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de contribuir para o encerramento de algumas unidades 
empresariais;

•	 Suspensão do apoio directo ao Orçamento do Estado, 
por parte dos parceiros de cooperação internacional 
do Governo, situação que afectou negativamente as 
contas públicas e consequentemente a procura agregada 
considerando que o Estado é o maior consumidor dos 
bens e serviços na economia, o que condicionou o 
desempenho de várias unidades empresariais.

Face	 ao	 aumento	 das	 pressões	 inflacionistas,	 o	 supervisor	
actuou sobre o mercado pautando por uma política monetária 
restritiva com vista a garantir maior estabilidade do sistema 
financeiro,	contendo	a	procura	agregada	e	estabilizando	os	
níveis	da	taxa	de	câmbio	e	inflação	através	do	aumento	de	
reservas líquidas internacionais, bem como o efeito gerado 
pelas expectativas positivas em torno da exploração do 
gás natural na província de Cabo Delgado que tem atraído 
vários investidores internacionais, impulsionando assim um 
influxo	de	divisas	para	o	País.	Por	outro	lado,	essas	medidas	
foram	motivadas	pelo	excesso	de	liquidez	que	se	verificava	
no	 mercado,	 provocando	 pressões	 para	 a	 desvalorização	
do metical num cenário de restrição de oferta de divisas 
e aumento da procura agregada. Com efeito, registou-
se aumento das taxas de referência, nomeadamente, a 
Facilidade Permanente de Cedência, Facilidade Permanente 
de Depósitos e a Taxa de Reservas Obrigatórias de 12,75%, 
5,75% e 10,5%, respectivamente, para 14,75%, 7,25% e 
10,50% em Junho, 17,25%, 10,25% e 13% em Julho e 23,25%, 
16,25% e 15,5% em Outubro, respectivamente.

Apesar	 do	 panorama	 económico	 e	 financeiro	 adverso	 que	
caracterizou	 o	 ano	 de	 2016,	 o	 Banco	 logrou	 um	 conjunto	
notável	de	resultados	e	manteve-se	firme	e	resiliente	devido	
à	flexibilidade	do	Banco	no	ajustamento	das	taxas	de	juros	
de operações activas em consonância com a tendência do 
mercado	e	em	resposta	à	sinalização	do	regulador	e	estratégia	
através	de	aumento	de	liquidez	por	endividamento	a	longo	
prazo	 que	 resultou	 numa	 situação	financeira	 sustentável	 e	
observância contínua de desempenho dos rácios prudenciais, 
tendo os resultados líquidos aumentado em 10% face ao 
período	 homólogo	 ao	 fixar-se	 em	MT	 355,0	milhões	 (2015:	
MT	 323,7	 milhões).	 A	 rendibilidade	 dos	 capitais	 próprios	
(ROAE)	 fixou-se	 na	 ordem	 de	 12,59%	 (2015:	 12,47%);	 a	
rendibilidade	 dos	 activos	 atingiu	 5,78%	 (2015:	 5,16%)	 e	 o	
rácio	 de	 eficiência,	 medido	 por	 custos	 de	 transformação	
sobre	o	produto	bancário,	foi	de	39,6%	(2015:	37,0%),	ainda	
assim,	muito	abaixo	da	média	do	sector	bancário	(62%).

Para	além	dos	aspectos	já	mencionados,	a	contínua	melhoria	
do	desempenho	financeiro	do	Banco,	deveu-se	 (i)	à	gestão	
adequada dos spreads entre as operações activas e passivas; 
(ii)	ao	maior	rigor	na	avaliação	do	risco	de	crédito	e	maior	
vigilância	 no	 crédito	 em	 curso;	 (iii)	 à	 concretização	 de	
mandatos	 de	 assessoria	 financeira;	 (iv)	 à	 gestão	 adequada	
da	 tesouraria;	 (v)	 ao	 maior	 dinamismo	 das	 operações	 de	
mercado de capitais com destaque para o apoio às empresas 
na	emissão	e	colocação	de	obrigações	no	mercado;	e	(vi)	a	
contenção de custos.

O	produto	bancário	do	Banco	registou	um	crescimento	de	MT	
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Mensagem	do	Presidente	da	Comissão	Executiva

O	ano	de	2016	fica	indubitavelmente	marcado	por	uma	conjuntura	económica	adversa,	caracterizada,	entre	outros	factores,	
por	 uma	desaceleração	 da	 actividade	 económica	 com	 fortes	 repercussões	 no	 desempenho	 do	 sector	 financeiro	 na	 sua	
globalidade,	situação	a	que	o	BNI	não	ficou	isento.	

No	 caso	 específico	 do	 BNI,	 a	 conjuntura	 económica	 adversa	 obrigou	 a	 adopção	 de	 uma	 série	 de	medidas	 atinentes	 à	
mitigação dos impactos dessa desaceleração da economia e do ambiente de negócios.

No	 contexto	 complexo	 e	 adverso	 que	 enfrentamos	 em	 2016,	 efectivamente,	 respondemos	 com	 medidas	 cautelares	
acrescidas e enveredamos por um planeamento rigoroso e sistematicamente monitorado, em todas as vertentes da nossa 
actuação, quer, por um lado, pela contenção de uma série de despesas, o que permitiu estabelecer os custos de estrutura 
abaixo	 do	 nível	 orçamentado,	 quer,	 por	 outro,	mediante	 o	 incremento	 e	 diversificação	das	 fontes	 de	 receitas.	 Foi	 na	
articulação destas medidas e pressupostos que logramos fechar o ano 2016 numa posição segura e sustentável, com os 
principais indicadores de desempenho a níveis aceitáveis e, sobretudo, superiores aos conseguidos em 2015. O lucro líquido 
superou	o	registo	histórico	de	2015,	ao	 incrementar	10%,	cifrando-se	em	MT	355	milhões	e	com	repercussões	positivas	
em	todos	os	restantes	indicadores,	sobretudo	os	de	rendibilidade	e	os	de	eficiência.	O	produto	bancário	do	ano	de	2016	
registou	melhoria	na	sua	estrutura,	tendo	a	margem	financeira	reduzido	o	seu	peso	nos	proveitos	totais,	de	66%	em	2015	
para	62%	em	2016,	a	favor	da	margem	complementar	que	aumentou	de	34%	para	38%,	reflexo	do	maior	dinamismo	das	
actividades	de	assessoria	financeira	que	gradualmente	se	vão	consolidando	e	marcando	o	seu	posicionamento	no	mercado	
com a experiência e competência adquiridas.

Os Rácios de Rendibilidade também registaram melhorias, tendo a Rendibilidade dos Activos evoluído de 5,2% em 2015 
para 5,8% em 2016, enquanto a Rendibilidade dos Capitais Próprios evoluiu de 12,5% em 2015 para 12,6%. O indicador de 
eficiência	medido	pelo	rácio	Custos	de	Transformação	sobre	Produto	Bancário,	continuou	alto,	apesar	de	ter	desacelerado	
ligeiramente,	tendo-se	fixado	em	39,6%	em	2016,	contra	os	37%	de	2015.	O	Rácio	de	Solvabilidade,	por	sua	vez,	apesar	
duma	ligeira	desaceleração,	reflectindo	o	aumento	do	nível	de	actividade	do	Banco,	continua	a	níveis	consideravelmente	
altos	(36,2%	em	2016	contra	41,7%	em	2015),	revelando	o	bom	nível	de	robustez	e	capacidade	de	resiliência	que	o	Banco	
apresenta. 

A	nossa	visão	estratégica	de	longo	prazo,	que	inclui	a	melhoria	contínua	da	eficiência	operacional,	fortaleceu	as	já	sólidas	
posições	 financeiras,	 o	 que	 foi	 objecto	 de	 reconhecimento	 e	 distinção	 por	 parte	 de	 entidades	 locais	 especializadas	 e	
credíveis no que tange a avaliação da actividade empresarial no geral e do sector bancário em particular.

	Assim,	no	decurso	de	2016,	e	como	resultado	do	trabalho	que	realizamos	em	2015,	fomos	objecto	de	reconhecimento	
por	 parte	 de	 duas	 publicações	 nacionais	 de	 referência	 no	 contexto	 de	 estudos	 empresariais	 e	 financeiros	 do	 País,	
nomeadamente,	a	pesquisa	“As	100	Maiores	Empresas	de	Moçambique	-	Edição	2016,	da	KPMG”	e	“A	Pesquisa	do	Sector	
Bancário	de	Moçambique,	uma	co-autoria	KPMG	e	Associação	Moçambicana	de	Bancos	(AMB)”.	No	Ranking	das	100	Maiores	
Empresas,	fomos	galardoados	como	a	empresa	que	registou	a	“Maior	Variação	do	Volume	de	Negócios”	em	2015	no	que	
respeita	ao	sector	de	“Actividades	Financeiras	e	de	Seguros”,	e	fomos	ainda	distinguidos	como	a	empresa	que	registou	a	
maior subida no Ranking das	100	Maiores	Empresas,	em	resultado	de	termos	galgado	32	posições.

	No	relatório	da	Pesquisa	do	Sector	Bancário	de	Moçambique,	registamos	melhorias	significativas	de	posições	em	quase	
todas	categorias,	com	destaque	para	o	critério	“rácio	de	eficiência”,	no	qual	ocupamos	a	primeira	posição	do	Ranking.	
Outra posição que merece destaque, no contexto deste estudo, é quanto ao lucro líquido, onde ocupamos o quarto lugar, 
apenas	abaixo	dos	três	maiores	Bancos	do	nosso	sistema	bancário.

