para as 
lacunas antecipadas de liquidez e faz a monitorização diária desses limites. O comité revê os pressupostos comportamentais 
do produto e do cliente quando há indicação de mudança em uma ou mais variáveis. 
O ALCO tem o papel de garantir um balanço estruturalmente sólido, identificar e gerir discrepâncias estruturais de liquidez; 
determinar e aplicar um perfil comportamental; gerir fluxos de caixa de longo prazo; preservar uma base de financiamento 
diversificada; relatar sobre os requisitos de financiamento de longo prazo; avaliar exposições de liquidez em moeda 
estrangeira e estabelecer o risco de liquidez. O controlo e o relatório assumem a forma de medição e as projecções de 
fluxos de caixa para o dia, semana e mês seguintes, respectivamente, pois estes constituem os principais períodos de 
gestão de liquidez. 
O ponto de partida para estas projecções é a análise do vencimento contratual dos passivos financeiros e a data prevista 
para a colecta dos activos financeiros.
A compatibilidade combinada e controlada dos vencimentos e taxas de juro de activos e passivos é fundamental para 
a gestão do Banco. É incomum que o Banco seja totalmente compatível, uma vez que os negócios transaccionados 
são frequentemente incertos nos termos e de diferentes tipos. Uma posição inigualável aumenta potencialmente a 
rentabilidade, mas também pode aumentar o risco de perda.
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Análise de sensibilidade

O Banco efectuou uma análise do impacto de alterações nas taxas de juro de financiamento e crédito.

2018 2017

Custo médio do financiamento 20.31% 21.94%

Impacto do aumento de 1% nas taxas de financiamento, juros e encargos            4,682,140              396,458 

Impacto da diminuição em 1% nas taxas de financiamento, juros e encargos           (4,682,140)             (396,458)

Custo médio do crédito 45% 35%

Impacto do aumento de 1% no crédito a clientes            4,685,846           1,564,058 

Impacto da diminuição de 1% no crédito a clientes           (4,685,846)          (1,564,058)

25.3.2 Risco cambial

O Banco toma em consideração a sua exposição em relação a possíveis flutuações cambiais das posições financeiras e 
fluxos de caixa. A tabela abaixo ilustra a exposição do Banco ao risco de taxa de câmbio a 31 de Dezembro de 2018.

EUR USD MZN Valor
Total

Activo por moeda
Caixa e disponibilidades em bancos centrais -                    -                    237,375,867      237,375,867      
Disponibilidades em outras instituições de crédito 312,500             8,489,632          292,809,005      301,611,136      
Crédito a clientes -                    -                    1,840,606,223   1,840,606,223   
Investimentos em instrumentos de capital -                    -                    6,327,551          6,327,551          
Total do Activo 312,500             8,489,632          2,387,170,396   2,395,972,527   
Passivo por moeda
Recursos de instituições de crédito -                    -                    104,871,574      104,871,574      
Recursos de clientes -                    -                    1,011,837,235   1,011,837,235   
Títulos de dívida -                    -                    504,878,475      504,878,475      
Outros passivos -                    -                    257,996,820      257,996,820      
Total do Passivo -                    -                    1,879,584,102   1,879,584,103   

Activo e Passivo líquido por moeda 312,500             8,489,632          507,586,294      516,388,424      

EUR USD MZN Valor
Total

Activo por moeda
Caixa e disponibilidades em bancos centrais -                    -                    69,148,863        69,148,863        
Disponibilidades em outras instituições de crédito 314,502             12,160,045        130,821,948      143,296,495      
Crédito a clientes -                    -                    1,512,510          1,512,510          
Ativos financeiros disponíveis para venda -                    -                    1,791,130          1,791,130          
Total do Activo 314,502             12,160,045        425,637,147      438,111,694      
Passivo por moeda
Recursos de clientes -                    -                    266,066,611      266,066,611      
Títulos de dívida -                    -                    90,832,833        90,832,833        
Total do Passivo -                    -                    400,405,845      400,405,845      

Activo e Passivo líquido por moeda 314,502             12,160,045        25,231,302        37,705,849        

2018

2017

25.4. Risco de solvência

O capital e reservas sem imparidade são uma evidência do comprometimento dos accionistas para garantir a continuidade 
das operações e a solvência do Banco. O risco de solvência é medido pelo rácio de adequação de capital, que exige que 
o capital seja detido com relação a classificações de activos ponderadas pelo risco. O Banco e seus accionistas estão 
comprometidos em manter o capital suficiente para preservar o índice de adequação de capital acima dos requisitos 
mínimos do Banco Central de Moçambique, de 9%. O rácio de solvabilidade do capital do Banco em 31 de Dezembro de 
2018 era de 13.6% (2017: 30.4%). 

