relatório e contas

do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020

1

Demonstrações Financeiras Anuais para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020
Relatório de Gestão
Mensagem do Administrador Delegado
Introdução
Escrevo isto em meio à crise global de saúde COVID19 que afetou a todos nós de uma forma ou de outra.
Em grande medida, seu microbanco manteve sua posição e permaneceu viável sob essas circunstâncias
difíceis. Seja qual for a sua visão, o ano passado foi extraordinário. Percebemos que as mudanças ocasionadas
pela luta contra o vírus COVID-19, o severo impacto comercial e econômico que ele teve, permanecerão
conosco por muito tempo. Mais de um ano no enigma da saúde, continuamos a evoluir e permanecer fortes, prova de que somos resilientes, movidos pelo desejo de fazer o bem contra todas as probabilidades.
Desde Março de 2020, nosso foco tem sido salvaguardar a saúde e a segurança de nossos funcionários,
clientes, acionistas e todas as partes interessadas para navegar habilmente por este momento desafiador.
Fornecemos um ambiente de trabalho flexível para os funcionários e os envolvemos continuamente para
aumentar a conscientização a fim de limitar o risco de propagação e infecção. Nossos funcionários da linha de frente, em sua dedicação e comprometimento característicos, permaneceram lá para garantir que
nossos clientes continuassem a receber um serviço de excelência.
No compromisso de melhor atender nossos clientes e transparência em nosso processo, compartilhamos
nossos resultados do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2020 em comparação com o exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2019. Também compartilhamos nossa perspectiva para os próximos
anos apoiada em análises macroeconômicas de entidades com competência para esse fim.
As mudanças que aconteceram no nível dos acionistas com o advento da Xtenda Financial Holdings Limited
(XFHL) substituindo a Mybucks SA como principal acionista garantem o apoio contínuo dos acionistas na
transformação do microbanco, com progresso significativo sendo registrado em nossas capacidades de
desembolso de empréstimos e níveis de serviço, consequentemente melhorando o tempo de resposta e
a satisfação do cliente.
Não há dúvida de que milhões foram profundamente afetados pelos desafios econômicos e de saúde
combinados do COVID-19. Quero agradecer aos profissionais de saúde e a todos os que serviram na linha
de frente por nos manter seguros e apoiar os serviços essenciais, apesar dos desafios pessoais significativos
e continuam a fazê-lo até hoje.
Como Microbanco, temos um papel crítico a desempenhar na recuperação - fornecer conselhos e serviços aos muitos indivíduos e organizações que servimos, para ajudar nossas economias a crescer e nossas
comunidades prosperar.
Desempenho financeiro e comercial
Ao longo da nossa história de 15 anos, o modelo de negócios da MyBucks Moçambique tem provado continuamente sua força, mesmo em face da incerteza global e ventos contrários econômicos significativos.
Em um ano marcado por uma crise global de saúde, entregamos ganhos operacionais de MZN490 milhões
acima dos MZN414 milhões no ano comparativo anterior.
Apesar dos ventos contrários, fomos capazes de enfrentar muitos desafios à medida que eles se apresentavam e alcançar um ano de sucesso. Alcançamos um crescimento substancial em ativos, depósitos básicos
e empréstimos, e melhoramos os lucros, apesar de um aumento significativo nos custos administrativos.
Os destaques das principais realizações financeiras do Microbanco nos últimos 12 meses incluem:
• Os ativos totais aumentaram em MZN2,021 bilhões, ou 74%.
• Os depósitos aumentaram para MZN3,298 bilhões, acima dos MZN1,292 bilhões em 155%.
• Os empréstimos totais aumentaram em MZN473 milhões, ou 26%.
A confiança do mercado no Microbanco e o nível de serviço prestado, permitiram um aumento do número
de clientes e, consequentemente, um aumento do número e do volume de transações realizadas pelos
nossos clientes ao longo do ano.
Toda a equipe contribuiu para o sucesso que vivemos ao longo do ano. Nossos funcionários tornam o que
fazemos possível. Eles são, e sempre serão, a razão principal de nosso sucesso contínuo.
Perspectivas económicas
A atividade económica em Moçambique diminuiu em 2020 com um crescimento anual do PIB de -3,6% em
comparação com um aumento de 2,22% do PIB em 2019, o que contribuiu para acentuar a deterioração da
carteira de crédito evidenciada pelo aumento do crédito malparado. Embora a economia tenha registado
a sua primeira contracção em 2020 em quase três décadas, espera-se que o crescimento recupere a médio
prazo, atingindo cerca de 4% em 2022. Prevê-se que a economia de Moçambique recupere gradualmente
em 2021, mas permanecem riscos substanciais de descida devido à incerteza em torno da trajetória da
pandemia de COVID-19 (coronavírus).
A pandemia ainda está conosco e, portanto, devemos incluí-la em nosso modelo de recuperação. No entanto, os primeiros indicadores apontam para uma recuperação mais rápida do que o previsto das economias
globais e regionais.
A agricultura é o esteio da economia do país, portanto, o Microbanco está pronto para lançar produtos
feitos sob medida para os agricultores, que deverão facilitar o acesso financeiro e ajudar no crescimento
deste setor chave. O crime cibernético continua sendo um problema candente, especialmente com a
crescente mudança para plataformas digitais e online. Com o aumento do uso de dispositivos eletrônicos
para transações, as tentativas de fraude, como roubo de identidade, clonagem de cartão e troca de SIM,
continuarão aumentando. No entanto, estamos continuamente investindo em tecnologia de ponta para
ficar à frente dos fraudadores digitais. Juntamente com isso, continuaremos a fazer parceria com outros
participantes da indústria para criar consciência da santidade do distintivo do cliente.
Entramos em 2021 com um balanço patrimonial crescente, relacionamentos profundos com os clientes,
uma marca forte em crescimento e um negócio globalmente bem posicionado. Embora os desafios e incertezas macroeconômicas permaneçam, estou confiante no futuro, enquanto trabalhamos para construir
um Microbanco maior e melhor.
Gestão de riscos e investimentos
A gestão de riscos tem se tornado uma questão que precisa de muita atenção e controle por parte das
instituições financeiras todos os dias. O Microbanco tem mantido um foco importante no fortalecimento
e aprimoramento de políticas, procedimentos, estrutura e recursos humanos, bem como sistemas de IT,
contribuindo para a melhoria da eficácia e eficiência do processo de gestão de riscos em linha com as boas
práticas de gestão de riscos.
Também, neste contexto de investimentos realizados pelo Microbanco, é importante destacar a continuação da atualização dos sistemas informáticos, que viu mais MZN74 milhões a serem investidos no sistema
core banking com o objetivo de agilizar os processos e procedimentos do Microbanco. Em linha com a
estratégia digital do Microbanco, o investimento nas capacidades de internet banking e mobile banking
está nos cartões. O Microbanco pretende também melhorar os sistemas e procedimentos de prevenção e
repressão do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e a formação contínua de recursos
humanos nesta área. Relativamente à expansão, registou-se um progresso significativo com a abertura de
quatro (4) novos centros de atendimento ao longo do ano, de forma a aumentar o seu alcance e garantir
a disponibilidade de serviços bancários nas zonas remotas selecionadas.
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Alterações na Comissão Executiva do Microbanco
A Comissão Executiva do Microbanco foi reforçada com novos elementos que irão contribuir para o crescimento de algumas áreas do Microbanco, sem descurar o investimento na progressão na carreira dos nossos
colaboradores. Houve mudanças na liderança executiva do Microbanco com a nomeação do Sr. Helder Julio
Bila como Diretor Executivo Interino em substituição ao Sr. George Nheweyembwa, que renunciou no final
de setembro de 2020. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para expressar nossa sincera gratidão por
seu trabalho e contribuições para o Microbanco durante sua liderança.
Capital humano
Nossos colaboradores são o nosso maior patrimônio, pois são a força motriz do Microbanco, que tem uma
grande contribuição na materialização das projeções realizadas. A Comissão Executiva apoiou várias iniciativas propostas para motivar e incluir os nossos colaboradores. O Microbanco tem a perspectiva de investir
na educação continuada de nossos colaboradores para que estejam aptos e qualificados para enfrentar
o dia a dia e os desafios futuros associados ao processo de crescimento e transformação do Microbanco.
Nós nos beneficiamos de investimentos em novos recursos por meio da implantação de novos ativos
digitais para mudar rapidamente nossas operações, permitindo que mais de 200 colegas, em uma base
rotativa, trabalhem em casa como parte das medidas do Microbanco para proteger seu pessoal e limitar a
propagação do vírus COVID-19.
Responsabilidade social
Nosso compromisso com os valores de responsabilidade social corporativa é parte integrante da estratégia
de mercado da MBC. Esta abordagem reflectiu-se claramente, em 2020, no desenvolvimento de diversas
iniciativas envolvendo clientes, accionistas, colaboradores, parceiros e comunidades, dirigidas a áreas
como educação, saúde e promoção da literacia financeira, com o objectivo de criar valor e satisfação para
comunidades.
Gratidão e apreciação
O Microbanco agradece aos nossos clientes a confiança e colaboração para o nosso crescimento e continuamos empenhados em envidar esforços para responder às suas necessidades de forma mais eficiente e
eficaz e promovendo sempre a qualidade dos nossos serviços.
Gostaríamos de deixar uma palavra de agradecimento aos nossos acionistas, passados, presentes e entrantes, pela importantíssima e decisiva contribuição que prestaram ao Microbanco para continuar a fortalecer
a sua competitividade e crescimento sustentável ao longo do ano.
Agradecemos também a todos os membros dos órgãos sociais e a todos que contribuíram positivamente
para o crescimento e desenvolvimento do Microbanco, em especial ao Banco Central pela contínua orientação e agregação de valor às nossas operações.
Agradeço aos meus 205 colegas por seu tremendo compromisso, responsabilidade de resiliência e determinação de apoiar uns aos outros, nossos clientes, nossas comunidades, nossos fornecedores e, ao fazer isso,
servir nossos acionistas em face de adversidades sem precedentes. É somente por meio de nosso esforço
coletivo que poderemos cercar nossa posição no mercado e proteger os interesses de nossos acionistas.
Estou incrivelmente orgulhoso deles.
Por fim, desejo agradecer o apoio e a orientação que a equipe de administração e eu recebemos do Conselho de Administração em nossos esforços para fortalecer este Microbanco na região.

Relatório de Gestão
O MyBucks Moçambique, SA (“MBC” ou “Microbanco”) é um microbanco que opera em Moçambique desde
2005 e oferece produtos de poupança e investimento, microcrédito, crédito ao consumo, crédito agrícola,
crédito a pequenas e médias empresas, crédito a funcionários do sector público, seguros, cartões bancários
e banca electrónica.
O Microbanco tem 13 balcões, localizados em Maputo, Matola, Beira, Dondo, Chimoio, Manica, Tete, Nampula,
Nacala, Quelimane, Mocuba e Gurué. Para além dos locais acima referidos, o MBC é também representativo
em zonas mais remotas de Moçambique através dos seus Microbanco móveis, conhecidos como Banco
Móvel, e tem 4 ATM’s nos principais municípios.
A MBC é uma sociedade anónima, constituída e domiciliada em Moçambique, com sede na Avenida 25 de
Setembro, número 1821, 3º andar, Maputo, Moçambique.
Missão
Contribuir para a economia de Moçambique abraçando a tecnologia como um meio de fornecer produtos,
ferramentas e serviços financeiros a pessoas carenciadas e excluídas financeiramente, de baixos e médios
rendimentos.
Visão
Ser o prestador de serviços financeiros de eleição para o povo moçambicano.
Resultados da MBC
Síntese
O Microbanco diminuiu uma diminuição nos resultados com um prejuízo após impostos de 171 milhões
de meticais em comparação com o lucro do ano findo em 31 de Dezembro de 2018 no montante de 212
milhões de meticais.
Demonstração da Posição Financeira
A carteira de depósitos encerrou com um saldo de MZN 3,298 bilhões, um aumento de 155% em comparação com MZN 1,292 bilhões em 2019. O foco continua na mudança da composição dos depósitos com a
intenção de manter mais depósitos transacionais através do uso de nossos diferentes canais bancários . A
carteira de crédito teve um saldo líquido final de MZN 2,326 milhões, correspondendo a um aumento de
26% em relação ao ano anterior, que teve um saldo final de MZN 1,853 milhões.
Indicadores de desempenho
Relativamente ao desempenho do Microbanco, são de referir os seguintes indicadores:
•

Uma perda líquida de MZN 68 milhões (perda líquida reexpressa de MZN29 milhões em 2019), representando ano-a-ano decréscimo de 133% e contribuiu para um ROE negativo de 21% (negativo
de 8% em 2019).
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•

Rácio de solvabilidade de 3,5%, nível abaixo do requisito regulamentar de 8%.

•

Crescimento estratégico do balanço, que se traduziu num aumento dos depósitos em 155% e no
crescimento da carteira líquida de crédito em 26% face a 2019.

•

Cobertura de 100% por imparidades para crédito vencido de acordo com o princípio do provisionamento prudente e adequado.

Estrutura de gestão

Segue-se o organograma dos órgãos estatutários em 31 de Dezembro de 2020.
Assembleia Geral

Presidente: Mark Vivier
Secretario: Ali Ubisse
Conselho de Administração
Presidente
Joaquim Macaringue

Comissão de Auditoria, Risco e Compliance
Presidente
Thamsanqa Sibiya

Membros de conselho
Mark Vivier
De Administração

Membros de conselho
De Administração

Riaan Paul
George Nheweyembwa
(Cessou o contracto a 30
de Setembro de 2020)

André Dauane

O mercado continua muito competitivo, e o Microbanco tem planos para recuperar e alavancar os resultados negativos de 2020. Nestes tempos de incertezas, o Microbanco continua vigilante com o intuito de
se reposicionar para fazer face aos desafios futuros e aqueles decorrentes das condições difíceis em que
estava operando, agravadas pela pandemia do Coronavírus.
Análise do balanço
Nossa estratégia em relação ao crédito aos nossos clientes também tem o resultado esperado, o crescimento
da nossa carteira e seu efeito podem ser observados ao longo dos anos conforme demonstrado no gráfico
a seguir. Sabemos que nos últimos anos o risco de crédito tem vindo a aumentar e a gestão do risco de
crédito é uma questão que necessita de acompanhamento contínuo. Apesar deste desafio, o Microbanco
mantém uma estratégia operacional que permite o crescimento da sua carteira com os riscos inerentes
controlados para se manter posicionado no mercado e prestar os melhores serviços aos nossos clientes.
Exploramos e identificamos cuidadosamente as oportunidades de negócios para não comprometer nossa
marca no mercado e, consequentemente, tivemos um crescimento significativo em nossas carteiras de
crédito e depósitos de clientes.
O ponto mais alto do nosso crescimento ocorreu entre 2017 e 2018 com um crescimento de 437% e o crescimento continuou em 2020, embora o impacto desse crescimento na rentabilidade ainda não se concretize.
A provisão para imparidade de crédito aumentou significativamente, de MZN 253 milhões para MZN 374
milhões, devido ao aumento da carteira e aos pressupostos considerados para o cálculo da imparidade,
respeitando as normas contabilísticas que regem esta provisão (IFRS 9). Continuaremos a envidar esforços
para garantir que os empréstimos inadimplentes sejam recuperados ou renegociados.

Thamsanqa Sibiya
Riaan Paul
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(Cessou o contracto a 30 de
Setembro de 2020)
Conselho Fiscal
Presidente

Stephanie Walker

Membros de conselho
Joaquim Bila
De Administração

Comité Executivo
Presidente
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Conselho de AdminisCargo
tração

Data de nomeação

Joaquim Macaringue

Presidente

26 de Agosto de 2019

Mark Vivier

Administrador não executivo 23 de Maio de 2017

André Dauane

Administrador não executivo

Thamsanqa Sibiya

Administrador não executivo 10 de Julho de 2015

Riaan Paul

Administrador não executivo 17 de Outubro de 2019

George Nheweyembwa

Este crescimento dos empréstimos e adiantamentos foi impulsionado pelo crédito aos funcionários públicos, que se expandiu com a inclusão de mais entidades do setor público, sendo este segmento o que
mais contribuiu para o crescimento dos nossos ativos.
Os ativos totais aumentaram 74%, equivalente a MZN 2,021 bilhões em comparação com o exercício de 2019.

Data de cessação/
renúncia

29 de Novembro de
2016

Administrador executivo

15 de Maio de 2011

Administrador executivo

29 de Outubro de 2019

30 Setembro 2020

Análise financeira
Resumo dos resultados
O Microbanco não alcançou bons resultados em 2020, pois teve alguns exercícios de reestruturação feitos
a nível de acionistas e com elevados custos de investimento e consumo incorridos durante o ano com o
aumento das capacidades tecnológicas. Com uma perda de 68 milhões de meticais, os nossos resultados
após impostos em 2020 diminuíram significativamente em comparação com 2019, onde tivemos uma
perda reexpressa de 29 milhões de meticais após impostos.
Nosso retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) caiu de 8% negativos em 2019 para 21% negativos. Esse
efeito já foi antecipado durante o ano e foi um dos impulsionadores para a reengenharia do nosso plano
estratégico e de recuperação..

Depósitos
Em 2020, os depósitos totais de clientes cresceram 155%, essencialmente devido aos nossos esforços
e estratégias de captação de depósitos a prazo. Nossa estratégia é integrada e consiste em atrair novos
clientes e aumentar nosso portfólio e garantir a retenção de nossos clientes existentes por meio de um
serviço de qualidade.

Rentabilidade dos capitais próprios
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Análise da demonstração de resultados

da área de atuação, garantindo a eficácia dos mecanismos de controle.

O lucro operacional aumentou 18% em linha com o aumento de nossa carteira de crédito. Os custos operacionais aumentaram 29% à medida que o Microbanco continuou com sua jornada de transformação, que
está focada em melhorar as capacidades digitais e os níveis de serviço. Nossa provisão para redução ao
valor recuperável na demonstração do resultado diminuiu significativamente à medida que as capacidades
de subscrição e gestão de crédito continuaram a melhorar.

O Microbanco testemunhou uma desaceleração nos empréstimos comerciais durante este período de estado de emergência e, subsequentemente, como a economia contraiu durante o período. O crescimento
projetado não foi alcançado devido a esta desaceleração. Vários mutuários enfrentaram desafios econômicos e, de acordo com as diretrizes do Banco Central, o Microbanco entrou em contato com os clientes
afetados para reestruturar os empréstimos e evitar o aumento das provisões.

Valores em milhares de meticais.
2020

2019

Variance

Margem financeira

496,112

556,580

-11%

Outros rendimentos

19,188

84,767

-77%

515,300

641,347

-20%

O Conselho antecipa que, à medida que a pandemia evolui, as medidas de prevenção da Covid-19 não
teriam um impacto direto na recuperabilidade da carteira de empréstimos do Microbanco com base na
análise da Administração da base de clientes de empréstimos do Microbanco. A análise da carteira de
crédito mostra que o crédito consignado corresponde a 25% e o crédito consignado a 75% do total da
carteira. O Microbanco estima que a carteira de crédito consignado é menos sensível à recuperabilidade
devido ao impacto mínimo de possíveis dispensas de pessoal pelo governo. Os clientes de PMEs e crédito
não consignado serão impactados de forma mais adversa dependendo do setor em que cada cliente atua.