Todos	estes	factos,	conjugados,	demonstram	a	resiliência	do	Banco	em	relação	aos	choques	externos,	bem	como	a	sua	
capacidade de se auto-superar e de se reinventar perante as adversidades, sendo evidência disso o facto de termos 
conseguido manter e honrar os nossos compromissos, quer perante a nossa entidade reguladora, através da manutenção de 
rácios saudáveis e adequados, quer para com os nossos clientes, colaboradores e fornecedores, através do cumprimento 
atempado das nossas obrigações.

Os resultados obtidos que agora temos o privilégio e a responsabilidade de apresentar representam, numa outra perspectiva, 
os ingredientes de uma execução estratégica e operacional mais contida e rigorosa, como, aliás, se impunha, em face dos 
tempos difíceis que vivenciamos.

A	estratégia	desenvolvida,	 inspirada	na	missão	do	Banco,	a	 sua	natureza,	os	 seus	 valores	 corporativos	e	os	objectivos	
estratégicos	definidos,	colocando	foco	ainda	mais	acentuado	nas	necessidades	crescentes	do	financiamento	do	processo	de	
transformação	e	estruturação	económica	do	País,	o	nosso	papel	nesse	contexto	específico	como	Banco	de	Investimento	e	
como	Banco	de	Desenvolvimento,	foi	fundamental	para	a	trajectória	que	empreendemos	em	2016	com	claro	entendimento	
de	que	os	ajustes	procedidos	darão	solidez	ainda	maior	ao	nosso	crescimento.	

Quanto	ao	futuro,	vemos	sinais	que	nos	remetem	para	um	quadro	encorajador,	com	maior	estabilidade	e	previsibilidade.	
Estamos	confiantes	de	que	temos	uma	estrutura	consistente,	uma	estratégia	consolidada	e	um	caminho	claro	a	seguir.	Isso	
será fundamental para acompanhar e responder às mudanças profundas que a sociedade moçambicana requer e pelas quais 
Moçambique	continuará	a	trilhar	nos	próximos	anos,	ao	mesmo	tempo	que	reiteramos	que	a	nossa	estratégia	irá	sempre	se	
revelar convergente e comprometida com a agenda de desenvolvimento do País.

Neste	momento	que	apresentamos	o	Relatório	e	Contas	do	nosso	segundo	ano	de	mandato	na	Presidência	da	Comissão	
Executiva e do Conselho de Administração, gostaríamos, de em nosso nome e do dos órgãos que representamos, endereçar 
os	nossos	agradecimentos	ao	Governo,	muito	particularmente,	ao	Ministério	da	Economia	e	Finanças,	ao	accionista	Estado,	
representado	IGEPE	-	Instituto	de	Gestão	de	Participações	do	Estado,	aos	nossos	clientes,	aos	parceiros	e	colegas	do	sistema	
financeiro	e	a	todos	outros	stakholders que directa ou indirectamente apoiaram e contribuíram na nossa caminhada em 
2016. 

Gostaríamos de registar os nossos agradecimentos aos membros da Comissão Executiva e do Conselho de Administração 
pelo empenho, dedicação e alto sentido de responsabilidade e de trabalho em equipa que continuaram a demostrar nesse 
segundo ano da nossa missão. 

A terminar, e não menos importante, queremos deixar em nosso nome próprio e em nome de todos os membros da Comissão 
Executiva e do Conselho de Administração uma palavra de apreço aos colaboradores, o nosso activo mais precioso, pois, 
sem	a	sua	dedicação	e	profissionalismo	não	estaríamos	hoje	a	celebrar	estes	resultados	encorajadores.

Tomás Rodrigues Matola
Presidente da Comissão Executiva

O	Conselho	de	Administração	do	BNI,	em	cumprimento	dos	preceitos	 legais	e	estatutários	aplicáveis,	 vem	apresentar	o	
relatório da sua gestão referente ao exercício económico de 2016.

O ano de 2016 foi marcado por um desempenho modesto 
da actividade económica global, como resultado da 
desaceleração tanto das economias dos países desenvolvidos 
e das dos países emergentes. Dados divulgados pelo Fundo 
Monetário	Internacional,	no	seu	relatório	do	World Economic 
Outlook de Janeiro de 2017, estimam em 3.10% o crescimento 
da economia global em 2016 o que representa uma 
desaceleração relativamente aos 3.20% registados em 2015 
e	o	nível	do	crescimento	mais	fraco	desde	a	crise	financeira	
internacional.	Esta	desaceleração	é	reflexo	da	desaceleração	
das	economias	avançadas	em	0.50	pontos	percentuais	fixando-
se em 1.60% em 2016 enquanto as economias emergentes 
e as dos países em vias de desenvolvimento mantiveram o 
crescimento de 4.10% registado em 2015.

A desaceleração do crescimento global em 2016 é explicada 
pelo fraco desempenho do comércio global e a retracção 
dos	 fluxos	 de	 capital	 e	 do	 investimento,	 as	 tendências	
demográficas	 desfavoráveis	 nas	 economias	 avançadas	
associadas às baixas taxas de natalidade e ao envelhecimento 
da população, com repercussões negativas sobre os sistemas 
públicos de aposentadoria e saúde, a desaceleração e as 
mudanças	no	perfil	de	crescimento	da	China	(com	aumento	
da importância do consumo frente ao investimento e do 
mercado	 interno	 frente	ao	externo),	que	 resultaram	numa	
menor demanda pelas exportações de bens manufacturados 

das economias avançadas e da Ásia emergente, bem como 
em menores preços das commodities, com efeitos negativos 
sobre os países exportadores desses bens.

Num	 cenário	 em	 que	 a	 economia	 moçambicana	 vinha	
registando uma taxa de crescimento de 7,06% ao longo da 
última década, no ano de 2016 registou uma desaceleração, 
tendo	 o	 Instituto	 Nacional	 de	 Estatísticas	 (INE)	 apontado	
um crescimento anual de 3.30% abaixo dos 4.50% previstos 
inicialmente pelo Governo moçambicano. 
Contribuíram para a desaceleração da economia nacional em 
3.20	pontos	percentuais	os	seguintes	factores:
•	 Contínua queda dos preços das mercadorias, em 

particular o carvão, gás e alumínio que levaram à queda 
do	 Investimento	 Directo	 Estrangeiro	 e	 do	 volume	 das	
exportações;

•	 Inundações	 e	 secas	 que	 afectaram	 negativamente	 o	
desempenho do sector da agricultura e da energia;

•	 Tensão político-militar que afectou negativamente o 
sector dos transportes e comunicações na medida em 
que condicionou a mobilidade de pessoas e bens dentro 
do País;

•	 Política monetária restritiva implementada pelo 
regulador	o	que	levou	à	escassez	e	ao	encarecimento	do	
crédito	 afectando	 negativamente	 a	 concretização	 dos	
projectos	de	investimento	do	sector	privado	para	além	

Sumário executivo

RELATÓRIO	DO	CONSELHO	DE	ADMINISTRAÇÃO

O ano de 2016 foi marcado por um desempenho modesto 
da actividade económica global, como resultado da 
desaceleração tanto das economias dos países desenvolvidos 
e das dos países emergentes. Dados divulgados pelo Fundo 
Monetário	Internacional,	no	seu	relatório	do	World Economic 
Outlook de Janeiro de 2017, estimam em 3,10%o crescimento 
da economia global em 2016 o que representa uma 
desaceleração relativamente aos 3,20% registados em 2015 
e	o	nível	do	crescimento	mais	fraco	desde	a	crise	financeira	
internacional.	Esta	desaceleração	é	reflexo	da	desaceleração	
das	economias	avançadas	em	0,50	pontos	percentuais	fixando-
se em 1,60% em 2016 enquanto as economias emergentes e 
em vias de desenvolvimento mantiveram o crescimento de 
4,10% registado em 2015.

A desaceleração do crescimento global em 2016 é explicada, 
sobretudo, pelo fraco desempenho do comércio global 
e	 a	 retracção	 dos	 fluxos	 de	 capital	 e	 do	 investimento,	 as	
tendências	 demográficas	 desfavoráveis	 nas	 economias	
avançadas associadas às baixas taxas de natalidade e ao 
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74,5	milhões,	 que	 foi	 suficiente	 para	 suplantar	 o	 aumento	
em	MT	49,7	milhões	dos	custos	de	estrutura,	ao	fixar-se	em	
MT	869,7	milhões	(2015:	795,2	milhões).	O	desempenho	do	
produto bancário resulta do efeito combinado do aumento 
da	 margem	 financeira	 em	 MT	 10,9	 milhões	 e	 da	 margem	
complementar	 em	 MT	 63,6	 milhões.	 O	 produto	 bancário	
do ano de 2016 tendeu a apresentar mais equilíbrio da sua 
estrutura,	 tendo	a	margem	financeira	 reduzido	o	 seu	peso	
nos proveitos totais, de 66% em 2015 para 62% em 2016 a 
favor da margem complementar que aumentou de 34% para 
38%,	 reflexo	 da	 consolidação	 das	 actividades	 da	 banca	 de	
investimento que complementam as actividades tradicionais 
da banca de desenvolvimento.