25.5. Gestão de capital

Os objectivos do Banco ao gerir o capital são salvaguardar a capacidade do Banco de manter a continuidade para fornecer 
retornos aos accionistas e benefícios para outros interessados e manter uma estrutura de capital ideal para reduzir o custo 
do capital. Além disso, o Banco gere o capital para garantir o cumprimento do que é requerido pelo Banco Central.
A estrutura de capital do Banco é composta por dívidas que incluem os empréstimos divulgados na nota explicativa 13, em 
caixa e equivalentes de caixa, divulgados na nota 6, e tal como divulgado na demonstração da posição financeira.
Para manter ou ajustar a estrutura de capital, o Banco pode emitir novas acções ou vender activos para reduzir a dívida. 
De forma consistente com os demais do sector, o Banco monitora o capital com base nos índices de adequação de capital.
Não ocorreram mudanças na estratégia de manutenção de capital ou nos requisitos de capital impostos externamente, em 
relação ao ano anterior.
Os principais objectivos do Banco na sua gestão de capital incluem:

•  Cumprir com os requisitos de capital exigidos pelo Banco Central, na qualidade de regulador das instituições 
financeiras;

•  Garantir as actividades do negócio e garantir que o retorno do capital é alcançado por via de gestão de capital, 
de forma eficiente e devidamente alocado;

•  Suportar o desenvolvimento do negócio do Banco por via de manutenção de uma base de capital sólida e 
sustentável; 

•  Manter uma base de capital sólida para suportar o desenvolvimento do seu negócio;
•  Salvaguardar a continuidade de operações do Banco para continuar a gerar resultados para os seus accionistas e 

benefícios para os restantes interessados.

Para responder ao aumento do risco inerente da actividade e às mudanças da economia nacional, em Abril de 2017, o 
Banco Central alterou os níveis mínimos de capital regulamentar e o rácio de adequação de capital para as instituições 
financeiras. Assim, para o ano findo a 31 de Dezembro de 2018 o Banco Central requer que cada banco:

a) Mantenha um nível de capital mínimo de 570,000,000 de meticais; e 
b) Mantenha um rácio do total do capital regulamentar para o activo ponderado por risco (rácio de solvabilidade) 

igual ou superior ao mínimo de 9%. 

O capital regulamentar do Banco gerido pelo Departamento de Risco é dividido em duas categorias:

Categoria 1: capital social (líquido de saldos relativos a acções próprias detidas), interesses minoritários resultantes da 
consolidação dos interesses no capital social permanente, lucros acumulados e reservas criadas por apropriação dos lucros 

acumulados. O saldo do trespasse e os activos intangíveis são deduzidos para chegar aos fundos próprios de base.
Categoria 2: capital de crédito subordinado que qualifica provisões para imparidade colectiva e ganhos não realizados 
resultantes do justo valor dos instrumentos de capital mantidos como detidos para negociação.
Os investimentos em associadas são deduzidos dos fundos próprios de base e complementares para chegar ao capital 
regulamentar. 
O risco ponderado dos activos é mensurado de acordo com uma classificação hierárquica de cinco níveis de ponderação, 
classificados de acordo com a natureza de cada activo e contraparte, reflectindo uma estimativa do risco de crédito, risco 
de mercado e outros riscos associados. O mesmo tratamento é adoptado para contas extrapatrimoniais, com ligeiros 
ajustamentos para reflectir as perdas potenciais face à natureza da contingência.
O quadro abaixo resume a posição do capital regulamentar e os rácios do Banco. Durante estes dois anos, o Banco cumpriu 
integralmente com todos os requisitos de capital.