Imparidade de crédito

25,085

227,277

-89%

Perspetivas para 2021 em diante

Custos operacionais

577,336

446,283

29%

Descrição

Total de Proveitos

Lucro antes de impostos (EBT)
Nos últimos 5 anos, o Microbanco vem registando perdas financeiras excepto em 2018. A movimentação
do EBT destes exercícios está demonstrada no gráfico a seguir.

Olhando para 2021 e além, o Banco Mundial tomou medidas decisivas para estabilizar o navio em face
dos ventos contrários do mercado que suprimem a economia mundial, de modo a não apenas sobreviver
aos desafios à frente, mas também para garantir o crescimento, permanecer competitivo a longo prazo
e consolidar uma posição de liderança no subsetor de microfinanças. Com o advento iminente de novos
acionistas, estamos remodelando progressivamente o Microbanco para estar à altura da tarefa e responder
aos ambientes operacionais atuais e futuros. Para tanto, o Microbanco buscará uma estratégia de crescimento em 2021, principalmente buscando retornar à lucratividade, maximizando o retorno e protegendo
o valor para os acionistas.
Conclusão
Apesar do desempenho financeiro do Microbanco em 2020, o conselho continua confiante nas perspectivas
de desempenho futuro devido à base sólida para operação de negócios sustentável. Por meio de nossa
visão de longo prazo, entendemos que a indústria exige pensar além da fumaça atual. Por isso, gostaria de
agradecer aos acionistas a confiança depositada no Conselho e na Administração para orientar a agenda
do Microbanco.
Meu sincero apreço e gratidão são estendidos aos meus colegas membros da diretoria e funcionários
pelos valiosos esforços durante um ano difícil que foi assolado pela pandemia Covid-19, que inaugurou
uma nova maneira normal de fazer negócios. Agradeço também aos nossos clientes, prestadores de
serviços e partes interessadas mais amplas por seu apoio contínuo.

Provisões para imparidade de crédito
A imparidade de crédito diminuiu de MZN 227 milhões em 2019 para MZN 25 milhões em 2020, uma vez
que as melhorias na gestão de crédito e nos processos de recuperação continuaram a ter efeito.
Impacto da pandemia Covid-19 nas operações do Microbanco
O atual surto de coronavírus (Covid-19) afetou significativamente as entidades e a atividade econômica
em todo o mundo. Poucas semanas após a Organização Mundial da Saúde ser informada em Dezembro
de 2019 que um número limitado de casos de pneumonia, de causa desconhecida, foram detectados em
Wuhan, Hubei, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas identificaram um novo tipo de coronavírus
(Covid- 19) como a causa.
Na África Austral, nenhum País foi poupado da pandemia do vírus e diferentes países tomaram medidas destinadas a ajudar a compactar a propagação das doenças e também a ter menos impacto nas suas economias.
O Banco Central de Moçambique teve de implementar medidas destinadas a ajudar a economia durante
esta pandemia em conjunto com o Governo de Moçambique que declarou o estado de emergência de 01
de Abril de 2020 até 30 de Maio de 2020, a fim de limitar o impacto desta pandemia na economia do País .
Um resumo das Diretivas do Banco Central é o seguinte:
1. Sem obrigação de constituição de provisões para créditos de cobrança de dívidas de cobrança
duvidosa de bancos comerciais em caso de renegociação de dívidas com os clientes afetados pela
pandemia COVID-19, antes do vencimento do empréstimo e é válido de 23 de Março de 2020 a 23
de Dezembro de 2020
2. Introdução de linha de financiamento em moeda estrangeira para os bancos comerciais autorizados
a negociar em moeda estrangeira, no montante de USD 500 milhões, pelo prazo de nove meses, a
partir de 23 de Março de 2020.
3. Redução da taxa de reservas compulsórias sobre depósitos de clientes de bancos comerciais em
moeda nacional e estrangeira em 150 pontos base (1,50 pontos percentuais) para 11,50% e 34,50%,
respectivamente, liberação de recursos disponíveis aos bancos para administrar sua liquidez posições.
4. Alterações nas comissões e taxas nas transferências eletrônicas entre diferentes faixas de valores.
(ATM, carteira eletrônica e transação interbancária)
Um resumo das intervenções do Governo é o seguinte:
1. Estado de emergência de 01 de Abril de 2020 a 31 de Maio de 2020
2. Limitação da entrada e saída de pessoas do território moçambicano, através do encerramento
parcial das suas fronteiras, salvo em matéria de interesse do Estado, apoio humanitário, saúde e
transporte de cargas
3. Fecho de estabelecimentos comerciais, de entretenimento e similares, ou redução de sua atividade
e trabalho
4. Introdução de rotatividade de mão de obra ou outras modalidades em função das especificidades
4
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Demonstração da Posição Financeira em 31 de Dezembro de 2020
(Valores expressos em Meticais)
Activo
Caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades e aplicações em
Crédito a clientes
Outros activos
Investimentos em instrumentos de capital
Activos tangíveis
Activo de direito de uso (ROU)
Activos intangíveis
Activos por impostos diferidos
Títulos de dívida Detido

Notas
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Total de Activo
Passivo
Recursos de outras instituições de crédito
Recursos de clientes
Outros passivos
Empréstimos
Títulos de dívida
Passivos por impostos correntes
Passivo por locações financeiras
Passivos por impostos diferidos

16
17
18
19
19
27
12
14

Total de Passivo
Capital
Capital social
Prémio de emissão
Reserva legal
Outras reservas
Reserva de reavaliação
Resultados transitados
Total de Capital
Total de Passivo e Capital

20
20
20
20
20

2020

1 Janeiro 2019

742,096,384
418,713,014
2,325,570,175
221,249,655
6,327,551
103,679,389
33,470,113
133,379,000
39,744,903
747,901,229

2019
Restated
260,452,492
333,669,344
1,852,537,357
32,450,469
6,327,551
123,391,220
53,886,145
66,138,283
22,382,615
-

4,772,131,413

2,751,235,476

2,414,741,824

3,297,835,622
174,700,666
424,238,973
535,239,591
37,022,994
8,917,067

216,750,040
1,291,506,076
67,779,930
160,612,154
548,001,210
37,938,180
57,355,480
8,858,407

104,871,574
1,011,837,234
134,550,356
257,996,820
504,878,475
25,111,581
-

4,477,954,913

2,388,801,477

2,039,246,040

336,415,292
202,571,711
1,763,290,330
10,051,751
6,327,551
95,670,960
414,229
-

570,359,584
1,791,130
25,205,754
58,960,576
17,809,093
(379,949,637)

570,359,584
1,791,130
25,205,754
58,960,576
18,824,117
(312,707,162)

570,359,584
1,791,130
1,512,510
58,960,576
(257,128,016)

294,176,500

362,433,999

375,495,784

4,772,131,413

2,751,235,476

2,414,741,824
5
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Esta informação deverá ser lida em conjunto com as notas que a acompanham.

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

Demonstração dos resultados para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020

Demonstração do rendimento integral para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020

(Valores expressos em Meticais)
Notas

2020

2019
Reexpresso

966,679,787
(470,567,694)
496,112,093

904,735,653
(348,156,138)
556,579,515

92,029,086
(2,218,861)
89,810,225

78,049,910
(5,278,269)
72,771,641

(6,850,459)
(25,085,222)
(63,771,748)
490,214,889

511,235
(227,276,816)
11,484,351
414,069,926

25
26
11, 12, 13
24

(185,161,425)
(332,935,084)
(45,388,331)
(13,851,090)
(87,121,041)

(167,749,331)
(218,259,365)
(39,030,909)
(21,243,241)
(32,212,920)

27

18,863,542

2,870,343

(68,257,499)

(29,342,577)

Juros e rendimentos similares
Juros e encargos similares
Margem financeira

21
21

Rendimentos de serviços e comissões
Gastos com serviços e comissões
Resultados com taxas e comissões

22
22

Resultados de reavaliação cambial
Imparidade de crédito
Outros ganhos operacionais
Resultados operacionais

23
8
24

Gastos com o pessoal
Gastos gerais administrativos
Amortizações
Outros gastos operacionais
Resultado antes de impostos
Correntes
Resultado líquido do exercício

(Valores expressos em Meticais)
2020

2019
Reexpresso

Resultado líquido do exercício

(68,257,499)

(29,342,577)

Movimento na reserva de reavaliação
- Reavaliação de terrenos e edifícios

-

28,451,482

- Imposto

-

(8,858,407)

Realização da reserva de revalorização

(1,015,024)

Resultado não incluído na demonstração de resultados

(1,015,024)

18,824,116

(69,272,523)

(10,518,461)

(69,272,523)

(10,518,460)

(12.15)

(1.84)

Total do rendimento integral do exercício

(768,959)

Atribuível a:
Proprietários de acções da empresa-mãe
Resultados por acção para lucros atribuíveis aos accionistas :
- Resultados por acção básicos e diluídos (Meticais)

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

Demonstração das Variações nos Capitais Próprios para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020
(valores expressos em Meticais)
(Valores expres s os em Meticais )
Capital social

Saldos e m 31 de De ze m bro de 2018

570,359,584

Correcções de IFRS 9
31 de De ze m bro de 2018 - re e xpre s s o

-

Prémio de
emissão

1,791,130
-

Reserva
Legal

1,512,510
-

Reserva de
reavaliação

-

58,960,576

-

570,359,584

1,791,130

1,512,510

-

-

-

570 359 584

1 791 130

Resultado líquido do exercício reexpresso

-

Revaliacao de Edif icios

Outras
reservas

-

(256,263,628)
(864,388)

376,360,172
(864,388)

58,960,576

(257,128,016)

-

-

(3 312 284)

1 512 510

-

58 960 576

(260 440 300)

-

-

-

-

(29 342 577)

-

-

-

28 451 482

-

-

28 451 482

Imposto dif erido na reavaliacao de edif icio

-

-

-

(8 858 406)

-

-

(8 858 406)

Realização da reserva de revalorização

-

-

-

( 768 959)

-

768 959

Transf erência para reserva legal

-

-

23 693 244

-

-

(23 693 244)

-

Saldos e m 31 de De ze m bro de 2019 re e xpre s s o

570,359,584

1,791,130

25,205,754

18,824,117

58,960,576

(312,707,162)

362,433,999

Saldos e m 01 de Jane iro de 2020 com foi
re portado

570 359 584

1 791 130

25 205 754

18 824 117

58 960 576

(312 707 162)

362 433 999

Resultado líquido do exercício

-

-

-

-

-

(68 257 499)

Realização da reserva de revalorização

-

-

-

Saldos e m 31 de De ze m bro de 2020

570,359,584

1,791,130

25,205,754

Alterações na aplicação da IFRS 9
Saldos e m 01 de Jane iro de 2019 re e xpre s s o

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

Resultado Total de capital
líquido do
próprio

(1 015 024)
17,809,093

58,960,576

1 015 024
(379,949,637)

375,495,784
(3 312 284)
372 183 500
(29 342 577)

-

(68 257 499)
294,176,500

Demonstrações Financeiras Anuais para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020
Demonstração de Fluxos de Caixa para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020

•

(Valores expressos em Meticais)

1.4 Comparabilidade das demonstrações financeiras
Notas

(68,257,499)

2019
Restated
(29,342,577)

(444,294,945)
45,388,331

(291,393,043)
39,030,909

11

207,137
-

(578,858)
2,327,948

27
21
21
8

(18,863,542)
(966,679,787)
470,567,694
25,085,222

(2,870,343)
(904,735,653)
348,156,138
227,276,816

(512,552,444)

(320,735,620)

Fluxo de caixa das actividades operacionais
(Prejuízo)/lucro do ano
Itens que não representam fluxos de caixa
Depreciação
Amortization of right of use asset
Lucro/(Perda) na alienação de imóveis e equipamentos
Abate de activos tangíveis
Imposto
Juros e rendimentos similares
Juros e encargos similares
Imparidade de crédito
Fluxo de caixa operacional antes das altera ções nos activos e
passivos operacionais

2020

Alterações nos activos e passivos operacionais
Recursos de clientes
Crédito a clientes
Diminuição/(aumento) de outros activos

17
8
9

2,006,329,546
(498,118,040)
(188,799,186)

101,744,186
(259,748,211)
(22,398,718)

Aplicações em instituições de crédito
Recursos de instituições de crédito
(Diminuição)/aumento de outros passivos

7
16
18

(85,043,670)
(216,750,040)
106,920,736

(127,428,289)
111,878,466
(32,172,460)

611,986,902
915,358,326
(443,736,975)
(5,855,678)
(5,448,538)

(548,860,646)
868,660,557
(275,164,215)
(4,710,969)
(6,685,672)

1,072,304,036

33,239,055

Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais antes de impostos
Juros recebidos
Juros pagos
Juros de locação
Imposto pago

12

Fluxo de caixa líquido de caixa das actividades operacionais
Fluxo de caixa das actividades de financiamento
Pagamentos de empréstimos
Pagamentos de obrigações emitidas
Empréstimos obtidos
Emissão de obrigações
Pagamentos por passivos por locação

19

(56,373,181)

(84,697,021)

19
19
19

(270,338,912)

(134,000,000)

320,000,000
257,577,293
(12,078,603)

8,029,125
201,061,843
(19,107,845)

238,786,597

(28,713,898)

(73,504,994)
(747,901,229)
(8,040,518)

11,314,181
(65,725,909)
(26,076,229)

(829,446,741)

(80,487,957)

12

Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento
Fluxo de caixa das actividades de investimento
Recebimentos por abates de activos tangíveis
Aquisição de activos intangíveis
Aquisição de títulos de dívida
Aquisição de activos tangíveis

13
15
0

Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento
Variações líquidas em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano

6

Caixa e equivalentes de caixa no final do ano
Caixa e equivalentes de caixa no final do ano
6
6
6

Saldos com o Banco Central
Saldos com outras instituições de crédito
Saldos de caixa

481,643,892

(75,962,800)

260,452,492

336,415,292

742,096,384
742,096,384

260,452,492
260,452,492

626,820,045
65,250,370
50,025,969

180,138,766
51,451,398
28,862,328

Notas às demonstrações financeiras
1. Introdução
MyBucks Banking Corporation, S.A (MBC ou Microbanco) é um Microbanco constituído em Moçambique
em 16 de Fevereiro de 2005, fundado pela Opportunity International (OI), uma organização internacional
sediada nos Estados Unidos da América. O endereço da sede do Microbanco é na Av. 25 de Setembro,
número 1821, em Maputo. As principais actividades do Microbanco são o crédito a pequenas e médias
entidades e acções limitadas relativas a investimentos de gestão de tesouraria e de liquidez.
2. Bases de apresentação
Estas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as disposições do Aviso n.º 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 tal como referidos na nota 3.7.
2.2 Utilização de estimativas e julgamentos
A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com as NIRF requer a utilização de estimativas
contabilísticas e requer também que a administração exerça o seu julgamento na aplicação de políticas e
quantias reportadas no activo e no passivo, receitas e despesas. As estimativas e os pressupostos associados são baseados na experiência histórica e em vários outros factores que se acredita serem razoáveis nas
circunstâncias, cujos resultados formam a base para fazer os julgamentos sobre os valores contabilísticos
de activos e passivos que não são prontamente aparentes a partir de outras fontes. Os resultados reais
podem diferir destas estimativas.
As estimativas e os pressupostos subjacentes são revistos numa base contínua. As revisões das estimativas
contabilísticas são reconhecidas no período em que a estimativa é revista se a revisão afectar apenas esse
período ou no período da revisão e em períodos futuros se a revisão afectar tanto o período corrente como
períodos futuros.
Embora estas estimativas se baseiem na melhor experiência do Conselho de Administração («Administração») e nas suas melhores expectativas relativamente a eventos e acções correntes e futuras, os resultados
correntes e futuros podem diferir destas estimativas. Os julgamentos efectuados pela Administração na
aplicação das NIRF com efeito significativo nas demonstrações financeiras e as estimativas sobre os montantes reconhecidos são apresentadas na nota 4.
							

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, excepto no que se refere
a:
•

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.
1.5 Continuidade
A Administração considerou o impacto das medidas tomadas pelos governos e pelo banco central em sua
avaliação da continuidade das operações. Considerações adicionais foram efectuadas sobre a capacidade
do Microbanco de permanecer em continuidade das operações, conforme divulgado na nota 36. O Microbanco é considerado como em continuidade e as demonstrações financeiras foram preparadas com base
no pressuposto da continuidade.
2

Principais politicas contabilisticas

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.
Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras estão mensurados na moeda do ambiente económico em
que o Microbanco opera, designada por moeda funcional, que é o Metical. As demonstrações financeiras do
Microbanco e respectivas notas estão apresentadas em meticais, designada por moeda de apresentação,
salvo indicação explícita em contrário.
a) Transacções e saldos em moeda estrangeira
As transacções em outras moedas que não o 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 de 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 da transacção.
Os itens não-monetários que são mensurados ao justo valor em moeda estrangeira são convertidos para
meticais usando 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 capitais mensurados
ao justo valor através dos resultados, são reconhecidas em resultados como parte dos ganhos ou perdas
de justo valor, e as diferenças de conversão de activos classificados ao justo valor através do rendimento
integral são reconhecidas no rendimento integral.
b) Cotações utilizadas
As cotações de moeda estrangeira utilizadas para a conversão de saldos expressos em moeda estrangeira
foram as seguintes:

USD

2020

2019

74.90

61.47

EUR

2020

2019

91.09

70.25

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 os outros investimentos de liquidez elevada.
3.2 Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito
Os empréstimos e adiantamentos a bancos incluem depósitos bancários e depósitos a prazo no setor
financeiro. Os investimentos são realizados com a intenção de mantê-los até o vencimento e auferir os
fluxos de caixa contratuais. Os empréstimos e adiantamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor
justo acrescido do custo incremental da transação direta e, subsequentemente, são mensurados pelo custo
amortizado usando o método da taxa efetiva de juros. Consulte a nota 3.7 (vii) em relação à redução ao
valor recuperável de ativos financeiros.
3.3 Empréstimos e adiantamentos a clientes

2.1 Bases de preparação

1.3 Base de mensuração		

Aos edifícios e terrenos que são mensurados ao valor reavaliado					

Aos activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral (ORI), que são mensurados ao justo valor; e

Os empréstimos a clientes são mantidos para receber fluxos de caixa contratuais e representam fluxos
de caixa que são exclusivamente o principal e os juros. Os empréstimos e adiantamentos a clientes são
registrados na data em que os recursos são adiantados ao cliente.
Os instrumentos financeiros são desreconhecidos quando:
• os direitos ou obrigações contratuais expiram ou são extintos ou cancelados, por exemplo, uma
venda ou liquidação definitiva;
• são transferidos e os critérios de desreconhecimento da NIRF 9 são observados; ou
• os termos contratuais do instrumento são substancialmente modificados e os critérios de
desreconhecimento da NIRF 9 são observados
Se os fluxos de caixa contratuais de um activo financeiro mensurado ao custo amortizado forem modificados
(renegociados ou reagendados), o Microbanco considera se esta é uma modificação substancial dos termos
originais ou se a modificação é apenas uma tentativa de recuperar os valores contratuais originais em
aberto como parte de uma modificação por dificuldades. Se forem feitas alterações como parte de uma
modificação por dificuldades, o Microbanco não desreconhece o activo financeiro original.
O Microbanco recalcula o valor contabilístico bruto do activo financeiro ao valor presente dos fluxos de caixa
contratuais modificados, descontados à taxa de juros efectiva original do empréstimo. A diferença entre
o valor contabilístico bruto recalculado e o valor contabilístico bruto antes da modificação é reconhecida
como ganho ou perda de modificação. Se as alterações forem consideradas uma modificação substancial,
o Microbanco desreconhece o activo financeiro original e reconhece um “novo” activo ao justo valor e
recalcula a taxa de juros efectiva para o activo. As diferenças no valor contabilístico são reconhecidas no
resultado como ganho ou perda no desreconhecimento.
3.4	Activos fixos tangíveis
Os activos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição (incluindo os custos 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.
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Os edifícios são reavaliados periodicamente nos termos das Normas
Internacionais de Relato Financeiro. O valor do excedente de reavaliação é apresentado como reserva de reavaliação e é incluído no
capital próprio até ser realizado, altura em que é transferido directamente para os resultados transitados. No entanto, uma parte do excedente pode ser transferida se o activo for usado pelo Microbanco.
Nesse caso, o valor do excedente transferido será a diferença entre
a depreciação com base no valor contabilístico reavaliado do activo
e a depreciação com base no custo original do activo. As transferências do excedente de reavaliação para os resultados transitados não
são efectuadas via resultados.
As taxas de amortização praticadas correspondem, em média, às
seguintes vidas úteis estimadas:
Descrição
Edifícios
Obras em edifícios arrendados
Computadores e outros equipamentos
Veículos

Anos
50
3
4 - 10
4

O valor residual e as vidas úteis são revistas anualmente e ajustadas,
caso apropriado.
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 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 tangível é dado pela
diferença entre os recebimentos provenientes do abate, caso existam,
e o valor contabilístico do item.
3.5	Activos intangíveis
Um activo intangível é reconhecido quando:
•

É provável que os benefícios económicos futuros esperados
que são atribuíveis ao activo fluam para a entidade; e

•

O custo do activo pode ser medido de forma fiável.