O	 aumento	 da	 margem	 financeira	 na	 ordem	 de	 MT	 10,9	
milhões,	 saindo	 de	 MT	 528,0	 milhões	 em	 2015	 para	 MT	
538,9	milhões	em	2016,	foi	possível,	não	obstante	o	efeito	
combinado do elevado custo de captação de recursos no 
mercado e do aumento do volume de captação de fundos 
no mercado nacional resultante da redução do balanço do 
Banco	em	MT	1.019,1	milhões	na	sequência	do	cumprimento	
de certas obrigações com os credores o que impulsionou o 
aumento	do	custo	com	juros	em	MT	76,1	milhões	(186%).	Por	
outro	lado,	a	flexibilidade	de	ajustamento	das	taxas	de	juros	
de operações activas em consonância com o mercado teve 
um	 efeito	 positivo	 e	 imediato	 sobre	 a	 margem	 financeira	
conjugado	 com	 a	 reaplicação	 da	 tesouraria	 do	 Banco	
em activos que apresentam melhor remuneração e risco 
aceitável contribuindo para o aumento da carteira de crédito 
em	MT	250,5	milhões.

A	subida	da	margem	complementar	em	MT	63,6	milhões,	saindo	
de	MT	267,2	milhões	em	2015	para	MT	330,8	milhões,	resulta	
do incremento das actividades da banca de investimento 
através de assessoria às entidades públicas e privadas que 
geraram	 um	 aumento	 da	 receita	 na	 ordem	 de	 MT	 166,7	
milhões; gestão das posições cambiais que gerou receita de 
operações	financeiras	na	ordem	de	MT	95,9	milhões	(2015:	MT	
215,1	milhões);	maior	prestação	de	serviços	complementares	
à actividade bancária nomeadamente, emissão de cartas de 
crédito, garantias bancárias e transferências para o exterior 
cujo	 desempenho	 cifrou-se	 na	 ordem	 de	 MT	 29,9	 milhões	
(2015:	MT	17,4	milhões).

Para os anos de 2017 e 2018 prevê-se aceleração do 
crescimento	global	para	3.40%	e	3.60%	(FMI),	respectivamente,	
como	 reflexo	 da	 melhoria	 dos	 preços	 das	 commodities no 
mercado internacional o que estimulará a economia dos 
países	emergentes	e	o	comércio	internacional.	No	contexto	
da economia local, espera-se que o crescimento situe-se em 
5.50% em 2017 e de 6.70% em 2018 o que representa uma 
aceleração relativamente ao crescimento registado em 2016. 
A previsão da aceleração do crescimento está associada 
à retoma da estabilidade macroeconómica nacional e 
internacional, com particular destaque para recuperação do 
preço das commodities que poderá aumentar as receitas das 
exportações	em	particular	dos	megaprojectos;	estabilidade	
político-militar	 resultante	 das	 tréguas	 entre	 as	 FADM	 do	
Governo	e	a	RENAMO;	e	as	enormes	expectativas	em	torno	
da exploração de gás natural liquefeito na província de Cabo 
Delgado.

envelhecimento da população, com repercussões negativas 
sobre os sistemas públicos de aposentadoria e saúde, a 
desaceleração	 e	 as	mudanças	 no	 perfil	 de	 crescimento	 da	
China, que resultam numa menor demanda pelas exportações 
de bens manufacturados das economias avançadas e da Ásia 
emergente, bem como em baixos preços das commodities, 
com efeitos negativos sobre os países exportadores dos 
mesmos.

Para	 2017	 e	 2018,	 o	 Fundo	 Monetário	 Internacional	 prevê	
que a economia global registe um crescimento de 3,40% e 
3,60%, respectivamente, sendo liderado pelas economias 
emergentes que se prevê que cresçam a 4,50% e 4,80%, 
contra	 a	 previsão	 de	 1,90%	 e	 2,00%,	 respectivamente,	 nas	
economias avançadas. A previsão da aceleração da economia 
dos países emergentes, que são responsáveis por 70,00% do 
PIB	global,	é	suportada	pelas	expectativas	da	normalização	
dos desequilíbrios macroeconómicos e da subida dos preços 
das commodities no mercado internacional. 

Embora com um crescimento económico fraco, em 2016 o 
mercado de trabalho registou uma tendência de recuperação. 
Para o grupo das economias avançadas a taxa de desemprego 
caiu	 de	 5,80%	 em	 2015,	 fixando-se	 em	 5,45%	 em	 2016	 e	
manteve-se em 5,50% no grupo das economias emergentes. A 
queda da taxa de desemprego nos países avançados foi, em 
grande	 parte	 influenciada	 pela	 queda	 da	 taxa	 nos	 Estados	
Unidos da América, Europa, Japão e Reino Unido de 5,28%, 
10,86%,	3,36%	e	5,40%	em	2015	para	4,89%,	10,02%,	3,18%	e	
4,96%	 em	2016,	 respectivamente.	 Em	2017,	 projecções	 da	
Bloomberg indicam que a taxa de desemprego desacelere 
para 5,42% nos países desenvolvidos e acelere para em 5,60% 

nos países emergentes.

Estimativas da Bloomberg	mostram	que	a	inflação	global	se	
situou	em	2,90%	em	2016,	o	que	representa	uma	aceleração	
de	0,12	pontos	percentuais	relativamente	à	inflação	registada	
em	2015.	A	aceleração	da	inflação	global	em	2016	é	reflexo	
do	 aumento	 da	 inflação	 no	 grupo	 de	 países	 desenvolvidos	
em 0,53 pontos percentuais e redução no grupo dos países 
emergentes em 0,20 pontos percentuais. Para o ano de 
2017,	 espera-se	 que	 a	 inflação	 global	 se	 situe	 em	 3,27%	
representando uma aceleração de 0,37 pontos percentuais 
relativamente ao ano 2016.

Fonte:	Fundo	Monetário	Internacional	(World Economic Outlook de Janeiro de 2016)

Evolução Histórica e Previsional do Crescimento Económico em Regiões Seleccionadas

Fonte:	Fundo	Monetário	Internacional	(World	Economic	Outlook 	de	Janeiro	de	2016)

Figura 1: Evolução Histórica e Previsional do Crescimento Económico em Regiões Seleccionadas
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Em	 2016,	 o	 Banco	 Central	 Europeu	 continuou	 a	 prosseguir	
uma	política	monetária	expansiva,	caracterizada,	sobretudo,	
pelo	aumento	da	compra	de	activos	financeiros	no	mercado,	
com	 o	 objectivo	 principal	 de	 estimular	 o	 consumo	 e	
investimento privado por forma a alavancar a actividade 
económica,	 a	 recuperação	 do	 crédito	 e	 reduzir	 os	 riscos	
de	 deflação.	Assim,	 como	 resultado	 da	 política	 monetária	
expansiva, o mercado monetário europeu continuou a ser 
caracterizado	pelo	excesso	de	liquidez,	o	que	levou	as	taxas	
de	 juro	 a	 atingirem	 valores	 negativos,	 sendo	 que	 as	 taxas	
de	juro	sobre	Bilhetes	do	Tesouro	de	3	meses	reduziram	de	
-0,13%	em	2015	para	 -0,32%	em	2016,	as	 taxas	de	 juro	de	
Obrigações	 de	 2	 anos	 reduziram	 de	 -0,35%	 em	 2015	 para	

Estados Unidos da América 
PIB,	Inflação	e	Desemprego

Taxas de Juro e Taxas de Câmbio

No	 ano	 2016,	 a	 actividade	 económica	 nos	 Estados	 Unidos	
da	América	 foi	 caracterizada	 pela	 tendência	 de	 queda	 do	
investimento privado, desaceleração do consumo privado e 
do consumo e investimento público o que levou o crescimento 
económico a situar-se abaixo das previsões. Face a este 
cenário a economia americana desacelerou de 2,60% em 
2015 para 1,60% em 2016.

Para o ano 2017, as perspectivas de crescimento económico 
ainda	 são	 incertas	 devido,	 sobretudo,	 à	 incerteza	 sobre	 a	
postura política da governação da nova administração. 
Porém espera-se que esta venha a implementar uma política 
fiscal	 expansionista	 tendente	 a	 estimular	 o	 investimento	 e	

O crescimento da economia chinesa em 2016 é estimado 
em 6,70%, o que representa uma desaceleração em 0,20 
pontos percentuais relativamente ao registado em 2015. A 
desaceleração	da	economia	chinesa	em	2016	é	 justificada,	
entre outros factores, pelo ao baixo nível dos preços das 
commodities que afectou negativamente as suas exportações; 
desaceleração do investimento privado como resultado do 
cepticismo sobre as perspectivas do crescimento da economia 
chinesa e; a queda na procura doméstica e internacional dos 
materiais de construção e dos outros factores da produção. 
Para reverter este cenário e estimular a actividade económica 
o	governo	chinês	e	o	respectivo	Banco	Central	lançaram	um	
conjunto	de	estímulos	fiscais	e	monetário	o	que	contribuiu	
para que economia mantivesse a sua resiliência.

O	ano	de	2016	foi	caracterizado	por	enormes	desafios	para	
o	 País,	 com	maior	 destaque	 para	 as	 fortes	 cheias	 na	 zona	
centro	 e	 estiagem	 prolongada	 na	 zona	 sul,	 o	 bloqueio	 do	
apoio	financeiro	 externo,	 a	 desaceleração	do	 investimento	
directo estrangeiro, a instabilidade política, a queda do 
nível de exportações e, consequentemente, a depreciação 
do	 Metical	 face	 ao	 Dólar	 Norte-Americano	 e	 às	 demais	
moedas	estrangeiras,	o	que	levou	a	inflação	a	crescer	para	
níveis	 inesperados,	 obrigando	 o	 Banco	 Central	 a	 intervir	
para	estabilizar	o	mercado	monetário	e	cambial,	através	do	
aumento das taxas directoras que servem de indexantes na 
fixação	do	pricing das operações dos bancos comerciais.