2018 2017

A - Fundos Próprios
Capital ordinário realizado, prémios de emissão, ações próprias e outros 572,150,714    300,034,250  
Resultados e reservas formadas por resultados não distribuidos 1,512,510        1,512,510      
Outros instrumentos de capital (288,079,171)   (215,943,767) 

Fundos próprios principais de nível 1 (Common Equity Tier 1 Capital) ( A1 ) 285,584,053    85,602,993    

Activos intangíveis (414,229)          (414,229)        

Fundos próprios de nível 1 (Tier 1 Capital) ( A2 ) 285,169,824    85,188,764    

Fundos Próprios Totais ( A3 ) 285,169,824    85,188,764    

B - Activos ponderados pelo risco ( B ) 2,097,316,797 280,015,661  

C - Rácios de Capital
Rácio de FPP1 (Common Equity Tier 1 Capital) ( A1 / B ) 13.6% 30.6%
Rácio de FP1 (Tier 1 Capital) ( A2 / B ) 13.6% 30.4%
Rácio de Fundos Próprios Totais (Total capital ratio) ( A3 / B ) 13.6% 30.4%

Os valores comparativos foram actualizados para reflectir o valor correcto dos requisitos de capital. As demonstrações 
financeiras do ano anterior apresentaram o seguinte:

2017

A - Fundos Próprios
Capital ordinário realizado, prémios de emissão, ações próprias e outros 300,034,250  
Resultados e reservas formadas por resultados não distribuidos 1,512,510      
Outros instrumentos de capital -                 
Activos intangíveis -                 

Fundos próprios principais de nível 1 (Common Equity Tier 1 Capital) ( A1 ) 301,546,760  

Fundos próprios de nível 1 (Tier 1 Capital) ( A2 ) 301,546,760  

Fundos Próprios Totais ( A3 ) 301,546,760  

B - Activos ponderados pelo risco ( B ) 280,015,661  

C - Rácios de Capital
Rácio de FPP1 (Common Equity Tier 1 Capital) ( A1 / B ) 107.7%
Rácio de FP1 (Tier 1 Capital) ( A2 / B ) 107.7%
Rácio de Fundos Próprios Totais (Total capital ratio) ( A3 / B ) 107.7%

26. Relato por segmentos

O Director-Geral (CEO) foi identificado como sendo o responsável pela tomada de decisões operacionais do Banco e pela 
avaliação do desempenho e alocação dos recursos do Banco.
O Banco reporta um único segmento, a banca de retalho, com informação financeira disponível mensalmente, através da 
qual se mede o desempenho e os recursos alocados em todo o segmento.
Dentro do segmento, existem uma série de produtos e serviços que são as fontes de receita do Banco e que incluem os 
serviços bancários transaccionais, com a receita da taxa de transacção divulgada na face da demonstração do rendimento 
integral, e os produtos de crédito concedido a clientes. 
Há uma série de produtos concedidos pelo segmento, tais como os empréstimos ao consumidor, os empréstimos às PME 
e agricultura, entre outros. Os detalhes destes empréstimos estão divulgados na nota explicativa 8 e os juros auferidos 
estão divulgados na nota 16. Não foi divulgada nenhuma informação por segmento geográfico dado que as actividades 
comerciais são predominantemente realizadas em Moçambique.

26. Eventos subsequentes

Em Março de 2019, ocorreu o ciclone Idai, um dos piores ciclones tropicais que afectaram África. A tempestade atingiu 
Moçambique em 4 de Março de 2019 e originou a morte de 602 pessoas e a destruição de 168 mil hectares de colheitas. 
O Banco concedeu empréstimos a várias PME na região, com impactos negativos em 2019.
Após a data do balanço, e até à data em que as demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração, 
não houve outros eventos favoráveis   ou desfavoráveis   que devam ser ajustados ou divulgados nessas demonstrações 
financeiras.
Em linha com os serviços prestados pela MyBucks, com os produtos oferecidos e com o normativo recente do Banco 
Central (Aviso n.º 7/GBM/2017), o Banco solicitou ao Banco Central a alteração da sua licença, de banco comercial para 
microbanco. O Banco Central aprovou esta alteração em 18 de Junho de 2019.

      Técnico de Contas Conselho de Administração

 

____________________________________                       ________________________________
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MyBucks Conheça  os nossos balcões

Somos o banco que mais está 
a crescer em Moçambique