Os activos intangíveis são registados ao custo de aquisição deduzido das amortizações acumuladas e das perdas por imparidade. As
amortizações são registadas como custo do exercício pelo método
das quotas constantes ao longo da vida útil estimada dos bens.
As licenças de software informático são adquiridas e capitalizadas com
base nos custos incorridos com a aquisição e utilização do software
específico.
As despesas com software em curso são reconhecidas como um activo
quando o Microbanco é capaz de demonstrar sua intenção e capacidade de concluir o desenvolvimento e usar o software de maneira
a gerar benefícios económicos futuros e pode medir com segurança
os custos para concluir o desenvolvimento.
Os custos capitalizados do software de trabalho em andamento incluem todos os custos directamente atribuíveis ao desenvolvimento
do software e dos custos de empréstimos capitalizados e são amortizados ao longo de sua vida útil.
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
variações nas estimativas.
As despesas com manutenção de aplicações informáticas são contabilizadas como despesas do ano em que são incorridas.
Um activo intangível é desreconhecido no momento da sua alienação
ou quando não se esperam benefícios económicos futuros do seu uso
continuado ou alienação. Qualquer ganho ou perda resultante do desreconhecimento, determinado como a diferença entre os proventos
líquidos da alienação, se os houver, e a quantia escriturada do item, é
incluído nos lucros ou prejuízos quando o item for desreconhecido. O
ganho ou perda resultante do desreconhecimento de um item de activo fixo tangível é determinado como a diferença entre os proventos
líquidos da alienação, se os houver, e a quantia escriturada do item.
3.6	Imparidade de activos não financeiros
O Microbanco realiza testes de imparidade sempre que eventos ou
alterações nas condições circundantes indicam que o montante pelo
qual o activo não financeiro é registado nas demonstrações financeiras
é superior ao seu valor recuperável.
O valor recuperável é o mais elevado entre o justo valor do activo
menos os custos de venda e o seu valor de uso. Para a determinação
da imparidade, os activos são alocados ao nível mais baixo para o qual
existem fluxos de caixa separados identificáveis (unidades geradoras
de caixa).
O Microbanco avalia, a cada data de relato, se existe alguma indicação de que uma perda por imparidade de um activo, que não seja o
goodwill, deixou de existir ou diminuiu.
Quando a imparidade é registada ou revertida, a amortização e depreciação dos activos são recalculadas prospectivamente de acordo
com o seu valor recuperável.
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3.7	Instrumentos Financeiros
(i)

Classificação

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

Activos financeiros ao justo valor através de resultados;

•

Custo amortizado;

•

Activos financeiros ao justo valor através do rendimento integral;

•

Passivos financeiros ao justo valor através de resultados; e

•

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 financeiros ao justo valor através do rendimento integral
Os activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento
integral são activos mantidos para a recolha de fluxos de caixa contratuais, e para a venda dos activos, em que os fluxos de caixa dos
mesmo representam apenas pagamentos de capital e juros e não
são designados ao JVAR. Os movimentos no valor contabilístico são
efectuados através do ORI, excepto pelo reconhecimento de ganhos
e perdas por redução ao valor recuperável, receita de juros e ganhos
e perdas cambiais sobre o custo amortizado do instrumento que é
reconhecido no resultado.
Quando o activo financeiro é desreconhecido, o ganho ou a perda
acumulada anteriormente reconhecida no ORI é reclassificada do
capital próprio para o resultado e reconhecida na margem financeira. A receita de juros desses activos financeiros é incluída nos juros e
rendimentos, utilizando o método da taxa de juros efectiva
Empréstimos e valores a receber mensurados ao custo amortizado
Os activos financeiros são mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros efectivos, quando são mantidos para receber
fluxos de caixa contratuais que são apenas pagamentos de capital e
juros, e as vendas desses activos não são significativas ou frequentes.
Estes incluem a maioria dos adiantamentos de retalho, corporativos
e comerciais do Microbanco, bem como certos títulos de investimento utilizados para a gestão do risco de liquidez do Microbanco. Aos
activos financeiros com perda de crédito adquiridos ou originados,
o Microbanco aplica a taxa de juros efectiva ajustada para o crédito.
Essa taxa de juro é determinada com base no custo amortizado e
não no valor contabilístico bruto do activo financeiro e incorpora o
impacto das perdas de crédito esperadas nos fluxos de caixa futuros
estimados do activo financeiro.
Passivos financeiros
O Microbanco reconhece um passivo financeiro uma vez que se torna
parte dos termos contratuais do instrumento financeiro. Os passivos
financeiros são reconhecidos pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efectiva. Um passivo financeiro, ou parte de um
passivo financeiro, é desreconhecido quando a obrigação especificada
no contrato referente ao passivo financeiro é exonerada, cancelada
ou tenha expirado.
(ii) Reconhecimento inicial e mensuração
Os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente quando
o Microbanco se torna parte das disposições contratuais do instrumento. O Microbanco 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 Microbanco.
(iii)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.
(iv) Mensuração ao justo valor e processo de avaliação
O Microbanco 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.
(v) 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 Microbanco ou contraparte.
(vi) Imparidade de activos financeiros
O Microbanco avalia, numa base prospectiva, a perda de crédito esperada (PCE) associada aos instrumentos de dívida mensurados ao
custo amortizado, ao justo valor através do rendimento integral (JVRI)
e às exposições resultantes de empréstimos. O Microbanco reconhece
uma perda por imparidade em cada data de relato e a mensuração
da PCE reflecte:
• Um montante com probabilidade ponderada que é determinado por via da avaliação de possíveis resultados;
• O valor temporal do dinheiro; e
• 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 30.1.4 contém maior detalhe sobre a forma de mensurar a
perda de crédito esperada
(vii) 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
classificados 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
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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 Microbanco 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 Microbanco para a gestão dos activos e das
características dos fluxos de caixa do activo. Existem três categorias
de mensuração que o Microbanco usa para classificar os instrumentos
de dívida:
•

•

•

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.
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 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.
Justo valor através de resultados (JVAR): Os activos que
não atendem aos critérios de custo amortizado ou ao 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.

Instrumentos de capital
Após o reconhecimento inicial, o Microbanco 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 avaliação de imparidade.
O Microbanco optou por uma classificação irrevogável nesta categoria
dos seus investimentos em acções não listadas.
3.8	Impostos sobre o rendimento
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 ao período 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 ao 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 sobre o rendimento
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.
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	Receitas de Juro
Os juros e rendimentos e juros e encargos similares são reconhecidos
nos resultados aplicando o método da taxa de juros efectiva.
A taxa de juros efectiva é a taxa que desconta exactamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados em dinheiro através
dos instrumentos financeiros, com expectativa de vida útil, ao valor
contabilístico bruto de um activo financeiro ou ao custo amortizado
de um passivo financeiro. No caso de taxas de juros fixas, a taxa de
juros efectiva é estabelecida no reconhecimento inicial de activos e
passivos financeiros e não é revisada posteriormente.
Para o cálculo da taxa de juros efectiva, os fluxos de caixa futuros são
estimados considerando todos os termos contratuais do instrumento,
sem considerar, no entanto, quaisquer perdas de crédito futuras. O
cálculo inclui comissões que são parte integrante da taxa de juros
efectiva, custos de transacção e todos os prémios e descontos directamente relacionados à transacção. Se o instrumento financeiro
gerador de juros estiver em incumprimento (estágio 3), a receita será
reconhecida apenas no valor líquido do adiantamento do empréstimo.
Para activos financeiros adquiridos ou originados com imparidade
de crédito, o Microbanco calcula a receita de juros calculando a taxa
de juros efectiva ajustada ao crédito e aplicando essa taxa ao custo
amortizado do activo financeiro. A taxa de juros efectiva ajustada ao
crédito é a taxa que, no reconhecimento inicial, desconta os fluxos
de caixa futuros estimados (incluindo perdas de crédito) ao custo
amortizado do activo financeiro com imparidade de crédito.
3.11	Outros rendimentos de honorários e comissões
O Microbanco obtém receitas de taxas e comissões de uma vasta
gama de serviços financeiros que fornece a seus clientes. A receita
de serviços e comissões é reconhecida por um valor que reflecte a
contraprestação a que o Microbanco espera ter direito em troca da

prestação dos serviços.
As obrigações de desempenho, bem como o momento da sua satisfação, são identificadas e determinadas no início do contrato. Os contratos de receita do Microbanco normalmente não incluem múltiplas
obrigações de desempenho.
A s outras despesas de serviços e comissões referem-se principalmente
a taxas de transacções e serviços que são debitadas à medida que os
serviços são recebidos.
3.12	Lucros por

acção

O Microbanco apresenta os resultados por acção básicos e diluídos
(“EPS”) para as suas acções ordinárias. O lucro por acção básico é calculado dividindo o lucro ou perda atribuível aos accionistas ordinários
do Microbanco pelo número médio ponderado de acções ordinárias
em circulação durante o período. O valor do LPA diluído é determinado
ajustando o lucro ou perda atribuível aos accionistas ordinários e o
número médio ponderado de acções em circulação para os efeitos
de todas as potenciais acções ordinárias diluidoras.
3.13	Locação
IAS 17 – Políticas contabilísticas de locação – divulgação do exercício
anterior
Locação operacional
Todas as locações que não atendem aos critérios de uma locação financeira são classificadas como locações operacionais. Os pagamentos
efectuados sob locação operacional são reconhecidos no resultado
pelo método linear pelo prazo da locação. Os incentivos recebidos são
reconhecidos como parte integrante das despesas totais da locação
pelo prazo da mesma. Os pagamentos mínimos da locação efectuados
sob locação financeira são divididos entre a despesa financeira e a
redução do passivo pendente. A locação financeira é alocada a cada
período durante o prazo da locação, a fim de produzir uma taxa de
juros periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo.
Quando uma locação operacional é rescindida antes que o período
de locação tenha expirado, qualquer pagamento exigido ao locador
por meio de multa é reconhecido como despesa no período em que
o término ocorre.
NIRF 16 e IAS 17 – Políticas contabilísticas do locador
Os activos mantidos pelo Microbanco sob locação, que transferem
para o Microbanco substancialmente todos os riscos e benefícios da
propriedade são classificados como locações financeiras. O activo sob
locação é mensurado por um valor igual ao menor entre seu justo
valor e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Após
o reconhecimento inicial, o activo é contabilizado de acordo com a
política contabilística aplicável a esse activo. Os activos mantidos
sob outras locações são classificados como operacionais e não são
reconhecidos na demonstração da posição financeira do Microbanco.
Se o Microbanco for o locador num contrato de locação que transfere
substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do activo para o locatário, o contrato é classificado como locação
financeira e é reconhecido um valor a receber igual ao investimento
líquido na locação, apresentado em empréstimos e adiantamentos.
3

Estimativas e julgamentos significativos

A preparação das demonstrações financeiras do Microbanco requer
que a Administração faça julgamentos, estimativas e pressupostos
que afectam as quantias reportadas de receitas, despesas, activos
e passivos, e as divulgações que os acompanham, e a divulgação
de passivos contingentes. A incerteza acerca destes pressupostos e
estimativas pode resultar em resultados que exijam um ajustamento
material na quantia escriturada de activos ou passivos afectados em
períodos futuros. No processo de aplicação das políticas contabilísticas do Microbanco, a gestão fez os seguintes julgamentos, que têm o
efeito mais significativo nas quantias reconhecidas nas demonstrações
financeiras:
4.1	Imposto sobre o rendimento
Os impostos sobre os lucros correntes e diferidos são determinados
com base no quadro fiscal em vigor no país. Os activos e passivos por
impostos diferidos são determinados com base na legislação fiscal
actualmente em vigor ou na legislação já publicada para aplicação
futura. Alterações na interpretação da legislação fiscal podem influenciar o valor dos impostos reconhecidos.
O reconhecimento de activos por impostos diferidos implica um elevado grau de julgamento por parte do Conselho de Administração
relativamente à identificação e avaliação da existência de resultados
e lucros tributáveis futuros.
A determinação das provisões para imposto sobre valor agregado
(IVA), imposto retido na fonte, imposto de selo e imposto de renda
pessoal é baseada na legislação tributária, na qual sua interpretação
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pode influenciar o valor da provisão reconhecida. As interpretações
são feitas com base no julgamento do Conselho de Administração
e nas consultas feitas com especialistas tributários.
Durante o ano em curso, o Microbanco realizou uma remensuração
da revisão tributária para fornecer informações mais confiáveis e
mais relevantes sobre os efeitos da transação para os usuários.
4.2 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 são estimativas significativas. O montante da perda de crédito esperada (PCE)
é sensível a alterações nas circunstâncias e previsões de condições
económicas. O histórico do Microbanco 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 Microbanco
está divulgada na nota 30.1.4.
Um número de julgamentos significativos é requerido para a aplicação das exigências contabilísticas para mensurar as PCE, tais como:
•

Determinar o critério para o aumento significativo do risco
de crédito;

•

Escolha apropriada de modelos e pressupostos para a mensuração da PCE;

•

Estabelecer o número e os pesos dos cenários de informação prospectiva para cada tipo de produto/mercado e PCE
associada;

4.3 Justo valor dos activos fixos tangíveis
O Microbanco estima o justo valor dos edifícios usando avaliações
profissionais independentes, realizadas regularmente. Quando um
activo é reavaliado, o valor contabilístico líquido é reapresentado
ao valor reavaliado do activo. Os aumentos nos valores contábeis
decorrentes da reavaliação, incluindo as diferenças de conversão
de moeda, são reconhecidos em outros resultados abrangentes a
menos que compensem reduções anteriores nos valores contabilísticos do mesmo activo; nesse caso, são reconhecidos no resultado. As
reduções nos valores contabilísticos que compensam os aumentos
anteriores do mesmo activo são reconhecidas em outros resultados
abrangentes.
A alteração na mensuração dos edifícios de custo para o modelo
de reavaliação vai em linha com a nova gestão do Microbanco bem
como a estratégia de valorização dos activos do Microbanco ao melhor valor razoável bem como considera-se que forneça informações
mais confiáveis e relevantes sobre os efeitos das transacções para
os usuários.
5. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas
contabilísticas e
5.1 Alterações nas políticas contabilísticas e divulgações
O Microbanco tem aplicado de forma consistente as políticas contabilísticas descritas na Nota 3 a todos os períodos apresentados
nestas demonstrações financeiras.