Apesar deste ambiente macroeconómico atípico, associado 
à	falta	de	 liquidez	no	mercado	 interno	como	consequência	
da	política	monetária	restritiva	empreendida	pelo	Banco	de	
Moçambique,	da	dificuldade	ao	acesso	a	recursos	financeiros	
no	mercado	financeiro	doméstico	e	internacional,	esta	última	
associada à queda sucessiva do ranking do País, limitando a 
intervenção	do	Banco	na	economia	através	do	seu	balanço,	
o	 BNI	 manteve-se	 firme	 e	 resiliente,	 pautando	 por	 uma	
estratégia	 combinada	 de	 reforço	 de	 liquidez,	 através	 da	
emissão de obrigações no mercado primário e ao mesmo 
tempo, garantindo maior equilíbrio da estrutura do balanço, 
através	 do	 aumento	 do	 passivo	 de	 longo	 prazo,	 o	 que	
resultou	numa	situação	financeira	sustentável	e	observância	
contínua dos limites prudenciais da entidade reguladora, 
concorrendo	para	o	alcance	dum	lucro	na	ordem	de	MT	355,0	
milhões	relativamente	superior	ao	valor	de	MT	323,7	milhões	
registado no período homólogo. Concorreram positivamente 
para	o	alcance	deste	desempenho	os	seguintes	factos:

•	 Políticas disciplinadas de gestão bancária orientada 
na manutenção de produtos e serviços altamente 
competitivos, activos com elevada qualidade, adequada 
gestão	 do	 risco	 e	 eficiência	 operacional,	 estrutura	 de	
custo	 flexível	 variando	 de	 acordo	 com	 o	 volume	 de	
negócio e transparência contabilística, através da 
publicação da informação contabilística e outras que se 
afiguram	necessárias	para	o	reforço	da	confiança	junto	
dos stackholders;

•	 Revisão pontual e oportuna do pricing de acordo com 
o risco e consumo de capital em consonância com o 

Dados	da	inflação	apontam	para	a	aceleração	do	nível	geral	
de preços nos EUA em 2016, saindo de 0,10% em 2015 para 
1,30% em 2016, sendo resultado, sobretudo, da subida dos 
preços da energia, em particular do petróleo, situação que 
contribuiu	para	que	o	peso	da	energia	na	inflação	passasse	a	
ser	positivo.	Para	2017	e	2018	prevê-se	que	a	inflação	acelere	
para, respectivamente, 2,40% e 2,30% acompanhando as 
perspectivas da expansão do investimento, da procura 
agregada e da subida dos preços da energia.

O nível geral de preços, medido pelo índice de preços ao 
consumidor	de	Moçambique,	cresceu	em	25,27%	de	Janeiro	
a	Dezembro	de	2016	nível	abaixo	dos	30,00%	previstos	pelo	
Banco	 de	 Moçambique,	 sendo,	 porém,	 uma	 aceleração	
expressiva relativamente aos 10,55% registados em 2015, 
tendo	 sido	 a	 inflação	mais	 elevada	 dos	 últimos	 25	 anos.	A	
variação dos preços dos produtos alimentares e bebidas 
não	alcoólicas	(35,78%)	foi	a	que	mais	contribuiu	na	subida	

mercado	 e	 sinalização	 do	 Banco	 Central,	 contribuindo	
para	a	protecção	da	margem	dos	juros	num	cenário	de	
pouca	liquidez	e	subida	contínua	do	custo	de	captação/
mobilização	 de	 recursos,	 resultando	 no	 alcance	 dos	
juros	de	crédito	na	ordem	de	MT	417,6	milhões	acima	de	
MT	246,5	milhões	registados	no	período	homólogo;

•	 Contínua implementação de políticas adequadas de 
gestão de tesouraria orientada na aplicação do excesso 
de	 liquidez	 em	 activos	 financeiros	 de	 curto	 prazo	
(activos	financeiros	disponíveis	para	venda	e	aplicações	
em	 outras	 instituições	 de	 crédito)	 que	 apresentam	
remuneração apetecível e risco moderado, tendo-se 
logrado	 uma	 receita	 na	 ordem	 de	 MT	 238,3	 milhões,	
embora	abaixo	do	valor	de	MT	322,4	milhões	registados	
no	período	homólogo,	devido	ao	limitado	balanço	cujo	
valor	médio	está	na	ordem	de	MT	443,4	milhões	face	a	
MT	1.172,6	milhões	de	2015;

•	 Prosseguimento da implementação da estratégia 
corporativa e de negócio, assente no incremento da 
intervenção	 do	 BNI	 como	 conselheiro	 financeiro	 e	 de	
gestão através das operações project e corporate finance 
e de mercado de capitais, que constituem vectores 
cruciais	 para	 alavancagem	 financeira,	 sobretudo,	 em	
cenários de balanço diminuto, logrando-se com isso num 
aumento substancial das comissões líquidas de assessoria 
financeira	ao	fixar-se	em	MT	188,5	milhões	acima	de	MT	
21,8 milhões do período homólogo;

•	 Ganhos	 de	 reavaliação	 cambial	 na	 ordem	 de	 MT	
104	 milhões	 (2015:	 MT	 83,9	 milhões)	 associados	 ao	
investimento	 financeiro	 em	 carteira	 no	 Eastern and 
Southern Trade and Development Bank (TDB)	na	ordem	
de	USD	5,0	milhões,	com	retorno	adicional	de	MT	17,3	
milhões	(2015:	MT	0,9	milhões)	na	forma	de	dividendos;

•	 Maior	prestação	de	serviços	financeiros	a	clientes	com	
destaque para a emissão de garantias bancárias a 
bancos	 comerciais	 locais	 com	 objectivo	 de	 alavancar	
a	sua	capacidade	de	financiamento,	sem	comprometer	
os limites regulamentares, o que permitiu o encaixe de 
comissões	líquidas	de	MT	29,9	milhões,	acima	do	valor	
de	MT	17,4	milhões	do	período	homólogo.

Em 2016, embora a níveis inferiores aos do início da 
crise	 financeira	 internacional,	 a	 economia	 da	 Zona	 Euro	
manteve	a	 sua	 trajectória	de	 recuperação	 tendo	 registado	
um crescimento contínuo nos últimos 15 trimestres 
acompanhado pelo crescimento acelerado do emprego, 
sendo impulsionado pela ascensão do crescimento do 
consumo privado impulsionado particularmente pelas 
políticas	 fiscais	 e	 monetárias	 acomodatícias	 e	 dos	 baixos	
preços	do	petróleo.	Dados	do	FMI	indicam	que	a	actividade	
económica	da	Zona	Euro	cresceu	em	1,60%	em	2016	o	que	
representa uma desaceleração de 0,40 pontos percentuais 
relativamente	a	2015.	A	desaceleração	da	economia	da	Zona	
Euro em 2016 é explicada, sobretudo, pelo enfraquecimento 
da procura externa, baixo investimento e, à elevada dívida 
pública e privada e as debilidades estruturais que afectam o 
crescimento da produtividade.
Para	2017,	o	FMI	prevê	que	a	economia	da	Zona	Euro	continue	
crescendo, porém a um ritmo inferior ao do ano 2016 
esperando-se que cresça 1,60%, taxa que poderá manter-se 

O comportamento crescente dos preços em 2016 pode ser 
explicado, dentre vários factores, pela tensão político-militar, 
cheias e secas que assolaram sobremaneira o País, tendo 
resultado na queda de produção devido aos constrangimentos 
existentes na circulação de pessoas e mercadorias, para além 
de	 não	 ter	 permitido	 o	 escoamento	 de	 bens	 das	 zonas	 de	
produção	para	as	zonas	de	consumo,	a	depreciação	acentuada	
do metical face às principais moedas com particular destaque 
para	o	Rand	e	o	Dólar	Norte-americano,	o	que	encareceu	a	
importação dos produtos, sobretudo, os alimentares, para 

Como	 resultado	 da	 política	 monetária	 restritiva	 do	 Banco	
de	Moçambique,	em	2016	as	taxas	de	juro	em	geral	tiveram	
uma	 tendência	 a	 subir	 sendo	 que	 as	 taxas	 de	 juro	 sobre	

empréstimos, prime rate	 e	 depósitos	 subiram	 de	 19,00%,	
16,57%	e	 9,56%,	 respectivamente,	 no	mês	de	 Janeiro	para	
28,02%,	26,70%	e	12,64%	em	Dezembro.	
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PIB,	Inflação	e	Desemprego	por	Região	

Zona	Euro
PIB,	Inflação	e	Desemprego

em	2018.	O	crescimento	económico	previsto	em	2017	na	Zona	
Euro poderá ser sustentado pelo crescimento da economia 
alemã	(1,60%),	francesa	(1,30%)	e,	italiana	(1,10%).	

O	 crescimento	 contínuo	 que	 a	 zona	 euro	 tem	 estado	 a	
registar tem contribuído para a queda do desemprego tendo 
a respectiva taxa caído de 5,40% em 2015 para 5,05% em 
2016. Para o ano de 2017 espera-se que o desemprego caia 
para	4,95%,	impulsionado	pela	manutenção	do	crescimento	
económico naquela região. 

Dados do nível geral de preços, mostram que após o ritmo 
de queda iniciado no ano 2011, em 2016 estes registaram 
uma subida tendo atingido uma taxa de crescimento de 
0,20% após não terem registado variação em 2015 e taxas 
negativas nos anos anteriores, sendo explicado, sobretudo, 
pelo crescimento dos preços da energia. Em 2017, prevê-se 
que o nível geral de preços continue crescendo esperando-
se que se situe em 1,50% em resultado do apoio da política 
monetária	do	Banco	Central	Europeu	(BCE)	e	o	aumento	dos	
preços da energia.

-0,80% em 2016. 

Para	o	ano	de	2017,	espera-se	que	o	BCE	continue	a	prosseguir	
uma	 política	 monetária	 acomodatícia	 caracterizada	 pelo	
prolongamento do programa de compras de activos de modo 
a	garantir	que	a	 inflação	se	aproxime	a	sua	meta	de	longo	
prazo	de	2,00%.	Contudo,	prevê-se	que	o	mesmo	reduza	o	
ritmo dessa política pois o nível geral de preços começou 
a dar indicações de ascensão. Assim sendo, estimativas da 
Bloomberg, indicam que as taxas irão registar um ligeiro 
aumento, podendo as dos bilhetes de tesouro de 3 meses 
atingir	-0,29%	e	das	obrigações	de	tesouro	de	2	anos	atingir	
-0,57%.

No	mercado	cambial,	o	Euro	teve	uma	tendência	a	depreciar	
em relação a quase todas moedas de maiores transacções no 
mercado	internacional	nomeadamente	o	Rand	(16,27%),	Iene	
(6,16%),	Dólar	Norte-Americano	 (3,28	%),	Dólar	Australiano	
(2,17%)	e	o	Franco	Suíço	(1,57%),	porém	apreciou	em	relação	
à Libra em 13,51%. Esta tendência é explicada, sobretudo, 
pelo	 excesso	 de	 liquidez	 e	 das	 baixas	 taxas	 de	 juros	 no	
mercado	 monetário	 da	 Zona	 Euro	 e	 ainda	 pela	 própria	

fortificação	das	contrapartes	em	particular	do	Dólar	Norte-
Americano. A cotação do Euro por Dólar fechou o ano com 
um valor mínimo de 1,03 Dólares por Euro, um valor máximo 
de 1,07 Dólares por Euro, e média de 1,05 Dólares por Euro.

Previsões para o ano 2017, indicam que o Euro continuará a 
depreciar relativamente às suas contrapartes particularmente 
em relação ao Dólar. 

Variação	Acumulada	(%)	do	Euro	em	relação	às	principais	Moedas	em	2016

Fonte:	Bloomberg

o consumo privados podendo estes serem os vectores do 
crescimento durante a sua governação. Face a este cenário, 
o	 FMI	 prevê	 um	 desempenho	 positivo	 da	 economia	 norte	
americana em 2017 e 2018 prevendo que as respectivas taxas 
de	crescimento	se	situem	em	2,30%	em	ambos	anos,	ou	seja,	
0,70 pontos percentuais acima do registado no ano 2016. 

O crescimento da economia norte-americana em 2016 
contribuiu substancialmente para a criação de novos empregos 
e para a queda da taxa de desemprego em 0,50 pontos 
percentuais	fixando-se	em	4,80%.	Em	2017	e	2018,	espera-
se que o mercado de trabalho continue a apresentar um 
bom desempenho impulsionado pelo crescimento económico 
previsto podendo as respectivas taxas de desemprego se 
situarem em 4,60% e 4,50%, respectivamente.

Taxas de Juro e Taxas de Câmbio
Em	2016,	a	política	monetária	da	Reserva	Federal	(FED)	dos	
EUA	 foi	 caracterizada	 pela	 tendência	 da	 normalização	 das	
variáveis	 taxas	 de	 juro	 de	 referência	 com	 o	 FED	 a	 pautar	
por uma política menos acomodatícia, postura que culminou 
com	o	aumento	gradual	das	 taxas	de	referência	 (FedFunds 
rate),	iniciada	nos	finais	de	2015,	de	0,50%	para	0,75%	sendo	

motivada pelo fortalecimento do mercado de trabalho que 
reflectiu-se	na	redução	da	taxa	de	desemprego	e	expansão	
moderada da actividade económica. 

Face	 ao	 cenário	 do	 ajuste	 em	 alta	 da	 taxa	 de	 referência,	
as	taxas	de	juro	do	mercado	monetário	americano	tiveram	
uma	tendência	ascendente	com	as	taxas	de	juro	(Libor)	de	
3 meses a subir de 0,61% em 2015 para 1,00% em 2016, e as 
taxas de obrigações de tesouro de 2 e 10 anos aceleraram 
de	1,05%	e	2,27%,	respectivamente,	em	2015	para	1,19%	e	
2,45% em 2016. Para 2017, espera-se que o FED continue 
com	 o	 processo	 de	 ajuste	 em	 alta	 da	 taxa	 de	 referência	
podendo esta situar-se 1.35%, situação que poderá contribuir 
para	a	subida	das	taxas	de	juro	do	mercado	monetário	com	
destaque para a Libor de 3 meses, Obrigações do Tesouro de 
2 e Obrigações do Tesouro de 10 anos para 1,52%, 1,67% e 
2,77%, respectivamente.

Variação Acumulada (%) do Dólar (USD) em relação às principais Moedas em 2016

Fonte:	Bloomberg

Evolução	da	Cotação	do	Dólar	(USD)	em	Relação	às	Principais	Moedas
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Fonte:	Bloomberg

O mercado cambial norte-americano, em 2016, foi marcado 
pela apreciação do dólar norte-americano relativamente à 
maioria das suas contrapartes com particular destaque para 
a	Libra	(16,26%),	Euro	(3,18%),	Franco	Suíço	(1,66%)	e	Dólar	
Australiano	 (1,07%),	 porém	 depreciou	 em	 relação	 ao	 Iene	
(2,79%)	e	ao	Rand	 (12,58%).	A	apreciação	do	dólar	durante	
o	 período	 em	 análise	 é	 justificada,	 entre	 outros	 factores,	
pelo desempenho positivo da economia americana em 
2016,	expectativas	da	subida	das	taxas	de	juro	no	mercado	

monetário americano tornando as aplicações em Dólares 
mais atractivas para o investimento. Em 2017, espera-se que 
a economia americana tenha um bom desempenho e que as 
taxas	de	juro	continuem	subindo,	no	quadro	da	normalização	
da política monetária do FED, o que manterá a atractividade 
do Dólar como alternativa do investimento e determinará a 
sua maior procura e, consequentemente, a apreciação do 
mesmo.

China 
PIB,	Inflação	e	Desemprego

Para 2017 e 2018 espera-se que a economia chinesa cresça 
em 6,50% e 6,20%, respectivamente, sendo impulsionada, 
sobretudo, pela recuperação dos preços das commodities e 
da	manutenção	dos	estímulos	fiscais	e	monetários.		

Embora a economia chinesa tenha desacelerado em 2016, 
a taxa de desemprego registou uma queda em 0,10 pontos 
percentuais	fixando-se	em	4,00%	e	espera-se	em	2017	e	2018	
a subida da taxa de desemprego para 4,10% nos dois anos 
como resultado das expectativas da contínua desaceleração 
da actividade económica. 
O nível geral de preços que vinha registando uma tendência 
de desaceleração, em 2016 subiu 0,60 pontos percentuais 
fixando-se	2,00%	como	resultado,	em	parte,	pelos	estímulos	
fiscais	 e	 monetários	 que	 o	 Governo	 chinês	 e	 o	 respectivo	
Banco	 Central	 lançaram	 em	 2016	 e	 espera-se	 que	 acelere	
para 2,30% em 2017 e 2018. 

Taxas de Juro e Taxas de Câmbio

Em	 2016,	 a	 condução	 da	 política	 monetária	 pelo	 Banco	
Central da China foi orientada com vista a estimular a 
actividade	 económica,	 tendo	 sido	 caracterizada	 pela	
injecção	de	liquidez	na	economia	através	do	sector	bancário.	
Porém,	 este	 cenário	 não	 foi	 suficiente	 para	 garantir	 as	
taxas	de	juro	mais	baixas	na	economia,	uma	vez	que	estas	
tiveram uma tendência a subir com as taxas de 3 meses e 
das obrigações de tesouro de 10 anos a subirem de 2,18% 
e 2,86%, respectivamente, em 2015 para 2,63% e 3,06% em 
2016.	Para	2017,	o	Banco	Central	anunciou	que	pautaria	por	

uma política monetária neutral, isto é, não muito restritiva 
nem muito acomodatícia.

No	mercado	cambial,	a	moeda	chinesa	teve	uma	tendência	
generalizada	de	depreciação	em	 relação	as	 suas	principais	
contrapartes	com	destaque	para	o	Iene	(9,93%),	Dólar	Norte-
Americano	 (6,95%),	 Franco	 Suíço	 (5,18%)	 e	 Euro	 (3,55%),	
tendo	apreciado,	porém,	relativamente	à	Libra	(10,44%).	A	
depreciação	generalizada	da	moeda	chinesa	é	justificada	em	
grande medida pela desaceleração da economia chinesa.