5.1.1 Adopção de normas (novas e alterações) publicadas,
em vigor
No corrente ano, o Microbanco aplicou uma série de alterações
às IFRSs emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB) que são obrigatórias para um período contabilístico que se
inicie em ou após 1 de Janeiro de 2020. O Microbanco não adotou
antecipadamente nenhuma norma, interpretação ou alteração que
foi emitida, mas ainda não entrou em vigor:
IMPACTO DA ADOPÇÃO DE NOVAS NORMAS REVISTAS
Estrutura conceitual
As melhorias na estrutura conceitual incluem a revisão das definições
de ativo e passivo, atualização dos critérios de reconhecimento para
inclusão de ativos e passivos nas demonstrações financeiras e os
seguintes conceitos foram esclarecidos; prudência, mordomia, incerteza de medição e substância sobre a forma. Pequenas alterações
também foram feitas em várias outras normas. As alterações não
tiveram um impacto significativo nas políticas contábeis do banco.
IFRS 3 Combinações de Negócios - Emendas para esclarecer a definição
de um negócio
As alterações esclarecem a definição de um negócio, com o objetivo
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de auxiliar as entidades a determinar se uma transação deve ser
contabilizada como uma combinação de negócios ou como uma
aquisição de ativos. A alteração não teve um impacto significativo
nas políticas contabilísticas do Microbanco.
IAS 1 e IAS 8 Alterações relacionadas à definição de material
As alterações alinham a definição de material nas Normas IFRS e esclarecem certos aspectos da definição. As alterações esclarecem que
a materialidade dependerá da natureza ou magnitude das informações, ou de ambas. Uma entidade precisará avaliar se as informações,
individualmente ou em combinação com outras informações, são
materiais no contexto das demonstrações financeiras. A alteração
não teve um impacto significativo no ano
declarações financeiras.
Alterações à IFRS 16 Covid-19 Concessões de aluguel relacionado
Em 28 de Maio de 2020, o IASB emitiu Concessões de aluguel da
Covid-19 - alteração à IFRS 16 Locações As alterações proporcionam
alívio aos locatários da aplicação da orientação da IFRS 16 sobre a
contabilização de modificação de locação para concessões de aluguel decorrentes da pandemia da Covid-19 . Como um expediente
prático, um locatário pode decidir não avaliar se uma concessão de
aluguel relacionada à Covid-19 de um locador é uma modificação
do arrendamento. O locatário que fizer esta escolha contabilizará
qualquer alteração nos pagamentos do arrendamento resultante da
concessão de aluguel relacionada à Covid-19 da mesma forma que
contabilizaria a alteração de acordo com o IFRS 16 se a alteração não
fosse uma modificação do arrendamento. A alteração aplica-se aos
períodos de relatório anuais com início em ou após 1 de Junho de
2020. A aplicação antecipada é permitida. Esta alteração não teve
impacto nas demonstrações financeiras do Microbanco.
5.2. Normas (novas e alterações) que foram publicadas e são
obrigatórias para os períodos contábeis iniciados em ou
após 1 de Janeiro de 2021:
Uma série de novas normas entram em vigor após 1 de Janeiro de
2021 e a aplicação antecipada é permitida. No entanto, o Microbanco não adotou antecipadamente as normas novas ou emendadas
na preparação dessas demonstrações financeiras consolidadas. Os
novos padrões são:
Reforma do índice de referência da taxa de juros - Fase 2 (alterações ao
IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16)
Data de vigência: 1 de Janeiro de 2021
A segunda fase da Reforma do Índice de Referência da Taxa de Juros
resultou em alterações aos requisitos do IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4
e IFRS 16 para permitir que as empresas lidem com seu efeito sobre
os instrumentos financeiros e continuem a fornecer informações úteis
aos investidores. As alterações exigem que as entidades atualizem a
taxa de juros efetiva para refletir a mudança para a taxa de referência
alternativa, em vez de desreconhecer ou ajustar o valor contábil dos
instrumentos financeiros para as mudanças exigidas pela reforma.
Uma entidade não terá que descontinuar a contabilização de hedge
unicamente porque faz as alterações exigidas pela reforma se o hedge
atender a outros critérios de contabilização de hedge. Além disso, as
alterações exigem que as empresas forneçam informações adicionais
aos investidores sobre os novos riscos decorrentes da reforma e como
ela gerencia a transição para taxas de referência alternativas. Essas
alterações serão aplicadas retrospectivamente. O impacto nas demonstrações financeiras anuais ainda não foi totalmente determinado.
Venda ou contribuição de ativos entre um investidor e seu associado ou
empreendimento conjunto (alterações ao IFRS 10 e IAS 28)
Data de vigência: data de vigência diferida indefinidamente
As alterações tratam de uma inconsistência entre os requisitos do
IFRS 10 e os do IAS 28, ao lidar com a venda ou contribuição de ativos entre um investidor e sua coligada ou joint venture. A principal
consequência das alterações é que um ganho ou perda total é reconhecido quando uma transação envolve um negócio (quer esteja
sediada em uma subsidiária ou não). Um ganho ou perda parcial é
reconhecido quando uma transação envolve ativos que não constituem um negócio, mesmo que esses ativos estejam alocados em
uma subsidiária. As alterações serão aplicadas prospectivamente e
não se espera que tenham um impacto material nas demonstrações
financeiras do Microbanco.

larmente a mensuração) usando a prática atuarial local, resultando
em uma infinidade de abordagens diferentes. O objetivo geral da
IFRS 17 é fornecer um modelo contábil mais útil e consistente para
contratos de seguro entre entidades que emitem contratos de seguro
globalmente. A norma exige que uma entidade mensure os contratos
de seguro usando estimativas e premissas atualizadas que refletem
o momento dos fluxos de caixa e qualquer incerteza relacionada aos
contratos de seguro. Não se espera que a norma tenha um impacto
material nas demonstrações financeiras do Microbanco.
Classificação de passivos como circulantes ou não circulantes (alterações
ao IAS 1)
Data de vigência: 1 de Janeiro de 2023
A alteração esclarece como classificar a dívida e outros passivos como
circulantes ou não circulantes. O objetivo da alteração visa promover
a consistência na aplicação dos requisitos, ajudando as entidades a
determinar se a dívida e outros passivos com uma data de liquidação
incerta devem ser classificados como correntes (vencidas ou potencialmente com liquidação dentro de um ano) ou não correntes . A
alteração também inclui o esclarecimento dos requisitos de classificação para a dívida que uma entidade pode liquidar convertendo-a
em patrimônio líquido. Estes são esclarecimentos, não mudanças,
aos requisitos existentes e, portanto, não se espera que afetem as
demonstrações financeiras das entidades de forma significativa. No
entanto, esses esclarecimentos podem resultar na reclassificação de
alguns passivos de circulante para não circulante e vice-versa. A alteração será aplicada retrospectivamente. O impacto nas demonstrações
financeiras anuais ainda não foi totalmente determinado.
Melhorias anuais nos padrões IFRS 2018–2020
Data de vigência: 1 de Janeiro de 2022
O IASB emitiu várias alterações e esclarecimentos às IFRS existentes,
nenhum dos quais deverá ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras anuais do Microbanco e da Empresa.
Contratos Onerosos - Custo de cumprimento de um Contrato- (Alterações
à IAS 37)
Data de vigência: 1 de Janeiro de 2022
As empresas que atualmente aplicam a abordagem de ‘custo incremental’ precisarão reconhecer provisões maiores e potencialmente
mais para contratos onerosos.
Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações à IAS 16)
Data de vigência: 1 de Janeiro de 2022
De acordo com as alterações, o produto da venda de itens antes que
o item relacionado do imobilizado esteja disponível para uso deve ser
reconhecido no resultado, juntamente com os custos de produção
desses itens. A IAS 2 Inventários deve ser aplicada na identificação e
mensuração desses custos de produção.
Referência à Estrutura Conceitual (Emendas à IFRS 3)
Data de vigência: 1 de Janeiro de 2022
Atualizações da IFRS 3 para que se refira à Estrutura Conceitual de
2018 em vez da Estrutura de 1989.
5.3. Correção de erro do período anterior
Em 2018 e 2019, o Microbanco não reconheceu juros sobre a
parcela não deteriorada dos empréstimos classificados como grau
de desempenho de estágio 3. Como consequência, a receita e as
perdas de crédito esperadas foram subestimadas. As demonstrações
financeiras dos anos anteriores foram corrigidas pelo erro material do
período anterior no SOFP e na SOCI.
No exercício de 2018, foram provisionados MZN 15.479.827 de créditos da fase 3, devendo ser reconhecidos juros no montante de MZN
14.144.469 na SOCI do Microbanco. Da mesma forma, em 2019, era
suposto que MZN33.400.643 juros fossem reconhecidos na parte sem
imparidade dos empréstimos da fase 3 no valor de MZN76.901.941.
Este reconhecimento está de acordo com o IFRS 9, que exige que,
para ativos financeiros com redução ao valor recuperável de crédito,
a receita de juros seja calculada aplicando a TJE (ou a EIR ajustada
por crédito se o ativo estava com redução ao valor recuperável no
reconhecimento inicial) ao custo amortizado (que é, após a dedução
das ECLs) do ativo em períodos de relato subsequentes.

Data de vigência: 1 de Janeiro de 2023

O erro foi corrigido no ano anterior calculando a receita de juros
aplicando a TJE ao custo amortizado dos empréstimos e ajustando
a receita de juros na SOCI para a receita de 2019 e nos lucros retidos
iniciais para o mesmo período.

Esta norma substitui o IFRS 4 Insurance Contracts, que fornecia às
entidades a dispensa de contabilizar contratos de seguro (particu-

O impacto nos itens de linha das demonstrações financeiras é o
seguinte:

IFRS 17 Contratos de Seguro e alterações à IFRS 17 Contratos de Seguro

Demonstrações Financeiras Anuais para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020

31 Dez 2019
conforme
indicado
anteriormente

Posição Financeira(Extracto)

Aumento/
(Diminuição)

31 Dez 2019
reexpresso

31 Dez 2018
conforme
indicado
anteriormente

59,704,691

1,852,537,357

1,764,561,489

(1,271,159)

1,763,290,330

2,682,672,378

59,704,691

2,742,377,069

2,416,012,982

(1,271,159)

2,414,741,823

18,832,680

19,105,500

37,938,180

25,518,352

(406,771)

25,111,581

2,379,943,070

19,105,500

2,399,048,570

2,039,652,811

(406,771)

2,039,246,040

(353,306,353)

40,599,191

(312,707,162)

(256,263,629)

(864,388)

(257,128,017)

321,834,808

40,599,191

362,433,999

376,360,171

(864,388)

375,495,783

2,701,777,878

59,704,691

2,761,482,569

2,416,012,982

(1,271,159)

2,414,741,823

Aumento/
(Diminuição)

31 Dez 2018
reexpresso

Activos
Emprestimos e adiantamentos a clientes

1,792,832,666

Total de Activos
Passivos
Impostos correntes Passivo
Total de Passivos
Capital
Prejuizos acumulados
Total de Capital
Total de Passivo e Capital

2019 conforme
declarado
anteriormente

Aumento/
(Redução)

2019
Reexpresso

Juros e rendim entos s im ilares

872,329,901

32,405,752

904,735,653

Margem financeira

524,173,763

32,405,752

556,579,515

(255,846,914)

28,570,098

(227,276,816)

Resultado antes de impostos
Im pos tos Correntes

(93,188,770)
22,382,615

60,975,850
(19,512,272)

(32,212,920)
2,870,343

Resultado líquido do exercício

(70,806,155)

41,463,578

(29,342,577)

2018 conforme
declarado
anteriormente

Aumento/
(Redução)

2018
Reexpresso

Juros e rendim entos s im ilares

601,974,659

(15,672,340)

586,302,319

Margem financeira

434,027,548

(15,672,340)

418,355,208

Im paridade de crédito
Resultado antes de impostos
Im pos tos Correntes

(45,967,728)
67,878,894
(13,196,581)

14,401,181
(1,271,159)
406,771

(31,566,547)
66,607,735
(12,789,810)

54,682,313

(864,388)

53,817,925

Demonstração de resultados
(extracto)

Im paridade de crédito

Demonstração de resultados
(extracto)

Resultado líquido do exercício

O lucro básico e diluído por acção do ano anterior foi corrigido. O
valor da correção para o lucro básico e diluído por ação para 2019 foi
um aumento de MZN 12,41 negativo para 1,84 MZN negativo para
ambos os índices.
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Caixa e equivalentes de caixa

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, a decomposição da
rubrica caixa e disponibilidades em bancos centrais é a seguinte:
Caixa
Disponibilidades em outras instituições
de crédito
Depósitos à ordem no Banco de
Moçambique

Saldo mínimo de reservas obrigatórias
no Banco de Moçambique
Caixa e equivalente de
caixa
Disponibilidades em outras instituições de crédito
- Moeda Nacional
- Moeda Estrangeira

2020
50,025,969

2019
28,862,328

65,250,370

51,451,398

299,477,911

21,250,834

414,754,250

101,564,560

327,342,134

158,887,932

742,096,384

260,452,492

60,233,539
5,016,831
65,250,370

46,119,550
5,331,848
51,451,398

O saldo detido junto do Banco Central inclui a reserva mínima de caixa
no montante de 327.342.134 meticais (2019: 158.887 932 meticais)
detida para permitir ao Microbanco cumprir o requisito de reserva

legal de uma taxa diária mínima de 11,5% do total do passivo que se
enquadram na lei nº 2 / GBM / 2012 do Banco Central de Moçambique, de 04 de Julho de 2012. As reservas estatutárias estão isentas de
juros e são consideradas como parte da caixa e equivalentes de caixa
e espera-se que sejam recebidas no prazo de 12 meses.
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Disponibilidades e aplicações em outras instituições de
crédito

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, a decomposição
das disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito
é a seguinte:

Aplicações em outras instituições de crédito
- Moeda Nacional
- Juros acumulados

2020

2019

416,000,000

330,000,000

2,713,014
418,713,014

3,669,344
333,669,344

Estágio 1
Aplicações em outras instituições
de crédito
Imparidade acumulada

418,713,014

333,669,344

418,713,014
418,713,014

333,669,344
333,669,344

418,713,014
418,713,014

333,669,344
333,669,344

Maturidade
3 meses a 1 ano

As contrapartes são instituições financeiras sem histórico de incumprimento e por esta razão a imparidade é imaterial.
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Emprestimos e adiantamentos a clientes

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, a decomposição dos
empréstimos e adiantamentos a clientes é a seguinte:
2020

2019

2,201,433,162

1,604,911,515

2,201,433,162

1,604,911,515

Crédito individual

284,105,150

279,217,387

Pequenos empréstimos

154,120,126

176,018,935

Crédito a trabalhadores

47,132,036

30,622,431

Grupo Agricultura

12,511,711

14,838,193

497,869,023

500,696,946

2,699,302,185

2,105,608,461

Imparidade acumulada

(373,732,010)

(253,071,104)

Total emprestimos e
adiantamento a clientes

2,325,570,175

1,852,537,357

Crédito por produto

Payroll
Emprestimo Consumo

Subtotal

Não Payroll

Subtotal

Crédito Bruto

Os clientes do Microbanco celebraram um acordo com a seguradora
Sanlam, no qual todos os empréstimos são segurados em determinadas situações. Nessa nota, o Microbanco paga pela apólice de seguro
em nome do cliente e tem uma conta a receber devida por parte deles. O prémio de seguro refere-se a pagamentos devidos por clientes
relativos a pagamentos efectuados pelo Microbanco por conta destes
clientes pelo seguro de empréstimos. A política da Sanlam é levada
em consideração no modelo ECL.
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Demonstrações Financeiras Anuais para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020
Crédito a trabalhadores do Estado

Reconciliação de movimentos em ECLs:

2020
296,042,383
(42,971,279)
253,071,104
95,575,684
25,085,222
373,732,010

Provisão para perdas em 1 de Janeiro - conforme declarado anteriormente
Ajustes do ano anterior
Provisão para perdas ajustada em 1 de Janeiro de 2020
Reversão durante o ano
Encargos na demonstração de resultados
Provisão para perdas em 31 de Dezembro de 2020

2019
64,565,350
(42,971,279)
21,594,071
4,200,217
227,276,816
253,071,104

Ao longo do ano o banco corrigiu o modelo da ECL, causando uma reformulação nos números de 2018 e
2019. Consulte a nota 5.3 para obter mais detalhes sobre a reformulação.
A maturidade dos empréstimos de acordo com as expectativas das prestações contratuais é a seguinte:

Até 1 mês
1 mês a 3 meses
3 meses a 1 ano
1 ano a 5 anos
Mais de 5 anos

2020

2019

38,759,503
100,774,708
697,671,052
1,117,139,168
371,225,744
2,325,570,175

7,504,340
19,345,266
276,664,407
1,543,648,484
5,374,860
1,852,537,357

Crédito a individuais
O crédito individual representa os empréstimos destinados a particulares e pequenas empresas. Ao avaliar
o risco associado a esses clientes, o Microbanco leva em consideração a avaliação da rentabilidade dos
negócios dos clientes, principais clientes e qualquer impacto no setor de negócios. O risco de crédito para
este produto tende a ser mensurado com base nos pagamentos em atraso.
Durante o ano em curso, ocorreram alterações no valor do crédito bruto que contribuíram para parte das
alterações na imparidade. Essas alterações incluíram o seguinte:
-- Desreconhecimento de activos financeiros por reembolso de clientes, no montante de MZN 262
081 304 que contribuiu para a redução de ECL de MZN 620 900;
-- Novos empréstimos financeiros no valor de 264 741 668 Meticais e o LCE resultante foi de 27 636
024 Meticais;
-- Movimentos de empréstimos da fase 1 para a fase 2 de MZN 17 023 208 e movimentos da fase 2
para a fase 1 de MZN 5 830 615 resultando numa diminuição de MZN 199 517 na LCE;
-- Movimentos de créditos da fase 1 e fase 2 para a fase 3 nos montantes de MZN 11 191 012 e MZN
1 163 495, respectivamente, resultando num aumento do LCE de MZN 647 214;
Os saldos por etapa para o valor contábil bruto do crédito não consignado são apresentados a seguir
2020

2019

Estágio 1

91,611,227

440,270,478

Estágio 2

170,591,776

8,823,977

Estágio 3

235,666,020

51,602,491

497,869,023

500,696,946

Não Payroll

Total

Provisão para redução ao valor recuperável (PCE) para produtos não relacionados à folha de pagamento
em 31 de dezembro de 2020:
Estágio 1
PCE 12meses
Imparidade acumulada a 1 de Janeiro de 2020
Alteração na estimativa
Imparidade acumulada ajustada
Transferências do estágio 1 para o estágio 2
Transferências do estágio 2 para o estágio 1
Transferências do estágio 1 para o estágio 3

201,914
-

(2,223)

Estágio 2
PCE até à
maturidade

Estágio 3
PCE até à
maturidade

2,539,410
-

6,548,725
-

1,107,680

-

Os saldos por etapa para o valor contábil bruto do crédito consignado são apresentados a seguir.
2020

2019

Estágio 1

1,507,158,149

1,053,361,700

Estágio 2

446,844,964

322,439,930

Estágio 3

247,430,049

229,109,885

2,201,433,162

1,604,911,515

Payroll

Total

O movimento da imparidade para produtos de crédito a trabalhadores do Estado a 31 de Dezembro 2020
é o seguinte:

Imparidade acumulada a 31 de Dezembro de 2019

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

PCE 12meses

PCE até à

PCE até à

Total

23,251,081

38,668,336

224,832,917

286,752,334

(42,971,279)

(42,971,279)

181,861,638
8,098,693
(35,904,281)
16,943,539
(1,082,216)
63,746,535
(92,775,125)
30,051,160

243,781,055
(215,394)
(15,339,807)
7,537,898
(8,472,936)
13,785,799
(110,018)
70,210,303
(109,188,439)
42,350,700

Alteração na estimativa
Imparidade acumulada ajustada
Activos financeiros desreconhecidos durante o período
Transferências:
Transferências do estágio 1 para o estágio 2
Transferências do estágio 2 para o estágio 1
Transferências do estágio 1 para o estágio 3
Transferências do estágio 3 para o estágio 1
Transferências do estágio 2 para o estágio 3
Transferências do estágio 3 para o estágio 2
Alterações em PDs/LGDs/EADs
Desreconhecimento de activos financeiros do periodo
Novos activos financeiros

-

331,470
(500)

(1,636,444)
-

567,724

(304,664)
95,131

(5,066,331)
384,654
(63,875)

(1,304,974)
567,224

92,734,497

Actvos Financeiros reconhecidos durante o periodo
Novos activos financeiros originados
Transferências do estágio 2 para o estágio 3
Imparidade acumulada a 31 de Dezembro de 2020

(70,946)
3,873,134
9,158,241
18,431,647

(442,303)
1,035,847
26,952,275
29,346,930

(107,651)
22,727,044
56,623,982
81,614,272

27,636,024
92,734,497
129,392,849

(125,774)

O movimento da imparidade para produtos de não Payroll em 31 de Dezembro de 2019 concedido é
conforme segue:
Estágio 1
PCE 12meses
5,921,249

Estágio 2
PCE até à
maturidade

Estágio 3
PCE até à
maturidade

8,254,555

13,022,272

Imparidade acumulada a 31 de Dezembro de 2019

201,914

Estágio 1

27,198,076

1,725,564

-

(2,596,879)

Transferências do estágio 2 para o estágio 1

22,319,333

(23,549,902)

-

(1,230,569)

Transferências do estágio 1 para o estágio 3

(6,133,825)
(206,827)

14,767,193
(287,625)

Provisão para perdas em 1 de janeiro de 2019
Mudanças no valor contábilistico bruto:
Transferências do estágio 1 para o estágio 2
Transferências do estágio 2 para o estágio 1
Transferências do estágio 1 para o estágio 3
Alterações em PDs/LGDs/EADs
Novos activos financeiros
Desreconhecimento de activos financeiros do
periodo
Provisões utilizadas para o abate
Provisão para perdas em 31 de Dezembro de
2019
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(14,607,152)
4,046,706
18,598,760

170,939,943

244,339,161

ECL
Estágio 2

Estágio 3

PCE até à
maturidade

PCE até à
maturidade

7,983,569

23,514,489

5,869,216

37,367,274

(647,575)
1,909,393
(12,711,006)
7,418,037
19,865,404

37,633,430
(9,059,259)
(29,307,944)
20,898,537

93,654,723
49,736,646
77,464,750

36,985,855
(7,149,866)
80,943,717
27,846,739
118,228,691

(290,604)

(3,801,137)

(294,749)

(4,386,490)

(74,223)

(1,209,780)

(1,597,669)

(2,881,672)

23,452,995

38,668,336

224,832,917

Total

286,954,248

Outros Activos

Total

(4,322,443)

(17,469,052)

38,668,336
863,566
(19,394,347)
(3,157,740)
972,198
11,207,193

A repartição de outros ativos é a seguinte:

Transferências:
Transferências do estágio 1 para o estágio 2

-

-

23,251,081
(1,078,960)
4,054,540
(560,795)
27,431,345
(4,743,424)
(1,806,162)
8,252,834

PCE 12meses

56,623,982
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-- Movimentos de créditos da fase 1 e fase 2 para a fase 3 nos montantes de MZN 18 655 167 e MZN 14
296 990, respectivamente, resultando num aumento de MZN 7 537 898 e MZN 13 785 799 em ECLs.