Variação Acumulada (%) do Yuan em relação às principais Moedas

Fonte:	Bloomberg

Evolução	da	Economia	Moçambicana
Evolução	da	Actividade	Económica:	PIB	e	Inflação 
Em 2016, a economia moçambicana continuou com o ritmo de 
desaceleração iniciado em 2015 tendo a taxa do crescimento 
real	 do	 Produto	 Interno	 Bruto	 (PIB)	 desacelerado	 em	 3,30	
pontos	percentuais	ao	fixar-se	em	3,30%	(2015:	6,60%)	abaixo	
dos 4,50% previstos inicialmente pelo Governo moçambicano. 

Dentre os factores que condicionaram o desempenho da 
economia	moçambicana	no	ano	em	análise	são	de	destacar:	
(i)	contínua	queda	dos	preços	das	mercadorias,	em	particular	
o	carvão,	gás	e	alumínio	que	levaram	à	queda	do	Investimento	
Directo	 Estrangeiro	 e	 do	 volume	 das	 exportações;	 (ii)	
inundações e secas que afectaram negativamente o 

desempenho	 do	 sector	 da	 agricultura	 e	 da	 energia;	 (iii)	
tensão político-militar que afectou negativamente o 
sector dos transportes e comunicação na medida em que 
condicionou a mobilidade de pessoas e bens dentro do País; 
(iv)	política	monetária	 restritiva	 implementada	pelo	Banco	
de	 Moçambique	 que	 levou	 à	 escassez	 e	 ao	 encarecimento	
do	 crédito,	 afectando	 negativamente	 a	 concretização	 dos	
projectos	 de	 investimento	 do	 sector	 privado	 assim	 como	
ao	 encerramento	 de	 algumas	 unidades	 empresariais;	 (v)	
suspensão do apoio directo ao Orçamento do Estado pelos 
parceiros de cooperação do Governo, situação que afectou 
negativamente as contas públicas e, consequentemente, 

a procura agregada tendo em conta que o Estado é o 
maior consumidor dos bens e serviços na economia, o que 
condicionou o desempenho de várias unidades empresariais.

As	 projecções	 do	 Fundo	 Monetário	 Internacional	 indicam	
que a economia moçambicana poderá crescer a uma taxa 
de 5,50% em 2017 e de 6,70% em 2018 o que representa uma 
aceleração relativamente ao crescimento registado em 2016. 

A previsão da aceleração do crescimento está associada 
à retoma da estabilidade macroeconómica nacional e 
internacional,	com	particular	destaque	para	(i)	a	recuperação	
do preço das commodities que poderá impulsionar 
as	 exportações	 em	 particular	 dos	 megaprojectos;	 (ii)	

estabilidade político-militar resultante da trégua entre 
Governo	e	a	RENAMO	o	que	poderá	ter	um	impacto	positivo	
no sector dos transportes e dos outros que dependem deste 
uma	vez	que	melhorará	a	circulação	de	pessoas	e	bens;	(iii)	
as enormes expectativas em torno da exploração de gás 
natural liquefeito na província de Cabo Delgado, que dada 
a	 sua	 cadeia	 de	 valor	 poderá	 influenciar	 positivamente	 o	
aumento do comércio interno e externo e alavancar a classe 
empresarial moçambicana nos vários sectores de produção 
como transporte, serviços, hotelaria e turismo, construção, 
entre	outros,	com	impacto	significativo	no	desenvolvimento	
da	economia	nacional	e;	(iv)	as	perspectivas	duma	política	
monetária menos restritiva como resultado da desaceleração 
da	inflação.	

Evolução Histórica e Previsional do Produto Interno Bruto de Moçambique 

Fonte:	Instituto	Nacional	de	Estatística,	Banco	de	Moçambique,	Fundo	Monetário	Internacional

do nível geral de preços registados tendo contribuído com 
17,09	 pontos	 percentuais	 e	 em	 termos	 de	 produtos	 que	
contribuíram	na	inflação	o	destaque	vai	para	a	variação	dos	
preços	da	farinha	de	milho	(29,00%),	do	arroz	(21,00%),	do	
tomate	 (5,60%),	do	amendoim	 (67,50%),	do	óleo	alimentar	
(35,10%),	do	consumo	de	electricidade	(28,00%),	do	açúcar	
amarelo	 (69,40%)	 e	 do	 côco	 (55,20%)	 com	 contribuição	 de	
10,76	pontos	percentuais	na	inflação	total.

Evolução do Índice de preços ao consumidor de Moçambique 

Fonte:	Instituto	Nacional	de	Estatística

os quais o País tem uma procura maior, com a consequente 
repassagem	dos	importadores	para	os	consumidores	finais.	

Para	os	anos	2017	e	2018	as	projecções	do	Fundo	Monetário	
Internacional	 mostram	 que	 a	 inflação	média	 anual	 poderá	
situar-se em 15,50% e 8,00%, respectivamente, como 
resultado dos esforços de política monetária restritiva 
implementada	 pelo	 Banco	 de	 Moçambique	 no	 alcance	 da	
estabilidade	 da	 taxa	 de	 câmbio	 e	 inflação,	 bem	 como	 na	
estabilidade	do	sistema	financeiro	nacional.	

Evolução Histórica e Previsional da Inflação de Moçambique 

Taxas de Juro, Crédito e Taxas de Câmbio
No	ano	de	2016,	o	mercado	monetário	nacional,	foi	marcado	
pela implementação de uma política monetária restritiva 
pelo	 Banco	 de	 Moçambique	 caracterizado	 por	 aumentos	
regulares das taxas de referência, nomeadamente, a 
Facilidade Permanente de Cedência, Facilidade Permanente 
de Depósitos e a Taxa de Reservas Obrigatórias de 12,75%, 
5,75% e 10,50%, para 14,75%, 5,75% e 10,50% em Junho, 
17,25%, 10,25% e 13,00% em Julho e 23,25%, 16,25% e 15,5% 
em Outubro, respectivamente, nível a que se encontram 
actualmente. 

As	taxas	de	juro	médias	de	Bilhetes	de	Tesouro	de	91	e	364	
dias fecharam o ano em 24,15% e 28,00% acima dos 7,52% e 
7,55%, respectivamente, registados no fecho do ano 2015. A 
taxa	média	de	permutas	de	liquidez	overnight	entre	os	Bancos	
comerciais	 subiu	 de	 19,35%	 em	 Outubro	 para	 23,16%	 em	
Dezembro,	representando	uma	subida	de	17,61	pontos	base	
em	relação	a	Dezembro	de	2015,	onde	a	taxa	de	permutas	
de	liquidez	overnight	era	de	5,55%.	As	taxas	de	juro	médias	
sobre empréstimos, depósitos e prime rate, registaram 
valores de 26,77%, 12,24% e 25,73%, respectivamente no 
fecho do ano 2016.

Taxas de Juro do Mercado Monetário
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Prime Rate Taxa de Juros Sobre Depósitos Taxa de Juros Sobre Empréstimos (1 Ano) (Eixo Dto) 

Evolução das Taxas de Juro sobre os Empréstimos e Depósitos 

Fonte:	Banco	de	Moçambique

De	acordo	com	dados	do	Banco	de	Moçambique,	o	volume	de	
crédito à economia registou uma variação anual de 12,50% 
em	Dezembro	de	2016	 relativamente	ao	período	homólogo	

de	2015,	fixando-se	em	261.160,80	milhões	de	meticais,	dos	
quais 23,16% representa crédito em moeda estrangeira e os 
restantes 76,84% representa crédito em moeda nacional.

Evolução do Crédito à Economia 

Fonte:	Banco	de	Moçambique

Estrutura de Crédito à Economia em Dezembro de 2016

Uma	análise	mais	desagregada	mostra	que	54,69%	do	saldo	
de	 crédito	 do	mês	 de	 Dezembro	 de	 2016	 foi	 alocado	 para	
o	 financiamento	 das	 despesas	 em	 meios	 circulantes	 e	 os	
restantes	45,31%	para	financiar	as	despesas	de	investimentos	
e	 os	 sectores	 que	 mais	 se	 beneficiaram	 do	 crédito,	 no	
período	em	análise,	foram	os	particulares	(16,42%),	comércio	
(13,36%),	 construção	 (13,26%),	 transportes	 e	 comunicação	
(10,51%)	e	indústria	transformadora	(9,41%).	

No	 mercado	 cambial,	 o	 Metical	 registou	 uma	 depreciação	
acumulada,	 de	 Janeiro	 a	 Dezembro	 de	 2016,	 em	 relação	
às	 principais	 moedas,	 com	 destaque	 para	 o	 Dólar	 Norte-
Americano	 (32,75%),	 Libra	 (19,70%),	 Euro	 (30,55%)	 e	
Rand	 (40,27%).	 Esta	 depreciação	 do	 metical	 é	 justificada,	
sobretudo,	 pelo	 fraco	 influxo	 do	 investimento	 directo	
estrangeiro, pelo baixo nível de produção interna e pela 
queda dos preços internacionais em produtos exportados 
pelo País, como é o caso do tabaco, açúcar e carvão.