1,105,457

26,952,275

Imparidade acumulada a 31 de Dezembro de 2019

-- Movimentos de empréstimos da fase 1 para a fase 2 de MZN 38 905 327 resultando na diminuição
dos ECLs de MZN 215 394 e movimentos da fase 2 para a fase 1 de MZN 167 528 003 resultando
numa diminuição do ECL em MZN 15 339 807;

O movimento da imparidade para produtos de crédito a trabalhadores do Estado a 31 de Dezembro 2019
é o seguinte:

9,158,241

Novos activos financeiros

-- Novos empréstimos financeiros no montante de MZN 766 383 481 resultando num acréscimo das
LCE em mais de 14%. O aumento das ECLs deve-se em parte ao alto valor dos empréstimos, bem
como aos empréstimos que foram transferidos para a fase 3;

9,290,049
-

Transferências do estágio 1 para o estágio 3

Desreconhecimento de activos financeiros do periodo

-- Desreconhecimento de ativos financeiros por reembolso de clientes, no montante de MZN 291 229
591 resultando numa diminuição de ECLs de MZN 109 188 439.

Total

4,940,558
-

Alterações em PDs/LGDs/EADs

Durante o ano, ocorreram algumas variações no valor contábil bruto que contribuíram para parte da variação do ECL. Essas mudanças incluíram o seguinte:

O aumento do risco de crédito resulta do aumento do risco em alguns setores da carteira de crédito, principalmente funcionários do Governo no Ministério do Interior. As provisões associadas são maiores devido a
uma parte significativa do livro passar para a Fase 3, como resultado de atrasos de pagamento em 90 dias.

Transferências do estágio 3 para o estágio 1
Transferências do estágio 2 para o estágio 3
Transferências do estágio 3 para o estágio 2

Imparidade acumulada a 31 de Dezembro de 2019

O crédito a trabalhadores do Estado representa os empréstimos concedidos a funcionários do governo. O
risco associado a esses clientes é menor, pois os pagamentos são retirados diretamente de seus salários.
Em Moçambique, há segurança associada aos empregos do governo e, portanto, o risco de desemprego
para esse setor é considerado menor, portanto, o risco de crédito para esse tipo de produto é menor. O
aumento ocorrido na imparidade para esses produtos durante o ano é explicado principalmente pelo
aumento dos dias de atraso para um departamento específico devido aos atrasos nos pagamentos dos
clientes. O aumento da imparidade deste produto contribuiu principalmente para o aumento da imparidade em termos gerais, dado que este produto representa mais de 70% da carteira total de empréstimos.

9,961,273

3,827,448

(15,850,555)

(18,552,415)

(840,522)

(1,334,974)

93,479

1,629,625

256,257

1,979,360

201,914

2,539,410

6,548,725

9,290,049

Devedores
M-Pesa
Devedores Diversos

Estado
Sector público administrativo

Despesas com encargos diferidos

2020

2019

213,319,488

6,340,339
16,448,516

213,319,488

22,788,855

7,508,023
7,508,023

8,812,530
8,812,530

422,144
221,249,655

849,084
32,450,469
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10 Investimentos em instrumentos de capital

Outros devedores incluem valores relativos a adiantamentos feitos a empregados e a fornecedores, residentes e não residentes. O aumento do setor público está relacionado com a retenção na fonte sobre os
depósitos em bancos, bem como com os pagamentos por conta efetuados durante o ano. A estimativa de
perda de crédito para esses recebíveis é considerada imaterial, uma vez que todos os saldos se encontram
no estágio 1.
Incluído em outros devedores está MZN38.136.622 devido pela Xtenda Finanças Moçambique (Mcb), S.A.,
uma subsidiária da Xtenda Financial Holdings Limited. A Mybucks concedeu um empréstimo de capital
de giro Xtenda Finanças Moçambique (Mcb), S.A, que não era garantido, tinha um prazo de 12 meses e
estava vencendo juros de 30% ao ano. Como parte da reestruturação iminente resultante da aquisição da
MyBucks pela Xtenda Financial Holdings Limited, o empréstimo foi convertido para o saldo a receber sem
juros e sem prazos fixos de reembolso.
Até 1 mês
1 mês a 3 meses
3 meses a 1 ano

2020
7,508,023
213,319,488
422,144
221,249,655

2020

2019

SIMO - Sociedade Interbancária de Moçambique

6 327 551

6 327 551

Total de investimentos em instrumentos de capital

6 327 551

6 327 551

O valor representa a participação que o Banco detém no SIMO, de 0,50%, com um número de 63.275 acções.

2019
15,152,869
16,448,516
849,084
32,450,469

11 Activos tangíveis
Mobiliário e
e quipam e nto
adm inis trativo

Edifícios

Equipam e nto
inform ático

Ve ículos

Outro
e quipam e nt
o

Im obilizad
o em
curs o

Total

Cus to
Balance
Saldoas
em
at 31
31 de
De ce
Dem
zebe
mrbro
2018
de 2018
Additions
Adições
Revaliação
Abates
Alienações
Transf erências

66,247,980
28,451,482
(2,327,948)
(398,858)
-

32,291,417
9,853,094
(207,714)
-

51,588,634
6,642,717
(3,604,532)
-

41,053,415
4,428,478
(4,418,775)
-

29,763,414
5,151,940
(1,404,657)
1,461,774

Saldo e m 31 de De ze m bro de 2019
Adições
Abates
Saldo e m 31 de De ze m bro de 2020

91,972,656
91,972,656

41,936,797
193,266
42,130,063

54,626,819
4,799,492
(254,204)
59,172,107

41,063,118
2,076,127
43,139,245

34,972,471
971,633
35,944,104

-

264,571,861
8,040,518
(254,204)
272,358,175

De pre ciaçõe s
Saldo e m 31 de De ze m bro de 2018
Amortizações do exercício
Abates

(37,176,282)
(3,789,846)
936,390

(22,355,141)
(2,613,981)
1,686,970

(28,007,957)
(10,714,406)
3,395,714

(24,229,957)
(3,910,387)
2,788,420

(14,966,337)
(3,448,362)
1,224,521

-

(126,735,674)
(24,476,982)
10,032,015

Saldo e m 31 de De ze m bro de 2019
Amortizações do exercício
Abates
Saldo e m 31 de De ze m bro de 2020

(40,029,738)
(4,054,175)
(44,083,912)

(23,282,152)
(2,888,549)
(26,170,701)

(35,326,649)
(13,463,925)
47,067
(48,743,507)

(25,351,924)
(4,716,638)
(30,068,562)

(17,190,178)
(2,421,925)
(19,612,103)

-

(141,180,641)
(27,545,212)
47,067
(168,678,786)

Saldo líquido e m 31 de De ze m bro de 2020

47,888,744

15,959,362

10,428,600

13,070,682

16,332,001

-

103,679,389

Saldo líquido e m 31 de De ze m bro de 2019

51,942,918

18,654,645

19,300,170

15,711,194

17,782,293

-

123,391,220

Os terrenos e edifícios do Microbanco situados na Beira, Quelimane, e Ulongwe utilizados como agências
do Microbanco foram reavaliadas em 31 de Dezembro de 2019 pela CPU Intervalor, Lda., uma empresa de
avaliadores profissionais independentes. A avaliação foi feita ao valor de mercado, na base de utilização
existente, tendo desta resultado um excedente de reavaliação de MZN 10 251 771, MZN12 151 118 e MZN
6 048 594, respectivamente, que foram transferidos para a reserva de reavaliação do Microbanco.
A tabela a seguir analisa os edifícios mensurados ao valor justo no final do período de relatório pelos níveis da hierarquia do valor justo (definições detalhadas da hierarquia do valor justo na nota 29) em que a
mensuração do valor justo é classificada.
2020

2019

Nível 3

Nível 3

91,972,656

63 521 174

-

28 451 482

Depreciação acumulada

(44,083,912)

(40 029 738)

Saldo Líquido

47,888,744

51 942 918

Valorização / Custo
Reavaliação

Se os edifícios estivessem mensurados ao custo histórico, os saldos seriam conforme apresentados abaixo:
2020

Custo

63,521,174

2019

63,521,174

Depreciação acumulada

(42,545,994)

(37,402,463)

Saldo Líquido

20,975,180

26,118,711

Técnicas de valorização de instrumentos não financeiros avaliados pelo justo valor:

Instrumentos

1,461,774
(1,461,774)

Técnicas de Avaliação

222,406,634
26,076,229
28,451,482
(2,327,948)
(10,034,536)
-

Dados observáveis

O justo valor dos edifícios foi reavaliado tendo em conta as
normas e orientações expressas pelo Conselho Internacio- Preços de mercado
Edifícios
nal de Normas de Avaliação (CINA) e pelo TEGoVA (o Livro do arrendamento de
imóveis
Azul). Foram utilizados o Método de Comparação Directa
de Mercado e o Método do Rendimento uma vez que foi
possível identificar e validar a existência de um mercado
Instrumentos
imobiliário de comercialização e arrendamento. Foram Dados observáveis
também utilizados dados não observáveis, tais como a taxa
de capitalização obtida através da análise do mercado bem
como a potencial renda mensal (representada pelo preço
de mercado por metro quadrado).
Técnicas de Avaliação
Análise de sensibilidade do excedente de reavaliação
Os dados mais significativos na estimativa do justo valor dos edifícios são a taxa de desconto e o preço de
mercado por metro quadrado. Ao aumentar a taxa de desconto em 1% e o preço de mercado por metro
quadrado pelo equivalente à taxa de inflação esperada (4%), o excedente de reavaliação reduz em cerca
de MZN 7 882 769.
12 Locação
12.1 Activos por direito de Uso (ROU)
Activos por direito de uso
Custo

2020

2019

Saldo em 1 Janeiro

68,440,071

-

Adições
Ajustamentos

(11,936,941)

68,440,071
-

Saldo em 31 Dezembro

56,503,130

68,440,071

Amortização
Saldo em 1 Janeiro
Adições
Ajustamentos

(14,553,926)
(11,578,842)
3,099,751

(14,553,926)
-

(23,033,017)

(14,553,926)

33,470,113

53,886,145

Saldo em 31 Dezembro
Valor liquido
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12.2. Passivo por locação
Passivo por locação

2020

2021

Saldo em 1 Janeiro

57,355,480

-

Adições
Ajustamentos

(12,078,603)

68,440,071
-

Pagamentos

(8,253,883)

(11,084,591)

Saldo em 31 Dezembro

37,022,994

A análise de maturidade dos contratos de arrendamento
é a seguinte
Dentro de 1 ano
Entre 1 a 2 anos
Entre 2 a 3 anos
Entre 3 a 4 anos
Entre 4 a 5 anos

57,355,480

13,886,949
12,031,336
7,736,199
2,578,733
789,777

6,582,671
24,062,672
903,064
25,787,329
19,744

37,022,994

57,355,480

Os pagamentos associados a rendas de curto prazo de agências e a todas as rendas de activos de baixo
valor são reconhecidos pelo método linear, como uma despesa nos resultados. Os arrendamentos de curto prazo são arrendamentos com prazo de 12 ou menos meses. Os activos de baixo valor compreendem
equipamentos de TI e pequenos itens de mobiliário de escritório.
13 Activos intangíveis
O Microbanco regista nesta conta o software e as despesas relacionadas com a implementação de activos
intangíveis cuja natureza permite a capitalização. A partir de 31 de Dezembro de 2020, é estabelecida a
seguinte composição:
Software
Custo
Saldo em 31 de Dezembro de 2018
Adições
Abates
Saldo em 31 de Dezembro de 2019
Adições
Investimentos em Curso
Saldo em 31 de Dezembro de 2020

10,703,226
65,725,909
(1,279,644)
75,149,490
57,909,854
15,595,140
148,654,484

Amortização acumulada
Saldo em 31 de Dezembro de 2018
Abates
Saldo em 31 de Dezembro de 2019
Amortizações do exercício

(10,288,997)
1,277,790
(9,011,207)
(6,264,277)

Saldo em 31 de Dezembro de 2020

(15,275,484)

A recuperabilidade do ativo fiscal diferido é baseada em projeções de gestão que são regularmente atualizadas e avaliadas. Activos para Impostos diferidos são reconhecidos somente na extensão em que lucros
futuros estejam disponíveis contra os quais as perdas fiscais não utilizadas ou créditos fiscais não utilizados possam ser utilizados. No final do ano, perdas avaliadas de MZN100 036 534 estavam disponíveis para
compensar o lucro tributável futuro e um valor de MZN 32 011 691 de ativo fiscal diferido relacionado a
essas perdas avaliadas foi reconhecido.
Prejuízos ficais acumulados

2019

71,758,972

71,758,972

2020

28,277,562

100,036,534

A administração realiza uma avaliação da probabilidade de lucro tributável futuro, realizando uma análise
ao longo de um período de 4 anos de receitas e despesas. Para determinar a probabilidade de que lucro
tributável estará disponível contra o qual os prejuízos fiscais não utilizados possam ser utilizados, o Microbanco reveu suas previsões de trabalho garantido para o futuro previsível e comparou-as com seus prejuízos fiscais totais. Na medida em que a previsão não suporte o ativo fiscal diferido sendo utilizado em
5 anos, o ativo fiscal diferido não é reconhecido.
Foram elaboradas previsões detalhadas mostrando o retorno do Microbanco à lucratividade no curto e
médio prazo. Essas previsões são baseadas em orçamentos financeiros aprovados e no plano estratégico
de quatro anos.
O seguinte critério é usado para avaliar a probabilidade de que o lucro tributável estará disponível contra
o qual os prejuízos fiscais não utilizados podem ser utilizados:
i) Se a entidade tem diferenças temporárias tributáveis suficientes relacionados à mesma autoridade
tributária e à mesma entidade tributável, o que resultará em valores tributáveis contra os quais os
prejuízos fiscais não utilizados podem ser utilizados;
ii) Se é provável que a entidade terá lucro tributável antes que os prejuízos fiscais não utilizados expirem;
iii) Se os prejuízos fiscais não utilizados resultam de causas identificáveis que são improváveis de se
repetir; e
iv) Se existem oportunidades de planejamento tributário disponíveis que irão criar lucro tributável no
período em que as perdas fiscais não utilizadas ou crédito fiscal não utilizado podem ser utilizados.
15 Títulos de dívida Detido
2020

2019

70,451,175

-

677,450,053

-

747,901,229

-

Corrente

583,626,819

-

Não corrente

164,274,409

-

747,901,229

-

-

216 750 040

-

216 750 040

Obrigações corporativas
Bilhetes de Tesouro

16 Recursos de outras instituições de crédito

Descoberto Bancário
Saldo líquido em 31 de Dezembro de 2020
Saldo líquido em 31 de Dezembro de 2019

133,379,000
66,138,283

O sistema de core banking foi atualizado e as adições neste ano referem-se aos custos incorridos durante o
período de reporte. Esses custos, relacionados às despesas necessárias para colocar o software disponível
para uso, foram capitalizados e a amortização teve início imediatamente quando o processo de upgrade
foi finalizado.

A linha de cheque especial era de um banco comercial, com prazo de um ano, a taxa de mercado, e venceu e foi liquidada em 23 de Setembro de 2020.
17 Recursos de clientes

14 Activos e Passivos por imposto diferido
2020
Passivos por imposto diferido
Excedente de reavaliação de edificios
Outras diferencas temporarias de tempo
Activos por imposto diferido
Passivos de arrendamento
Diferenças de cambios não realizadas
Activos tangiveis
Prejuizos fiscais

2019
Passivos por imposto diferido
Excedente de reavaliação de edificios
Activos por imposto diferido
Prejuizos fiscais

14

No inicio de
ano
(8,858,407)
(8,858,407)
22,382,615
22,382,615
No inicio de
ano
-

Creditado/(cobrado)
Creditado/(cobrado)
para lucros e perdas para patrimonio liquido
(304,726)
(304,726)
3,616,663
2,496,874
1,619,675
9,629,076
17,362,288

246,066
246,066
-

Creditado/(cobrado)
Creditado/(cobrado)
para lucros e perdas para patrimonio liquido
-

(8,858,407)
(8,858,407)

No final do
ano
(8,612,341)
(304,726)
(8,917,067)
3,616,663
2,496,874
1,619,675
32,011,691
39,744,903
No final do
ano
(8,858,407)
(8,858,407)

Depósitos correntes
Depósitos a prazo

Juros acumulados

22,382,615
22,382,615

-

22,382,615
22,382,615

2020

2019

747,044,450

256,040,083

2,490,706,222

1,002,211,761

3,237,750,672

1,258,251,844

60,084,950

33,254,232

3,297,835,622

1,291,506,076

Maturidade de depósitos a prazo
Até 1 mês
De 1 a 3 meses
De 3 meses a 1 ano

-

Prejuízos ficais anuais

1,107,265,640

411,136,564

319,079,791

222,874,229

1,871,490,191

657,495,283

3,297,835,622

1,291,506,076
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18 Outros passivos

Obrigações - Lions Head (ALCB Fund) Série 2 (2018)

Os detalhes de Outros passivos a 31 Dezembro 2020 encontra-se abaixo:

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.

2020

2019

Sector publico

17,493,630

13,644,786

Estimativa de imposto

31,262,000

31,262,000

O papel comercial foi emitido em 30 de Novembro de 2018 com um valor nominal de MT100 cada, por
um período de um ano. No final do ano, o valor nominal da obrigação era de 100 MT. A taxa do cupão foi
indexada, tendo sido acrescentada uma margem que é reposta semestralmente após o pagamento do
cupão do semestre anterior. Os juros são pagos de seis em seis meses.

Outros Credores

29,287,140

17,015,811

Obrigações - Moçambique Previdente Série 4 (2018)

78,042,770

61,922,597

Contas a pagar do empregado

8,608,222

-

Outros pagamentos

7,172,827

3,174,990

15,781,049

3,174,990

Credores

Obrigações - Global Alliance Bond Serie 3 (2018)

Pagamentos

Contas suspensas
Outras contas de suspensas

80,876,847

2,682,343

80,876,847

2,682,343

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.
Obrigações - Global Alliance Bond Serie 1 (2019)
O papel comercial foi emitido em 01 de Março de 2019 com um valor nominal de MT100 cada, por um
período de um ano. No final do ano, o valor nominal da obrigação era de 100 MT. A taxa do cupão foi indexada, tendo sido acrescentada uma margem que é reposta semestralmente após o pagamento do cupão
do semestre anterior. Os juros são pagos de seis em seis meses.
Obrigações - Global Alliance Bond Serie 2 (2019)
O papel comercial foi emitido em 01 de Maio de 2019 com um valor nominal de MT100 cada, por um período de um ano. No final do ano, o valor nominal da obrigação era de 100 MT. A taxa do cupão foi indexada,
tendo sido acrescentada uma margem que é reposta semestralmente após o pagamento do cupão do
semestre anterior. Os juros são pagos de seis em seis meses.
Estes empréstimos têm os seguintes termos e condições associados:

174,700,666

67,779,930

Outros credores incluem valores devidos a fornecedores locais por serviços locais, contas a pagar entre
empresas e provisões. Os fornecedores foram posteriormente pagos no período seguinte. Outras contas
a pagar incluem valores devidos a fornecedores em relação ao curso normal da atividade, em relação a
despesas como custos administrativos, aquisições de imobilizado e outros. As outras contas suspensas
referem-se à compensação de saldos de cartões, saldos interbancários e depósitos não alocados.
A provisão tributária refere-se a um exame de saúde realizado pela KPMG em 2019 em relação a impostos
como IVA, imposto de renda retido na fonte, imposto de selo. Os resultados do imposto motivaram o banco a constituir provisão para efetuar o pagamento voluntário dos respectivos impostos.
O vencimento é apresentado da seguinte forma:
2020
Até 1 mês

De 1 a 3 mese

98,370,475

45,068,190

2019
16,327,129

20,190,801

Taxa de juro 2020

31,262,000

31,262,000

174,700,665

67,779,930

19 Empréstimos e Títulos de dívida

Títulos de dívida
Juros acumulados sobre a dívida

2020

2019

518,788,646

516,531,643

16,450,945

31,469,567

535,239,591

548,001,210

Maturidade

Empréstimo A

19.75%

19.75%

19 Junho 2021

Empréstimo B

15%

15%

18 Janeiro 2025

O movimento da dívida líquida é o seguinte.
Empréstimos
Em 1 de Janeiro 2019
Aquisição de arrendamentos
Transferências (capital)
Transferências (juros)
Receitas
Pagamentos
Fluxo de caixa em dinheiro e
equivalentes de caixa
Fluxo de caixa (juros)
Juros acumulados
Em 31 de Dezembro 2019

De 3 meses a 1 ano

Taxa de juro 2019

Em 1 de Janeiro de 2020

Receitas
Pagamentos
Fluxo de caixa em dinheiro e
equivalentes de caixa
Ajustamentos
Fluxo de caixa (juros)
Juros acumulados
Em 31 de Dezembro 2019

(257,996,820)
-

Títulos de dívida
não cotados

Títulos de
dívida listados

(10,195,242)

(494,683,233)

-

Caixa e
Passivos de
equivalentes
Dívida líquida
arrendamento
de caixa
336,415,292

-

-

(43,718,413) (470,178,416)
(28,033,943)

(28,033,943)

-

10,000,000

(10,000,000)

-

-

-

-

195,242

(195,242)

-

-

-

(201,061,843)
134,000,000

-

(8,029,125)
84,697,021
-

-

-

(75,962,800)

(209,090,968)
237,804,866

-

(75,962,800)

24,273,924
(3,557,154)

-

55,408,675
(31,469,567)

(160,612,154)

-

(548,001,210)

260,452,492

(57,355,480) (505,516,352)

(160,612,154)

-

(548,001,210)

260,452,492

(57,355,480) (505,516,352)

(320,000,000)
-

-

(257,577,293)
255,320,289

-

-

-

-

19,107,845

481,643,892

115,682,613
(59,309,432)

-

170,826,686
(155,808,063)

(424,238,973)

-

(535,239,591)

742,096,384

(4,710,969)
-

8,253,883
-

74,971,630
(35,026,721)

(577,577,293)
263,574,173
481,643,892

12,078,603
-

12,078,603
286,509,298
(215,117,495)

(37,022,994) (254,405,174)

As transferências referem-se a reclassificações que não representam caixa entre títulos de dívida cotados
e não cotados.
20 Capital social

Empréstimos
Juros acumulados sobre emprestimos

420,626,819

157,055,000

3,612,154

3,557,154

424,238,973

160,612,154

959,478,564

708,613,364

O capital social do Microbanco decompõe-se da seguinte forma:
Accionistas

2020

2019

Mybucks, SA

550,409,584

550,409,584

19,925,000

19,925,000

25,000

25,000

570,359,584

570,359,584

Futurium Fin, S.A.
Andre Dauane

A maturidade é apresentada da seguinte forma:

3 meses a 1 ano

583,626,819

128,844,780

Acima de 1 ano

375,851,745

579,768,584

959,478,564

708,613,364

Os títulos de dívida listados são os seguintes:

As restantes componentes do capital apresentam-se da seguinte forma em 31 de Dezembro de 2020:

Prémio das acções

2020

2019

1,791,130

1,791,130

Obrigações - Sanlam e Global Alliance Série 1 (2018)

Reservas legal

25,205,754

25,205,754

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.

Reavaliação das reservas

17,809,093

18,824,117

Outras reservas

58,960,576

58,960,576

103,766,553

104,781,577
15

Demonstrações Financeiras Anuais para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020
Houve reavaliação dos imóveis detidos pelo Microbanco em 2019 que resultou numa reserva de reavaliação devido ao ganho registado.
Nos termos do artigo 63 da Lei 15/99 de 19 de Novembro (conforme alterada), o Microbanco deve destinar
anualmente, para uma reserva legal, não inferior a 15% do seu lucro líquido de impostos, até que a reserva
seja igual ao montante de capital. A reserva não pode ser distribuída, mas pode ser utilizada para recuperar
prejuízos ou aumentar o capital. A reserva legal não aumentou devido ao banco ter apresentado prejuízo
no exercício.
As outras reservas referem-se à subscrição de capital pelos acionistas, para aumento do capital social. O
Microbanco aguarda a homologação do Banco Central para proceder à incorporação na linha do capital.

25 Gasto com pessoal
2020

2019

141,989,543

148 077 068

Encargos sociais obrigatórios

5,654,008

5 647 748

Outros custos com o pessoal

37,517,873

14 024 515

185,161,424

167 749 331

Remunerações

21 Juros e rendimentos similares
2020

2019

Juros e rendimentos similares
Juros de crédito a clientes
Juros de disponibilidades e aplicações em instituições
de crédito

937,194,931

881,781,557

29,484,856

22,954,096

966,679,787

904,735,653

Juros e encargos similares
Juros de recursos de clientes
Juros de títulos de dívida
Juros de empréstimos
Outros juros e encargos similares

(296,466,753)

(165,753,737)

(39,995,021)

(86,412,021)

(102,706,887)

(76,490,940)

(31,399,033)

(19,499,440)
(348,156,138)

(470,567,694)
496,112,093

556,579,515

Incluído na outra despesa de juros está o custo financeiro do arrendamento e do cheque especial.
O crescimento dos juros de empréstimos e adiantamentos a clientes deveu-se em linha com o crescimento
da carteira de crédito ocorrido em 2020.~
22 Rendimentos de serviços e comissões
2020

2019

Por taxas de serviços

54,827,970

45,305,440

Por operações de concessão de crédito

34,445,942

28,423,030

Por transacções com cartões

1,549,749

2,555,941

Por serviços prestados

1,205,425

1,765,499

92,029,086

78,049,910

O número médio de colaboradores do Microbanco em 2020 foi de 205 (2019: 242 colaboradores). Os outros custos com o pessoal incluem despesas relacionadas com indeminizações e assistência social.
26 Gastos gerais administrativos
2020

2019

Consultoria

73,248,845

50,683,390

Rendas e alugueres

11,798,097

9,964,114

Circuitos alugados

27,881,530

18,870,654

Conservação e reparação

14,352,650

15,759,469

Segurança

10,684,455

16,646,239

Comunicações

9,735,486

19,167,136

Deslocações e estadas

7,576,998

8,999,857

Outros serviços especializados

80,883,121

29,506,433

Energia e água
Material de escritório
Taxas e encargos bancários
Seguros
Combustíveis
Licença de Software
Formação

6,770,931
7,612,797
3,896,331
8,218,949
3,097,203
49,797,153
2,446,374

8,394,015
9,447,604
3,191,479
7,565,269
3,813,524
1,300,345

Outros fornecimentos e serviços de terceiros

14,934,164

14,949,836

332,935,084

218,259,365

Rendimentos de serviços e comissões

Encargos com serviços e comissões
Outros encargos com serviços e comissões

(2,218,861)

(5,278,269)
72,771,641

23 Operações cambiais

Ganhos cambiais

(7,802,728)

(310 085)

952,269

821 320

(6,850,459)

511 235

24 Outros ganhos e gastos operacionais
Outros ganhos operacionais
Doações

-

8,766,273

(63,771,748)

2,718,078

(63,771,748)

11,484,351

2,217,948

2,657,078

Multas e penalidades

227,223

727,965

Abate de imobilizado

162,911

2,327,948

11,243,007

15,530,250

13,851,090

21,243,241

Outros ganhos operacionais

Outros gastos operacionais
Impostos indirectos

Outros gastos operacionais

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 veículos) e doações efectuadas durante o ano.
16

Outras despesas operacionais incluem gastos com marketing, uniformes, publicações, material de limpeza e transporte.
27 Impostos sobre rendimento

89,810,225

Perdas cambiais

Os outros serviços especializados incluem custos relacionados com serviços de auditoria, assessoria, serviços fiscais, na sua maioria. As licenças de IT aumentaram à medida que o Microbanco continuou a melhorar seus sistemas de IT, juntamente com as licenças necessárias para manutenção. O crescimento no
número de clientes também exigiu a compra de mais contas para o sistema de Core Banking, Temenos,
resultando em aumento nas taxas de licença. Isto resultou num aumento de outros serviços especializados em 2020. Adicionalmente, os honorários de auditoria para auditorias anuais e outros serviços como
a KPMG no que diz respeito à aquisição do Microbanco resultaram no crescimento significativo desta
rubrica de custos.

Imposto de renda
Imposto corrente
(Acima) / abaixo da provisão em anos anteriores
Imposto de renda diferido (nota 14)

O movimento durante o ano no saldo tributário corrente é o seguinte:
Imposto a pagar no início do ano
(Acima) / abaixo da provisão em anos anteriores
Imposto pago durante o ano
Imposto a pagar no final do ano

Reconciliação da taxa efetiva de imposto
O imposto sobre o prejuízo do banco antes do imposto de renda difere de
quantidade teórica que surgiria usando a
taxa de imposto de renda estatutária da seguinte forma:
Prejuízo antes do imposto de renda

2020

2019

(1,805,981)
(17,057,561)
(18,863,542)

580,256
19,512,272
(22,962,871)
(2,870,343)

37,938,180
(37,938,180)
-

25,111,581
19,512,272
(6,685,673)
37,938,180

Valor

2020
Taxa de imposto

(87,121,041)

2019
Valor Taxa de imposto

(32,212,920)

Imposto calculado com base na taxa de imposto de renda legal de 32%
Efeito fiscal de:
Renda não tributável
Despesas não dedutíveis para fins fiscais
(Acima) / abaixo da provisão em anos anteriores

(27,878,733)

32.0%

(10,308,134)

11.8%

(318,879)
11,140,051
(1,805,981)

0.4%
-12.8%
2.1%

(324,514)
7,762,305
-

0.4%
-8.9%
0.0%

Despesa de imposto de renda / taxa efetiva de imposto (%)

(18,863,542)

21.7%

(2,870,343)

3.3%

O acréscimo das despesas não dedutíveis está relacionado com os acréscimos de custos em relação à
provisão não aceite que ultrapasse os limites legais, custos de utilidades sociais, depreciação não aceite
bem como impostos e taxas de terceiros.
O Microbanco tinha MZN 100 036 534 disponíveis em prejuízos fiscais acumulados. Estas perdas serão
utilizadas em períodos fiscais futuros e o Microbanco determinou o ativo por imposto diferido de MZN 32
011 691 e está confiante de que será capaz de obter lucros suficientes no futuro para utilizá-lo nos próximos 5 anos desde o imposto diferido, os ativos decorrentes de prejuízos fiscais expiram em 5 anos em

Demonstrações Financeiras Anuais para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020
Moçambique. As autoridades fiscais têm o direito de rever as obrigações fiscais do Microbanco durante
um período de 5 anos. Com base em suas revisões, as autoridades fiscais poderiam reavaliar os tributos
devido a interpretações divergentes e / ou ao não cumprimento da legislação fiscal. Os Administradores
estão confiantes de que nenhum ajuste resultará dessa revisão por parte das autoridades fiscais.
28 Resultados por acção
2020
Prejuizos liquidos Atribuível aos accionistas ordinários
Número médio ponderado de acções
Prejuizo / ou Resultados básico por acção
Acções ordinárias em emitidas em 1 de Janeiro

2019

(69,272,523)
5,703,596
-

(10,518,460)
5,703,596
-

(12.15)
5,703,596

(1.84)
5,703,596

Acções ordinárias emitidas durante o ano

-

-

Acções em 31 de Dezembro

5,703,596

5,703,596

Número médio ponderado ajustado de acções
ordinárias em emissão

5,703,596
-

5,703,596
-

Média ponderada dos números de acções

-

Proporção
do período
coberto

Total acções
31 de Dezembro de 2020
Acções no início do ano
Acções emitidas durante o ano

5,703,596
-

Acções
Médias
Ponderadas

100%
-

5,703,596

-

5,703,596
5,703,596

Proporção
do período
coberto
31 de Dezembro de 2019
Acções no início do ano
Acções emitidas durante o ano

5,703,596
-

100%

5,703,596
-

-

5,703,596

5,703,596

29 Partes relacionadas
Em 31 de Dezembro de 2020, o Microbanco era controlado pela My Bucks, S.A que detém 97% do capital.
29.1 As partes relacionadas identificadas e as naturezas de suas relações são detalhadas a seguir:

Descrição
Mybucks, S.A.
Futurium FIN, S.A.

31-Dec-20
Accionista
Accionista

31-Dec-19
Accionista
Accionista

Pieter van Der Merwe

Accionista

Accionista

Joao Jose Macaringue
Mark Vivier
Andre Dauane
Thamsanqa Sibiya
Riaan Paul
Stephanie Walker
Joaquim Bila
Carlos Sitoe

Membro do conselho e Diretor
Membro do conselho e Diretor
Membro do conselho e Diretor
Membro do conselho e Diretor
Membro do conselho e Diretor
Membro do conselho e Diretor
Membro do conselho e Diretor
Membro do conselho e Diretor

Membro do board e Director
Membro do board e Director
Membro do board e Director
Membro do board e Director
Membro do board e Director
Membro do board e Director
Membro do board e Director
Membro do board e Director

George Nheweyembwa

Membro do conselho e Diretor

Membro do board e Director

29.2

Transacções e saldos com partes relacionadas:
Descrição

Para o periodo findo em 31 Dez 20
Mybucks, S.A.
Para o periodo findo em 31 Dez 19
Mybucks, S.A.

29.3

Subscrição de
capital social

Capital su- Empréstimos Management
plementar
recebidos
fees

-

-

-

49,797,153
49,797,153

-

-

-

-

Saldos com partes relacionadas apresenta-se da seguinte forma:
Saldo Inter-company

À 31 Dec 2020
Mybucks, S.A.

24,415,794
24,415,794

À 31 Dec 2019
Mybucks, S.A.

2020
Notas

-

29.4 Não foram pagos dividendos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de dezembro
de 2020
29.5 Os emolumentos dos diretores da empresa foram cobrados de acordo com a tabela abaixo:

Conselho de Administração

geralmente obtidas para apoiar o desempenho de um cliente perante terceiros. O Microbanco só será
obrigado a cumprir essas obrigações em caso de inadimplência do cliente. A garantia bancária foi totalmente garantida em dinheiro, portanto, não se espera que tenha um efeito adverso na posição financeira
do Microbanco. O litígio pendente contra o Microbanco, se for decidido contra o Microbanco, resultará
em responsabilidades não superiores a MZN 2 000 000 que, na opinião dos Administradores, não terá um
efeito adverso na posição financeira do banco.
Os compromissos de empréstimo são acordos de empréstimo a um cliente no futuro, sujeitos a certas
condições. Esses compromissos são normalmente assumidos por um período fixo. O Microbanco pode
rescindir sua obrigação contratual para a parte não sacada dos limites de empréstimo acordados, mediante aviso prévio ao cliente. No final do ano, o Microbanco não possuía quaisquer compromissos de
empréstimo ou aquisição de ativos por liquidar.
31 Informacao de Justo Valor
Modelos de avaliação
O Microbanco mede os valores justos usando a seguinte hierarquia de valor justo, que reflete a importância
dos dados usados ao fazer as mensurações:
Nivel 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 em 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 Microbanco 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 directa 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 juro 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 esperadas de preços 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 Microbanco 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 Microbanco 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.