Evolução	da	Taxa	de	Câmbio	do	Dólar	Norte-Americano/Rand	por	Meticais	

Análise Financeira
Resultados e Rendibilidade 

Taxas de Juro
FPD
FPC
Reservas Obrigatórias(MZN)
Permuta de Liquidez Overnight
Permuta de Liquidez > 30 dias
BT's de 91 dias
BT's de 364 dias
Activo (1 Ano)
Passivo (1 Ano)
Prime Rate

Dez.15 Jan.16 Marc. 16 Junh.16 Jul.16 Agost.16 Out.16 Dez.16 Tendência
3.75% 3.75% 4.25% 7.25% 10.25% 10.25% 16.25% 16.25%
9.75% 9.75% 10.75% 14.25% 17.25% 17.25% 23.25% 23.25%
10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 13.00% 13.00% 15.50% 15.50%
5.55% 6.64% 7.73% 11.25% 13.34% 15.53% 19.35% 23.16%
11.50% 11.50% 13.00% 13.00% 13.00% 17.75% 14.75% 14.75%
7.52% 8.53% 10.27% 12.30% 12.30% 16.82% 19.29% 24.15%
7.55% 8.93% 10.90% 12.75% 13.50% 13.50% 13.50% 28.00%
19.10% 19.00% 19.83% 19.93% 22.70% 23.58% 25.49% 28.02%
9.37% 9.56% 10.14% 10.45% 10.93% 11.28% 11.92% 12.64%
16.17% 16.57% 17.80% 19.20% 21.75% 21.98% 24.48% 26.70%

Fonte:	Bloomberg

Evolução Histórica e Previsional dos Principais Indicadores da Zona Euro

2014 2015 20172016
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Fonte:	Instituto	Nacional	de	Estatística	e	Fundo	Monetário	Internacional

Fonte:	Banco	de	Moçambique

Fonte:	Banco	de	Moçambique

Estimativa Previsão Estimativa Previsão

                                                                                                             Figura 2: Evolução Histórica e Previsional dos Principais Indicadores da Zona Euro

Fonte: Bloomberg
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Figura 11: Evolução do Crédito à Economia 
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Figura 13: Evolução da Taxa de Câmbio do Dólar Norte-Americano/Rand por Meticais

Fonte:Bloomberg
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aplicada	pelo	Banco	de	Moçambique,	que	se	 repercutiu	de	
alguma	 forma	 no	 custo	 de	 financiamento,	 pela	 subida	 das	
taxas	 de	 juro	 activas	 e	 pelo	 enxugamento	 da	 liquidez	 no	
sistema, condicionando a captação de recursos no mercado 
para	financiar	os	projectos	de	investimento	em	carteira.

RELATÓRIO E
CONTAS 2016

Empréstimos a clientes 

Num	 contexto	 de	 crescimento	 do	 crédito	 no	 sistema	
financeiro	na	ordem	de	12,50%	abaixo	de	19,28%	 registado	
no	período	homólogo,	a	carteira	bruta	de	crédito	do	Banco	
registou	um	crescimento	de	10,14%	(MT	250,5	milhões),	ao	
fixar-se	em	MT	2.721,6	milhões	(2015:	MT	2.471,1	milhões)	
devido,	 sobretudo,	 à	 política	 monetária	 e	 fiscal	 restritiva	

Resultados Líquidos (Milhões de MT) 

O desempenho alcançado em 2016 foi, porém, resfriado 
pelos seguintes aspectos que apresentam uma correlação 
positiva com o comportamento do mercado e com a estrutura 
e	natureza	dum	Banco	de	Desenvolvimento	e	Investimento:

•	 Aumento	 do	 custo	 de	 captação	 de	 recursos,	 de	 MT	
40,9	milhões	em	2015	para	MT	117,0	milhões	em	2016,	
como	 resultado	 do	 agravamento	 das	 taxas	 de	 juro	 de	
mercado	em	mais	de	16	pontos	percentuais	conjugado	
com o incremento do volume de fundos captados para 
acomodar o efeito da revisão em alta das taxas de 
reservas	 obrigatórias	 pelo	 Banco	 de	 Moçambique	 de	
10,5% em Junho para 13% e 15,5% em Julho e Outubro, 
respectivamente,	bem	como	financiar	as	actividades	do	
Banco,	 atraído	pelo	diferencial	 entre	as	 taxas	de	 juro	
das operações activas e passivas;

•	 Aumento dos custos de estrutura na ordem de 17% em 
relação	 ao	 período	 homólogo	 ao	 atingirem	 MT	 344,3	
milhões	 (2015:	 MT	 294,6	 milhões)	 como	 resultado	 da	
conjuntura	 económica	 restritiva	 caracterizada	 pela	
depreciação da moeda nacional com impacto directo no 
agravamento dos gastos administrativos e da expansão 
da	actividade	do	Banco	que	demanda	serviços	adicionais	
e reforço do quadro de colaboradores;

•	 Desaceleração dos resultados líquidos de operações 
cambiais	 derivado	 da	 escassez	 da	 moeda	 externa	 no	
mercado e a forte depreciação do metical, limitando a 
intervenção	do	Banco	no	mercado	cambial	interbancário.	
O	resultado	líquido	fixou-se	em	MT	95,8	milhões	contra	
MT	215,1	milhões	de	2015.

Produto	Bancário
O	exercício	de	2016	foi	um	ano	marcado	por	uma	conjuntura	
económica	adversa	e	caracterizada	por	uma	desaceleração	
da economia, baixo nível de consumo, aumento do serviço 
da dívida, falta de divisas para pagar importações, obrigando 
as	 empresas	 a	 restruturarem	 os	 seus	 financiamentos,	 por	
diferimento total ou parcial das suas obrigações de curto 
prazo,	 como	 forma	de	evitar	 o	 seu	 colapso,	 o	que	 acabou	
tendo	 reflexos	no	desempenho	do	 sector	financeiro	na	 sua	
globalidade.	 Essa	 conjuntura	 influenciou	 fortemente	 a	
actividade económica, no geral, assim como a actividade do 
BNI,	em	particular,	situação	que	obrigou	à	adopção	de	uma	
série de medidas atinentes à mitigação dos impactos dessa 

desaceleração da economia e do ambiente de negócios.

Nesse	 contexto	 difícil,	 a	 actividade	 do	 BNI	 reflectiu	 a	
consolidação	das	grandes	linhas	estratégicas	as	quais	o	Banco	
se tinha proposto, assentes no aumento da rendibilidade, 
gestão criteriosa e equilibrada do balanço e uma forte 
dinâmica do volume de negócio através da oferta de produtos 
e	 serviços	 diversificados	 e	 de	 qualidade,	 conjugado	 com	a	
busca	por	uma	maior	eficiência	operacional.	Com	efeito,	o	
Produto	 Bancário	 situou-se	 na	 ordem	de	MT	 869,7	milhões	
acima	de	MT	795,2	milhões	registados	no	período	homólogo.

O produto bancário do ano de 2016 registou melhoria na sua 
estrutura,	 tendo	a	margem	financeira	 reduzido	o	 seu	peso	
nos proveitos totais, de 66% em 2015 para 62% em 2016, 
a favor da margem complementar que aumentou de 34% 
para	 38%,	 reflexo	 do	 maior	 dinamismo	 das	 actividades	 de	
assessoria	financeira	que	gradualmente	se	vão	consolidando	
e marcando o seu posicionamento no mercado com as 
experiências e competências adquiridas de uma instituição 
que tende a consolidar a sua estrutura operacional e a médio 
prazo,	à	medida	que	a	banca	de	investimento	expande	as	suas	
actividades e perspectiva maior equilíbrio entre operações 
de banca de desenvolvimento e de investimento.

A	 margem	 financeira	 do	 Banco	 registou	 um	 crescimento	
tímido	de	2%	em	relação	ao	período	homólogo,	ao	sair	de	MT	
528,0	milhões	para	MT	538,9	milhões,	impulsionado	quer	pelo	
aumento do volume de crédito a clientes, quer pela melhoria 
na	rendebilidade	dos	activos	financeiros	por	mecanismo	da	
subida	das	taxas	de	juro	do	mercado,	que	atenuou	o	efeito	
do	aumento	do	 custo	de	 captação	de	 recursos	de	MT	40,9	
milhões	em	2015	para	MT	117,0	milhões	em	2016	(combinação	
da	subida	das	taxas	de	juro	e	do	maior	volume	de	captação	
de	recursos	de	curto	prazo).

Os	gráficos	da	margem	financeira	demonstram	a	 tendência	
progressiva	do	aumento	da	contribuição	dos	juros	de	crédito	
na	margem	financeira,	ao	aumentar	de	MT	246,5	milhões	em	
2015	para	MT	417,6	milhões	em	2016,	saindo	de	um	peso	de	
43% para 64%.

A	margem	complementar	do	Banco,	composta	por	comissões	
líquidas,	 resultado	 de	 operações	 financeiras	 de	 trading 
de moeda, rendimentos de capitais e outros proveitos 
operacionais	líquidos,	fixou-se	na	ordem	de	MT	330,8	milhões	
relativamente	acima	do	valor	de	MT	267,2	milhões	registado	
no	período	homólogo	como	resultado	dos	seguintes	aspectos:

•	 Incremento	 das	 actividades	 da	 Banca	 de	 Investimento	
através de assessoria às entidades públicas e privadas 
na busca de fundos e em matéria de gestão, o que 
contribuiu	para	o	alcance	de	receitas	na	ordem	de	MT	
188,5	milhões	 acima	 de	MT	 21,8	milhões	 registado	 no	
período homólogo;

•	 Prestação de serviços bancários a clientes, 
nomeadamente, emissão de cartas de crédito, garantias 
bancárias	 e	 transferências	 para	 o	 exterior,	 cujo	
desempenho	cifrou-se	na	ordem	de	MT	29,9	milhões	face	
a 17,4 milhões do período homólogo;

•	 Receita	de	operações	financeiras	associadas	à	gestão	de	
posições	 cambiais,	 conjugada	com	a	 forte	 volatilidade	
cambial	 e	 escassez	 de	 divisas	 no	 mercado,	 tendo	
resultado	em	receita	líquida	no	valor	de	MT	95,9	milhões	
(2015:	MT	215,1	milhões),	dos	quais	MT	104,0	milhões	
resultaram de diferenças cambiais favoráveis dos activos 
financeiros	 indexados	 em	 moeda	 externa	 e	 MT	 -8,2	
milhões de operações FOREX;

•	 Aumento	de	ganhos	de	dividendos	na	ordem	de	MT	17,3	
milhões	 (2015:	 MT	 0,9	 milhões)	 sobre	 o	 investimento	
financeiro	do	Banco	no	TDB.