2020

2019

6,107,759

15,059,000

6,107,759

15,059,000

30 Contingências e compromissos
Em 31 de Dezembro de 2020, existiam passivos contingentes decorrentes de uma Garantia Bancária de
USD900.000 obtida junto de um banco comercial por conta de um terceiro. As garantias bancárias são

Financial assets
Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito
Emprestimos e adiantamentos a clientes
Títulos de dívida detidos
Investimentos em instrumentos de capital
Outros activos
Total de activos financeiros

Passivos financeiros
Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes
Empréstimos
Títulos de dívida*
Outros passivos
Total de passivos financeiros

Nivel 2

11

742,096,384

7
8
15
10
9

418,713,014
1,160,809,397

16
17
19
19
18

535,239,591
535,239,591

2019

Nivel 3

Total

-

Nivel 2

Nivel 3

Total

742,096,384

260,452,492

-

260,452,492

2,325,570,175
747,901,229
6,327,551
221,249,655
3,301,048,609

418,713,014
2,325,570,175
747,901,229
6,327,551
221,249,655
4,461,858,007

260,452,492

333,669,344
1,852,537,357
6,327,551
32,450,469
2,224,984,721

333,669,344
1,852,537,357
6,327,551
32,450,469
2,485,437,213

3,297,835,622
424,238,973
174,700,666
3,896,775,260

3,297,835,622
424,238,973
535,239,591
174,700,666
4,432,014,852

548,001,210
548,001,210

216,750,040
1,291,506,076
160,612,154
67,779,930
1,736,648,200

216,750,040
1,291,506,076
160,612,154
548,001,210
67,779,930
2,284,649,410
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* Estes títulos estão listados, contudo, tendo em consideração que não são transacionados 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 Microbanco em 31 de Dezembro de 2020 são apresentados abaixo:
Notas
Activos financeiros
Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito
Emprestimos e adiantamento a clientes
Investimentos em instrumentos de capital
Outros activos
Total de activos financeiros
Passivos financeiros
Recursos de clientes
Empréstimos
Títulos de dívida
Outros passivos
Total de passivos financeiros

6
7
8
15, 10
9

17
19
19
18

Justo valor através
de outro rendimento
754,228,780
754,228,780
-

Custo
amortizado
742,096,384

Total valor
contabilístico
742,096,384

Justo valor
742,096,384

418,713,014

418,713,014

418,713,014

2,325,570,175
221,249,655
3,707,629,227

2,325,570,175
754,228,780
221,249,655
4,461,858,007

2,325,570,175
754,228,780
221,249,655
4,461,858,007

3,297,835,622
424,238,973
535,239,591
174,700,666
4,432,014,852

3,297,835,622
424,238,973
535,239,591
174,700,666
4,432,014,852

3,297,835,622
424,238,973
535,239,591
174,700,666
4,432,014,852

Os instrumentos financeiros do Microbanco em 31 de Dezembro de 2019 são apresentados abaixo:

Activos financeiros
Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito
Emprestimos e adiantamento a clientes
Investimentos em instrumentos de capital
Outros activos
Total de activos financeiros
Passivos financeiros
Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes
Empréstimos
Títulos de dívida
Outros passivos
Total de passivos financeiros

Note
6
7
8
10
9

16
17
19
19
18

Justo valor através
de outro rendimento
integral
6,327,551
6,327,551
-

Custo
amortizado

Total valor
contabilístico

A provisão para créditos sem garantia a pessoas com empregos formais é a principal actividade de negócios
do Microbanco, 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 e a contratação de clientes por empregadores habilitados serve como garantia para os 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 em bancos com boa reputação. Se a classificação de crédito do Microbanco piorar, o risco será avaliado e serão tomadas medidas. O Microbanco
analisa o retorno versus o risco, considerando que outros bancos podem oferecer um retorno maior com
uma componente de risco significativo.
32.1.1

Justo valor

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 e a informação recolhida é revista e analisada pelo comité de crédito.
O comité de crédito reporta à Administração numa base trimestral. As actividades do Microbanco expõem-no a vários riscos financeiros e assumir riscos é essencial para qualquer negócio de serviços financeiros.
O objectivo do Microbanco é alcançar um equilíbrio entre o risco e o retorno.
32.1.2

Filosofia de crédito

260,452,492
333,669,344

260,452,492
333,669,344

260,452,492
333,669,344

A filosofia de crédito do Microbanco 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.

1,852,537,357
32,450,469
2,479,109,662

1,852,537,357
6,327,551
32,450,469
2,485,437,213

1,852,537,357
6,327,551
32,450,469
2,485,437,213

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.

216,750,040
1,291,506,076
160,612,154
548,001,210
67,779,930
2,284,649,410

216,750,040
1,291,506,076
160,612,154
548,001,210
67,779,930
2,284,649,410

216,750,040
1,291,506,076
160,612,154
548,001,210
67,779,930
2,284,649,410

32 Gestão de risco
Introdução
As actividades do Microbanco expõem-no a uma variedade de riscos financeiros e envolvem a análise, avaliação, aceitação e gestão de algum grau de risco ou combinação de riscos. Assumir riscos é fundamental
para o negócio do Microbanco e os riscos operacionais são uma consequência inevitável da presença do
Microbanco nesse negócio. O objectivo do Microbanco é assim alcançar um equilíbrio adequado entre
risco e retorno e minimizar potenciais efeitos adversos sobre o desempenho financeiro do Microbanco.
A abordagem do Microbanco à gestão de risco baseia-se numa cultura e prática de gestão de risco alargada
a toda a empresa, que não está apenas confinada às divisões de gestão de risco especializadas, mas sim
incorporada na gestão diária das unidades de negócio estratégicas do Microbanco. A prioridade do Microbanco na gestão de risco é ter uma vantagem competitiva, permanecendo focado no reforço e melhoria
das estruturas de gestão de risco existentes de acordo com os ditames do código bancário universal de
práticas bancárias Basileia II: Convergência Internacional de Medição de Capital e Normas de Capital: Um
Quadro Revisto.
O Conselho de Administração (o “Conselho”) tem a responsabilidade global de estabelecer e supervisionar
o quadro de gestão de risco do Microbanco. O Conselho de Administração criou o Comité de Auditoria e
o Comité de Activos e Passivos (ALCO) e o Comité de Risco, que são responsáveis pelo desenvolvimento e
acompanhamento das políticas de gestão do risco do Microbanco nas suas áreas específicas. Todos os Comités do Conselho de Administração têm membros executivos e não executivos e informam regularmente
o Conselho de Administração sobre as suas actividades.
As políticas de gestão de risco do Microbanco são estabelecidas para identificar e analisar o risco enfrentado
pelo Microbanco, estabelecer limites e controlos de risco apropriados e monitorizar os riscos e a adesão
aos limites. As políticas e sistemas de gestão de risco são revistas regularmente para reflectir as mudanças
nas condições de mercado, produtos e serviços oferecidos. O Microbanco, através das suas normas e procedimentos de formação e gestão, visa desenvolver um ambiente de controlo disciplinado e construtivo,
no qual todos os colaboradores compreendam as suas funções e obrigações.
O Comité de Fiscalização do Microbanco é responsável pela monitorização do cumprimento das políticas
e procedimentos de gestão do Microbanco e pela revisão da adequação do quadro de gestão de risco em
relação aos riscos enfrentados pelo Microbanco. Os riscos a que o Microbanco está exposto são geridos
através de um quadro de gestão de risco à escala empresarial que engloba um processo de formulação de
políticas de risco de negócio, definição de limites de tolerância ao risco, identificação e medição do risco
e elaboração de relatórios a nível do Conselho de Administração. A identificação, quantificação, monitorização e reporte dos vários riscos de negócio é centralizada através das divisões funcionais de Auditoria
Interna e Gestão de Risco. Funcionalmente, a função de Auditoria Interna reporta à Comissão de Auditoria.
As políticas de risco e os níveis de autoridade são definidos de forma a proporcionar um enquadramento
para a formalização da gestão do risco, controlo e definição dos limites e o apetite pelo risco do Microbanco
dentro do qual a gestão diária dos negócios pode ser conduzida. Os riscos empresariais mais significativos
são resumidos a seguir.
Categorias de Risco
Os riscos decorrentes de instrumentos financeiros aos quais o Microbanco está exposto incluem:
• O risco de crédito,
• Riscos de mercado,
- Risco cambial		
- Risco de taxa de juro			
- Risco de preço		
• Risco de liquidez, e
• Risco de capital.
32.1 Risco de crédito
O risco de crédito é o risco de perda financeira para o Microbanco se um cliente ou contraparte de um
instrumento financeiro não cumprir com as suas obrigações contratuais e surge principalmente dos em-
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préstimos e adiantamentos do Microbanco aos seus clientes. Para efeitos de reporte da gestão de risco,
o Microbanco 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).

i) Avaliação do risco de crédito
O Microbanco utiliza também a 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
retração.
Verificações
•

Verificação de identificação electrónica e física;

•

Informação electrónica de serviço de crédito;

•

Avaliação da capacidade do cliente, estabelecida por via electrónica ou manual, através 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; e

•

Comportamentos de crédito anteriores com o Microbanco

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;
• 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.
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 Microbanco concede créditos a indivíduos com emprego remunerado que são empregados por empregadores que efectuaram um acordo com o Microbanco. Nos termos desses acordos, o empregador deduz
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as parcelas do empréstimo do salário do cliente e desembolsa esses fundos ao Microbanco. 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 Microbanco atenua o risco directo do cliente e aumenta
o risco para o empregador do cliente.
32.1.3

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 Microbanco 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 30.1.4 para maior detalhe.
32.1.4

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 Microbanco;

•

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 30.1.4 que contém a descrição sobre a forma como o Microbanco
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 30.1.4 que contém a descrição da forma como o Microbanco
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 30.1.4, 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 30.1.7 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:
Alteração da qualidado do crédito desde o reconhecimento inicial
Estágio 1
(Reconhecimento inicial)
Perda de crédito esperada para
12 meses

Estágio 2
(Aumento significativo do risco de
crédito desde o reconhecimento inicial)

Estágio 3
(Activos com imparidade de
crédito)

Perda de crédito até à maturidade

Perda de crédito esperada até à
maturidade

Os julgamentos e pressupostos chave adoptados pelo Microbanco ao contemplar os requisitos da norma
encontram-se apresentados abaixo:
1.1.5

Aumento significativo do risco de crédito (ASRC)

O Microbanco 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 30.1.8) 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 Microbanco 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.
Além do mencionado acima, para o ASRC, existem outras medidas adoptadas para identificar empréstimos
que parecem saudáveis mas com probabilidade de incumprimento no futuro próximo: (i) empréstimos em
dificuldades (empréstimos que solicitaram o resgate de dívidas) que ainda não foram vencidos são sinalizados preventivamente para ASRC; (ii) empréstimos com atrasos recentes são colocados em quarentena
e monitorados como possíveis empréstimos de risco e o período de quarentena é calibrado por entidade,
com base na experiência.
O Microbanco não aplicou a isenção do risco de crédito baixo para nenhum dos seus instrumentos
financeiros no ano findo a 31 de Dezembro de 2020.
1.1.6

A EAD é baseada nos montantes que o Microbanco 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 Microbanco 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 a 12 meses. 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 EAD 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 estimativa nem nos pressupostos significativos durante o período de reporte.
1.1.8

Informação prospectiva incorporada nos modelos de PCE

A avaliação do ASRC e o cálculo da PCE incorpora informação prospectiva. O Microbanco 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 Microbanco, 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 Microbanco 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 Microbanco 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).
A política permite uma sobreposição de gestão com base no julgamento de especialistas se e quando houver uma “razão que não seja dos dados” para acreditar que a avaliação do estágio precisa ser modificada.
Suposições de variáveis econômicas
Os pressupostos de final de período mais significativos utilizados para as estimativas da ECL em 31 de
dezembro de 2020 são apresentados abaixo.
Moeda Nacional por Dólar Americano, Fim do Período

Cénario
Base
Alto 20%
Baixo 20%

2020
74.9
72.0
77.9

1.1.7 Mensuração das PCEs – Explicação dos dados, pressupostos e técnicas de estimativa
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);

2021
64.5
62.0
67.0

2022
65.0
62.5
67.6

Análise de sensibilidade
A variável significativa que afecta a provisão de PCE é a Moeda Nacional por Dólar Americano no fim do
período, que é diferente da do ano anterior que era a taxa de desemprego. O Microbanco reavaliou os
pressupostos considerando o estado macroeconómico. A principal razão para a alteração para a Moeda
Nacional por Dólar Americano é a aplicabilidade da regressão macroeconómica ao nível do Microbanco.
Esta hipótese mostra uma forte relação entre o índice de crédito (indicador construído a partir das taxas
de variação da matriz de transições PD) e o indicador macroeconómico utilizado para a regressão.
A outra razão para a alteração é a disponibilidade de previsões macroeconómicas credíveis que podem
fornecer provas das previsões utilizadas de acordo com a norma NIRF 9. Apresentam-se a seguir as alterações à PCE em 31 de Dezembro de 2020 que resultariam de alterações razoavelmente possíveis destes
parâmetros em relação à hipótese efectivamente utilizada no pressuposto da variável económica dos bancos.
A Moeda Nacional por USD (MN) está positivamente correlacionada com o Índice de Crédito da carteira. O
cenário base é mantido no actual MN em 74,9 com uma probabilidade relativamente elevada de 60%. O
Microbanco considera dois cenários de stress adicionais, 5% «Alto» e «Baixo», cada um com a mesma ponderação de probabilidade de 20%. O cenário «Alto» sublinha o cenário MN para baixo de 74,9 % para 62,4 %.
Payroll

Não Payroll

300,030,633
312,031,858
324,513,132

59,327,069
61,700,152
64,168,158

Definição de incumprimento e activos em imparidade de crédito

O Microbanco 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 passar do Estágio 2 para o Estágio 1 se todos os pagamentos em atraso estiverem
regularizados e a expectativa de não pagamento tenha sido eliminada.

•

•

Moeda Nacional por Dólar Americano, Fim do Período

( - 4%)
Sem alteração
( + 4%)

O impacto da análise de sensibilidade no ano anterior foi o seguinte:
Payroll
Moeda Nacional por Dólar Americano, Fim do Período

1.1.9

( - 4%)
Sem alteração
( + 4%)

304,488,082
279,246,629
258,419,905

Não Payroll
7,293,494
7,547,397
7,803,993

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 Microbanco efectua concessões que
não havia considerado. Após a reestruturação do empréstimo, o mesmo permanece nesta categoria inde19

Demonstrações Financeiras Anuais para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020
pendentemente de um desempenho satisfatório. Durante o período financeiro, o Microbanco renegociou
2 315 empréstimos, num montante total de 185 768 952 MT, e todos estes empréstimos estão a ter um
bom desempenho.
1.1.10

Política de abate

O Microbanco desconta os activos financeiros, no todo ou em parte, quando tiver esgotado todos os esforços práticos de recuperação e concluído que não há expectativa razoável de recuperação. Os indicadores
de que não há expectativa razoável de recuperação incluem:
(i)

Cessar a actividade de execução e;

(ii)

Quando o método de recuperação do Microbanco envolve o cancelamento da garantia e o valor
da garantia é tal que não há expectativa razoável de recuperação total.

O Microbanco pode efectuar o abate de activos financeiros que ainda estão sujeitos a actividades de execução e procura recuperar os valores que são legalmente devidos na sua totalidade mas que foram abatidos
devido a uma expectativa razoável de recuperação total.
1.1.11

Cura

A cura refere-se a empréstimos que passaram do estágio 2 para 1 ou do estágio 3 para 2. Os empréstimos
são transferidos do estágio 1 para o estágio 2 quando for observado um aumento significativo no risco
de crédito. É então possível reclassificar os empréstimos do estágio 2 para o estágio 1 desde que exista
evidência suficiente de que o ASRC foi completamente revertido.
Para empréstimos, o ASRC está vinculado a pagamentos perdidos e, para curar do estágio 2 ao estágio
1, é necessário que todos os pagamentos em atraso de capital e juros sejam cumpridos. Nesse ponto, o
empréstimo volta ao estágio 1.
1.1.12

32.2

As taxas de eficiência de recolha são usadas quando se projectam as entradas de caixa, 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.
32.3

32.4

Notas
Caixa e equivalentes de caixa
6
Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito
7
Empréstimos e adiantamento a clientes
8
Outros activos
9
Títulos de dívida detidos
15
Total de activos sujeitos a risco de crédito
Activos não sujeitos risco de crédito
11, 12, 13, 14
Total do activo

1.1.12

742,096,384
418,713,014
2,325,570,175
221,249,655
747,901,229
4,455,530,457
316,600,956
4,772,131,413

260,452,492
333,669,344
1,852,537,357
32,450,469
2,479,109,662
272,125,814
2,751,235,476

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 Microbanco é bem diversificada
e a abordagem de gestão do Microbanco 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 Microbanco para assegurar que a diversificação de fundos é mantida entre produtos, regiões geográficas e
contrapartes. O Microbanco faz empréstimos consignados a funcionários e empréstimos a particulares e a
empresas pequenas e de média dimensão. As tabelas abaixo ilustram a concentração do Microbanco por
produto de crédito do cliente:
Crédito consumo
Crédito individual
Pequenos empréstimos
Crédito a trabalhadores
Grupo Agricultura

2020
74.20%
14.39%
9.07%
1.58%
0.76%

2019
74.20%
14.39%
9.07%
1.58%
0.76%

Risco de concentração de ativos financeiros com exposição ao risco de crédito
Caixa e saldos no Banco Central

2020
10.74%

2019
10.74%

Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito

13.76%

13.76%

Empréstimos e adiantamento a clientes
Outros activos

73.91%
1.60%

73.91%
1.60%

32 Risco de liquidez
O risco de liquidez é o risco de o Microbanco encontrar dificuldades em cumprir obrigações associadas a
passivos financeiros que são liquidados com a entrega de dinheiro ou outro activo financeiro. Se o Microbanco for considerado ilíquido, não poderá obter fundos suficientes, aumentando os passivos ou convertendo os activos prontamente e a um custo razoável.
A abordagem do Microbanco para gerir a liquidez é assegurar, na medida do possível, que terá sempre
liquidez suficiente para satisfazer as suas responsabilidades, quando devidas, tanto em condições normais
como de stress, sem incorrer em perdas inaceitáveis ou riscos de danos à reputação do Microbanco, bem
como para cumprir os rácios do Banco Central..
Processo de gestão do risco de liquidez
A Tesouraria recebe informações de outros departamentos do Microbanco sobre o perfil de liquidez do seus
activos e passivos financeiros e detalhes de outros fluxos de caixa projectados decorrentes de negócios
futuros projectados. A tesouraria mantém, então, uma carteira de activos líquidos de curto prazo compostos em grande parte por títulos de investimento líquido de curto prazo, empréstimos e adiantamentos a
bancos e outros, para garantir a manutenção de liquidez suficiente. Os requisitos de liquidez são atendidos
pela tesouraria para cobrir flutuações de curto prazo e financiamento de longo prazo para atender a quaisquer requisitos de liquidez estrutural. A posição de liquidez diária é monitorada e são conduzidos testes
de estresse regulares sob uma variedade de cenários, cobrindo as condições normais e as mais severas do
mercado. Todas as políticas e procedimentos de liquidez estão sujeitos a revisão e aprovação pela ALCO.
Os relatórios diários cobrem a posição de liquidez das unidades operacionais e é enviado regularmente à
ALCO um relatório resumido incluindo quaisquer excepções e medidas correctivas tomadas.
32.1

Desembolsos de crédito

Embora as concessões mais longas de crédito 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.
20

Pagamentos de dívida externa

Os reembolsos de dívida externa são considerados no modelo de simulação dos fluxos de caixa.
32.5

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 Microbanco 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 Microbanco tem uma estratégia de captação de capital que é composta por:

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 2020 e 2019.
2019

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.

Exposição máxima ao risco de crédito por classes de activos financeiros

2020

Recebimentos de crédito

•

obtenção de novas linhas de financiamento através de relações estratégicas;

•

a emissão de títulos de dívida local e;

•

obtenção de financiamentos de concessão a custos reduzidos para desembolso de crédito.

Estas estratégias de mobilização de capitais atenuarão quaisquer necessidades de liquidez a curto prazo.
A longo prazo, os investimentos líquidos do Microbanco proporcionarão um rendimento líquido positivo,
permitindo efectivamente ao Microbanco resolver a sua escassez de liquidez.
2020

Notas

À vista

Até 3 meses

Activos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
6
742,096,384
Disponibilidades e aplicações em outras 7instituições de crédito
Emprestimos e adiantamento a clientes 8
Investimentos em instrumentos de capital10
Títulos de dívida detidos
15
Outros activos
9
221,249,655
Total de activos financeiros
742,096,384 221,249,655
Passivos financeiros
Recursos de clientes
17
Empréstimos
19
Títulos de dívida
19
Outros passivos
18
Total de passivos financeiros
2019

Notas

À vista

Até 3 meses

Financial assets
Caixa e equivalentes de caixa
6
260,452,492
Disponibilidades e aplicações em outras 7instituições de crédito
Emprestimos e adiantamento a clientes 8
232,413,715 53,404,251
Investimentos em instrumentos de capital10
Outros activos
9
6,917,679 25,532,789
Total de activos financeiros
499,783,886 78,937,040
Passivos financeiros
Recursos de instituições de crédito
16
216,750,040
Recursos de clientes
17
225,163,194 93,294,642
Empréstimos
19
Títulos de dívida
19
Outros passivos
18
67,779,930
Total de passivos financeiros
225,163,194 377,824,612

33

De 3 meses a um Entre a 1 a 5
ano
anos
418,713,014
2,325,570,175
681,725,777
66,175,452
1,100,438,791 2,391,745,627
3,297,835,622
174,700,666
3,472,536,288

424,238,973
535,239,591
959,478,564

De 3 meses a um Entre a 1 a 5
ano
anos
333,669,344
563,937,111
897,606,455

988,301,542
988,301,542

973,048,240
98,387,772
391,821,101
1,463,257,113

62,224,382
156,180,110
218,404,491

Mais de 5
anos
6,327,551
6,327,551
Mais de 5
anos
14,480,739
6,327,551
20,808,290
-

Total
742,096,384
418,713,014
2,325,570,175
6,327,551
747,901,229
221,249,655
4,461,858,008
3,297,835,622
424,238,973
535,239,591
174,700,666
4,432,014,852
Total
260,452,492
333,669,344
1,852,537,357
6,327,551
32,450,469
2,485,437,213
216,750,040
1,291,506,076
160,612,154
548,001,210
67,779,930
2,284,649,410

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 as taxas de juro e as taxas de câmbio. Este
risco é gerido através de limites de tolerância ao risco estabelecidos pela Administração e implementados
e monitorizados pelo ALCO, em conjunto com a Divisão de Gestão de Risco. O ALCO formula estratégias de
balanço, incluindo decisões sobre a posição estrutural do Microbanco. As normas Basileia II e as técnicas
tradicionais de gestão de risco de mercado, tais como a análise de gaps e os testes de stress, são utilizadas
no processo de gestão do risco de mercado.
33.1 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 Microbanco 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 devido a tais flutuações, mas também podem reduzir ou criar
perdas quando ocorrem 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.
As tabelas seguintes resumem a exposição do Microbanco à taxa de juro com referência a 31 de Dezembro
de 2020 e 31 de Dezembro de 2019.

Demonstrações Financeiras Anuais para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020
2020
Notas Valor de balanço

Não sensíveis

Até 3 meses

2020

De 3 meses a 1
De 1 a 5 anos Mais de 5 anos
ano

Caixa e equivalentes de caixa
6
Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 7
Emprestimos e adiantamento a clientes
8
Investimentos em instrumentos de capital
10
Títulos de dívida detidos
15
Total de activos

742,096,384
418,713,014
2,325,570,175
6,327,551
747,901,229
4,240,608,353

742,096,384
6,327,551
748,423,935

139,534,211
139,534,211

418,713,014
697,671,052
681,725,777
1,798,109,843

1,117,139,168
66,175,452
1,183,314,620

Recursos de clientes
Empréstimos
Títulos de dívida
Total

3,297,835,622
424,238,973
535,239,591
4,257,314,186

107,055,000
260,000,000
367,055,000

1,426,345,431
1,426,345,431

1,871,490,191
60,113,630
10,000,000
1,941,603,821

257,070,343
265,239,591
522,309,934

(16,705,833)

381,368,935

(1,286,811,220)

(143,493,978)

661,004,686

17
19
19

GAP (Activos - Passivos)

371,225,744
371,225,744
371,225,744

2019
Notas Valor de balanço

Não sensíveis

Até 3 meses

De 3 meses a 1
De 1 a 5 anos Mais de 5 anos
ano

Caixa e equivalentes de caixa
6
Disponibilidades e aplicações em outras instituições de crédito 7
Emprestimos e adiantamento a clientes
8
Ativos financeiros disponíveis para venda
10
Total

260,452,492
333,669,344
1,852,537,357
6,327,551
2,452,986,744

260,452,492
6,327,551
266,780,043

333,669,344
26,849,605
360,518,949

276,664,407
276,664,407

1,543,648,485
1,543,648,485

Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes
Empréstimos
Títulos de dívida
Total

216,750,040
1,291,506,076
160,612,154
548,001,210
2,216,869,480

256,040,085
256,040,085

377,970,710
377,970,710

216,750,040
657,495,281
128,844,781
1,003,090,102

160,612,154
419,156,430
579,768,584

236,117,264

10,739,958

(17,451,761)

(726,425,695)

963,879,901

GAP (Activos - Passivos)

16
17
19
19

5,374,860
5,374,860
5,374,860

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 Microbanco. É incomum que
o Microbanco 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.
Análise de sensibilidade
O Microbanco efectuou uma análise do impacto de alterações nas taxas de juro de financiamento e crédito.

Mudança nas curvas de rendimento de +100 pontos base
Percentagem do patrimônio líquido (+100 pontos-base)
Mudança nas curvas de rendimento de -100 pontos básicos
Percentagem do patrimônio líquido (-100 pontos-base)
33.2

2020

2019

(398,075)

225 377

-0.14%

0.06%

398,075

-225 377

0.14%

-0.06%

Risco Cambial

O Microbanco 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 Microbanco ao risco de taxa de
câmbio a 31 de Dezembro de 2020.

Nota
Activo por moeda
Caixa e equivalentes de caixa
6
Disponibilidades em outras instituições de crédito
7
Emprestimos e adiantamento a clientes
8
Investimentos em instrumentos de capital 10
Títulos de dívida detidos
15
Outros activos
9
Total de Activo
Passivo por moeda
Recursos de clientes
17
Títulos de dívida
19
Emprestimos
19
Outros passivos
18
Total de Passivo
Activo - Passivo líquido por moeda

EUR

USD

450,950
450,950

4,565,882
4,565,882

737,079,552
418,713,014
2,325,570,175
6,327,551
747,901,229
221,249,655
4,456,841,176

742,096,384
418,713,014
2,325,570,175
6,327,551
747,901,229
221,249,655
4,461,858,008

24,415,794
24,415,794

3,297,835,622
535,239,591
424,238,973
150,284,872
4,407,599,058

3,297,835,622
535,239,591
424,238,973
174,700,666
4,432,014,852

49,242,118

29,843,156

450,950

MZN

(19,849,912)

Total

2019

Activo por moeda
Caixa e disponibilidades em bancos centrais6
Disponibilidades em outras instituições de crédito
7
Emprestimos e adiantamento a clientes
8
Investimentos em instrumentos de capital 10
Outros activos
9
Total de Activo
Passivo por moeda
Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes
Títulos de dívida
Empréstimos
Outros passivos
Total de Passivo
Activo - Passivo líquido por moeda

16
17
19
19

EUR

USD

345,268
345,268

4,986,579
4,986,579

345,268

MZN

4,986,579

Total

255,120,645
333,669,344
1,852,537,357
6,327,551
32,450,469
2,480,105,366

260,452,492
333,669,344
1,852,537,357
6,327,551
32,450,469
2,485,437,213

216,750,040
1,291,506,076
548,001,210
160,612,154
67,779,930
2,284,649,410

216,750,040
1,291,506,076
548,001,210
160,612,154
67,779,930
2,284,649,410

195,455,956

200,787,803

34 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 Microbanco. 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 Microbanco e os 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 8%. O rácio de solvabilidade do capital do Microbanco em 31 de Dezembro de 2020
era de 0.64% (2019: 11.06%).
35 Gestão de capital
Para fins de gestão de capital do Microbanco, o capital inclui capital emitido, prêmio de acções e todas as
outras reservas de patrimônio atribuíveis aos acionistas do Banco. Os principais objetivos da gestão de capital
do Microbanco são maximizar o valor do acionista e cumprir os requisitos regulatórios do setor bancário
local. O Microbanco administra sua estrutura de capital e faz ajustes de acordo com as mudanças nas condições econômicas e exigências de convénios financeiros. Para manter ou ajustar a estrutura do capital,
o Microbanco pode ajustar o pagamento de dividendos aos acionistas, devolver capital aos acionistas ou
emitir novas ações. O Microbanco monitora o capital usando uma adequação de capital regulamentar ou
índice de solvência, que é o «capital regulamentar» dividido pelo total de «ativos ponderados pelo risco». A
política do Microbanco é manter o índice de solvência acima do requisito regulatório mínimo de 8%. Além
disso, o Microbanco também visa salvaguardar sua capacidade de continuar em atividade, para fornecer
retorno para os acionistas e benefícios para outras partes interessadas e para manter uma ótima estrutura
de capital para reduzir o custo de capital.
A estrutura de capital da empresa é composta por dívida, que inclui os empréstimos divulgados na nota
14, e caixa e equivalentes de caixa divulgados na nota 6, e conforme divulgado no balanço patrimonial.
Para manter ou ajustar a estrutura de capital, o Microbanco pode emitir novas ações ou vender ativos para
reduzir o endividamento. De forma consistente com outras empresas do setor, o Microbanco monitora o
capital com base nos índices de adequação de capital.
Os principais objectivos do Microbanco na sua gestão de capital incluem:
•

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

•

Suportar o desenvolvimento do negócio do Microbanco 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; e

•

Salvaguardar a continuidade de operações do Microbanco para continuar a gerar resultados para
os seus accionistas e benefícios para os restantes interessados.

De acordo com o mercado, a oferta de produtos da MBC e os regulamentos do Banco Central de Moçambique (“Banco Central”) Aviso nº 7 / GBM / 2017, o Microbanco teve sua licença alterada, de banco comercial
para banco de microfinanças. Essa alteração não teve impacto nas operações nem na continuidade operacional do Microbanco. O Microbanco está bem financiado e estruturado para operar como um Microbanco
de microfinanças e essa alteração não afectou a prestação de serviços do Microbanco. De acordo com os
requisitos anteriores, o Microbanco precisava cumprir com o seguinte:
a) manter um nível de capital mínimo de 570,000,000 de meticais; e
b) manter um rácio do total do capital regulamentar para o activo ponderado por risco (rácio de solvabilidade) igual ou superior ao mínimo de 9%.
A adequação do capital e o uso do capital regulatório são monitorados regularmente pela Administração
do Microbanco, empregando técnicas baseadas nas directrizes estabelecidas pelo Banco de Moçambique
para fins de supervisão. As informações necessárias são partilhadas com o regulador numa base mensal.
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patrimoniais mantidos para negociação.

Como banco de microfinanças, o Banco Central exige que cada instituição:
c) mantenha um nível de capital mínimo de 5,000,000 de meticais; e
d) mantenha um rácio do total do capital regulamentar para o activo ponderado por risco (rácio de
solvabilidade) igual ou superior ao mínimo de 8%.

Os investimentos em associadas são deduzidos da categoria 1 e da categoria 2 para chegar ao capital
regulamentar.

Categoria 1:

capital social, lucros retidos e reservas criadas para apropriações de lucros retidos. O valor
contabilístico dos ativos intangíveis é deduzido para se chegar ao capital de Nível 1.

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.

Categoria 2:

capital de empréstimo subordinado qualificado, provisões coletivas de redução ao valor
recuperável e ganhos não realizados decorrentes da avaliação justa de instrumentos

O quadro abaixo resume a posição do capital regulamentar e os rácios do Microbanco. Durante estes dois
anos, o Microbanco cumpriu integralmente com todos os requisitos de capital.

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

2020

2019

A - Fundos Próprios
Capital ordinário realizado, prémios de emissão, ações próprias e outros
Resultados e reservas formadas por resultados não distribuidos
Outros componentes de capital
( A1 )

Fundos próprios principais de nível 1 (Common Equity Tier 1 Capital)
Activos intangíveis
Fundos próprios de nível 1 (Tier 1 Capital)

( A2 )

Provisões para riscos gerais de crédito

572,150,715

572,150,715

25,205,754
(379,949,637)

25,205,754
(312,707,162)

217,406,831

284,649,306

(133,379,000)

(66,138,283)

84,027,831

218,511,024

326,497

226,127
12,807,424
205,929,727
1,862,008,908

Excedente Concentracao de risco
Fundos Próprios Totais

( A3 )

67,173,790
17,180,538

B - Ativos ponderados pelo risco

(B)

2,679,116,799

C - Rácios de Capital
Rácio de FPP1 (Common Equity Tier 1 Capital)
Rácio de FP1 (Tier 1 Capital)
Rácio de Fundos Próprios Totais (Total capital ratio)

37. Relatório de segmento
O principal tomador de decisões operacionais (CODM) foi identificado pelo Microbanco como o diretor presidente (CEO), que é
responsável por avaliar o desempenho e a alocação de recursos do
Microbanco.
O Microbanco reporta um único segmento, nomeadamente a banca
de retalho, para o qual a informação financeira é disponibilizada
mensalmente e com base na qual o desempenho é medido e os
recursos atribuídos a todo o segmento.
Dentro do segmento, há uma série de produtos e serviços dos quais
o Microbanco obtém suas receitas. Esses incluem:
•

Serviços bancários transacionais, cujas receitas de taxas de
transação são divulgadas na demonstração do resultado; e

•

Produtos de crédito concedidos a clientes de crédito. São diversos os produtos concedidos pelo segmento, como crédito
ao consumo, crédito a PMEs e agropecuária, entre outros. O
detalhe destes empréstimos encontra-se divulgado na nota
8 e os juros auferidos estão divulgados na nota 16.

Não foi divulgada informação por segmento geográfico devido ao
facto de a actividade comercial ser exercida predominantemente
em Moçambique.
38. Eventos significativos durante o ano
Em Março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou a COVID-19 uma pandemia e o Banco Mundial invocou sua política de gestão de crises que obrigava alguns
funcionários da sede a trabalhar remotamente de suas casas
para reduzir o risco de infecção e taxa de propagação. Como
parte dos procedimentos, o governo implementou uma série
de medidas, como restrições a viagens internacionais, bem
como bloqueios de alguns negócios e atividades. Este desenvolvimento impactou negativamente a economia com a taxa
de crescimento do PIB caindo para três vírgula seis por cento
(-3,6%) negativos no final de 2020 e, consequentemente, a
economia entrando em recessão. A disseminação dramática
de COVID-19 perturbou vidas e meios de subsistência, com
efeitos sendo experimentados em comunidades e empresas
em todo o mundo. O Microbanco agiu rapidamente para
configurar a infraestrutura necessária para dar suporte a seus
clientes, funcionários e comunidade.
Impacto nos funcionários
A segurança e o bem-estar dos funcionários foram, e continuam sendo, uma prioridade para o Microbanco durante
a pandemia. Em um esforço para manter a saúde e o bem-estar físico dos funcionários, o Microbanco empregou vários
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( A1 / B )
( A2 / B )
( A3 / B )

8.11%
3.14%
0.64%

15.29%
11.74%
11.06%

programas para garantir que todos os escritórios e agências
fossem protegidos pelo COVID e os funcionários recebessem
o equipamento de proteção individual necessário para evitar
o contato com o vírus.
Impacto nos clientes
Desde o início da pandemia, ficou claro que isso não era
normal. O surto de Covid-19 representou desafios significativos para nossos clientes. O Microbanco reagiu rapidamente
envolvendo os clientes e reestruturando os reembolsos de
empréstimos onde os fluxos de caixa dos clientes estavam
em dificuldades, bem como mantendo suas agências abertas,
protegendo clientes e funcionários. O Microbanco continua a
investir em recursos digitais para oferecer suporte consistente
aos clientes nessas condições excepcionalmente desafiadoras.
A perturbação econômica causada pela Covid-19, juntamente com a piora da perspectiva econômica, resultou em um
aumento material nas perdas de crédito esperadas (ECL) e
outras despesas de redução ao valor recuperável de crédito.
Os modelos ECL foram recalibrados para considerar PDs estressados e instalações reestruturadas. O ECL reportado sobre
empréstimos e adiantamentos a clientes aumentou de 253
milhões de Meticais em 31 de dezembro de 2019 para 373
milhões de Meticais em 31 de dezembro de 2020 (nota 8).
Custos operacionais adicionais
Ao longo de 2020, o Microbanco implementou medidas
extraordinárias de apoio financeiro e não financeiro em
resposta à pandemia. O Microbanco investiu em tecnologia
ágil para permitir que os funcionários trabalhassem de casa
remotamente e também implementou várias iniciativas de
sanitização que garantiram a segurança dos escritórios e filiais
da Covid. Durante o ano, o Microbanco incorreu em despesas
adicionais relacionadas com a Covid no valor de mais de 10
milhões de Meticais.
Mensuração de justo valor
As técnicas de avaliação para a mensuração do valor justo de
instrumentos financeiros foram avaliadas pelo Microbanco
para determinar se há algum impacto devido à incerteza
do mercado e volatilidade introduzida pelo COVID-19 nas
mensurações do valor justo desses instrumentos. Ao avaliar
a mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros
para o exercício, o Microbanco considerou se os dados na
avaliação refletem os indicadores de mercado vigentes e
não apenas motivados por considerações internas. Os fatores
considerados incluem; mudanças nas taxas de juros, custos
de financiamento, rendimentos de títulos e custos de aluguel.

Não houve impacto material na avaliação do Microbanco da
mensuração do valor justo decorrente do COVID-19.
Continuidade
Os Diretores reviram os orçamentos e previsões de capital do
Microbanco para os próximos 5 anos e consideraram sua capacidade de continuar em funcionamento à luz das condições
econômicas atuais e previstas. Esses orçamentos levaram em
consideração o impacto da pandemia COVID-19, incluindo
projeções do impacto sobre os requisitos de capital, financiamento e liquidez do Microbanco, todos os quais devem
estar dentro dos requisitos regulamentares. O crescimento
previsto nos ganhos e ativos ponderados pelo risco do balanço (RWA) é baseado na perspectiva macroeconômica do
Microbanco e é avaliado em relação aos recursos financeiros
disponíveis, considerando os requisitos do regulador. Com
base nesta revisão, e à luz da atual situação financeira, os
Administradores consideram que o Microbanco dispõe de
recursos adequados para continuar a sua atividade no futuro
previsível. A continuidade operacional, portanto, continua a
ser aplicada e foi adotada na preparação das demonstrações
financeiras anuais.
39. Eventos subsequentes
Após a aprovação em 1 de Junho de 2020 pelos acionistas do
Microbanco para a venda de seu patrimônio, o pedido para a
transação foi aprovado pelo Banco Central em Fevereiro de
2021. Após a aprovação, os novos acionistas, Xtenda Financial
Holdings Limited (XFHL), uma empresa de serviços financeiros
constituída nas Maurícias, concluiu a transação de compra e
quitou os acionistas minoritários. Também decidiram fundir
as duas empresas, Xtenda Financas Mocambique e Mybucks
Banking Mocambique, Mcb, S.A numa só entidade. A KPMG
Mozambique Accountants foi contratada para auxiliar nos
aspectos regulamentares, jurídicos e administrativos do processo de fusão, que já passou do estágio inicial e deverá ser
concluído dentro do ciclo financeiro de 2021.
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