Os	 custos	 operacionais	 do	 Banco,	 que	 incluem	 os	 custos	
com	 pessoal,	 gastos	 gerais	 administrativos,	 amortizações	
e provisão para imparidade do crédito, registaram um 
aumento	de	MT	49	milhões,	ao	saírem	de	MT	249,6	milhões	
em	2015	para	MT	344,3	milhões	em	2016,	acompanhando	o	
ritmo	crescente	da	actividade,	reflectindo	também	a	subida	
dos preços dos bens e serviços adquiridos.

O aumento dos custos operacionais surge num ano em que a 
Administração	reduziu	consideravelmente	parte	dos	custos	de	

Custos de Estrutura 

forma a responder às condições e perspectivas desfavoráveis 
de	 mercado,	 porém,	 dentro	 dos	 limites	 razoáveis	 e	 sem	
comprometer as acções de formação, contratação de pessoal 
especializado	à	medida	das	necessidades,	bem	como	acções	
de marketing direccionadas, entre outros. Como corolário, 
o	rácio	de	eficiência,	medido	por	custos	de	estrutura	sobre	
o produto bancário encontra-se em níveis confortáveis de 
40%	 (2015:	 37%)	muito	 abaixo	 de	 62%	 da	média	 do	 sector	
bancário.

Os custos com pessoal, que representam a maior categoria 
dos	custos	de	estrutura	do	Banco	na	proporção	de	48%	(2015:	
51%),	cifram-se	na	ordem	de	MT	164,2	milhões	acima	de	MT	
130,1 milhões registados no período homólogo como resultado 
(i)	do	reforço	de	quadro	de	pessoal;	(ii)	da	actualização	da	
tabela salarial em conformidade com a prática do sector 
bancário;	 (iii)	 dos	 ajustamentos	 salariais	 decorrentes	 da	

Custos com pessoal

evolução	da	carreira	profissional	dos	colaboradores;	(iv)	da	
atribuição de subsídio de início de funções a gestores que 
tomaram posse em conformidade com a política de pessoal 
em	 vigor	 no	 Banco;	 e	 (iv)	 da	 gratificação	 simbólica	 aos	
colaboradores pelo reconhecimento do seu desempenho 
meritório.

Os gastos gerais administrativos, correspondentes a 33% dos 
custos	de	estrutura	do	Banco,	 registaram	um	agravamento	
de	13%	em	relação	ao	valor	de	MT	101,5	milhões	registados	
no	período	homólogo,	ao	fixarem-se	na	ordem	de	MT	115,1	
milhões, como resultado da depreciação assinalada da 
moeda	nacional	verificada	ao	longo	do	ano,	que	repercutiu-se	

Gastos Gerais Administrativos 

directamente nos encargos com o fornecimento e serviços de 
terceiros contratados em moeda externa e do agravamento 
geral de preços que os provedores de serviços experimentam 
anualmente, bem como da contratação de serviços adicionais 
para dar suporte ao crescimento do nível de actividade do 
Banco.

As adversidades macroeconómicas internas e externas 
condicionaram	 o	 desempenho	 da	 contínua	 trajectória	 de	
crescimento assinalável, bem como o cumprimento das metas 
definidas	para	o	ano,	sobretudo,	no	que	tange	às	restrições	
das	fontes	de	financiamento	para	dinamizar	a	actividade	do	
Banco,	com	maior	 impacto	no	financiamento	dos	projectos	
de	investimento.	Por	conseguinte,	o	activo	do	Banco	esteve	
abaixo	do	valor	de	MT	6.610,4	milhões	registados	no	período	
homólogo	ao	fixar-se	em	MT	5.591,2	milhões	em	2016.

O	 contexto	 macroeconómico	 caracterizado	 pelo	
abrandamento da economia, motivando o escalonamento 
das	dívidas	de	clientes,	 limitada	 liquidez,	elevado	risco	de	
crédito,	conjugado	com	a	diminuição	do	balanço	do	BNI,	na	
sequência de vencimento de tomadas de recursos de curto 

Posição Financeira 

prazo	contribuiu	para	a	mudança	da	estrutura	do	balanço,	
tendo-se assistido à ausência de aplicações em outras 
instituições de crédito na data do balanço quando comparado 
ao seu peso de 13% na estrutura de 2015. O peso dos activos 
financeiros	disponíveis	para	venda	saiu	de	36%	em	2015	para	
31% em 2016, por seu turno, o peso da carteira de crédito no 
activo	do	Banco	cresceu	de	38%	para	53%.

As	 condições	 do	 mercado	 caracterizadas	 pela	 escassez	 de	
liquidez	e	pelo	elevado	risco	de	crédito	do	País,	condicionaram	
a	captação	de	recursos	de	longo	prazo,	o	que	fez	com	que	
a	redução	do	balanço	em	MT	1.019,1	milhões	fosse,	apenas	
parcialmente compensado, através da captação de recursos 
no mercado de capitais.

No	 conjunto	 da	 estrutura	 dos	 activos	 do	 Banco,	 84%	
é	 constituído	 por	 activos	 financeiros	 compostos	 por	

instrumentos	 de	 curto	 e	 médio	 prazo,	 adquiridos	 dentro	
duma abordagem equilibrada entre o risco e retorno.

2015	para	54%	em	2016	e	a	aposta	em	projectos	do	sector	
de	 saúde	 no	 valor	 de	MT	 157,7	milhões	 (6%),	 conforme	os	
gráficos:

A estrutura da carteira de crédito registou uma tímida 
melhoria do grau de concentração, com um esforço no sector 
de	transportes	e	comunicações,	cujo	peso	reduziu	de	56%	em	

impacta consideravelmente a tesouraria das empresas, 
repercutindo no aumento do crédito vencido de algumas 
empresas,	objecto	de	acompanhamento	regular.

A qualidade de crédito, avaliado pelo crédito vencido sobre 
o	 total	 de	 crédito	 concedido,	 fixou-se	 em	 1,80%	 acima	 de	
0,37% registado no período homólogo, mas muito abaixo de 
5,2%	da	média	do	sector	bancário.	A	deterioração	do	perfil	
da carteira de crédito repercutiu-se no aumento em quase 
2%	da	provisão	específica	do	crédito	reflexo	do	seguimento	
de uma política de aprovisionamento prudente, que visa a 
manutenção de provisões adequadas para a cobertura do 
risco	de	crédito,	em	conformidade	com	as	NIRF´S.

A	 Administração	 do	 Banco	 manteve	 no	 exercício	 de	 2016	
a postura de seguimento de uma política de prudência na 
selecção das operações em função do risco e rendibilidade, 
em conformidade com as condições económicas que 
são antecipadas, a predisposição em relação ao risco e 
apresentação de garantias adequadas para cobertura do 
risco	 sem	 descurar	 o	 que	 as	 Normas	 Internacionais	 de	
Relato	 Financeiro	 (NIRF´s)	 demandam	 e	 as	 exigências	
regulamentares.

Embora se tenha mantido uma postura conservadora e 
uma gestão dinâmica das exposições ao risco, registou-se 
degradação	 da	 qualidade	 da	 carteira	 de	 crédito	 do	 Banco	
resultante do quadro macroeconómico desfavorável que 

Passivo e Fundos Próprios
de	MT	 54,0	milhões	 (2015;	MT	 1.919,4	milhões);	 (v)	 outas	
exigibilidades	 de	 curto	 prazo	 no	 valor	 global	 de	 MT	 186,7	
milhões	 (2015:	 MT	 198,8	 milhões)	 composto	 por	 impostos	
sobre rendimentos diferidos e correntes, entre outros, 
recursos não remuneráveis.

Os	 fundos	 próprios	 do	 Banco	 fixaram-se	 na	 ordem	 de	 MT	
2.831,8	milhões,	ligeiramente	acima	de	MT	2.805,9	milhões	
registado no período homólogo. O aumento tímido de 1% dos 
fundos	 próprios	 resulta	 do	 registo	 do	 justo	 valor	 negativo	
na	 ordem	 de	 MT	 137,9	 milhões	 dos	 activos	 financeiros	
disponíveis para venda, sobretudo, das Obrigações do 
Tesouro, compensado pelo registo do resultado do exercício 
positivo	na	ordem	de	MT	354,9	milhões	conforme	a	 tabela	
abaixo:

O ano de 2016 foi marcado pela alteração da estrutura do 
financiamento	do	balanço	do	BNI	por	mecanismo	de	emissão	
de	títulos	de	dívidas	no	valor	global	de	MT	2.227,5	milhões,	
correspondente	a	82%	do	passivo	do	Banco,	que	compensou	
de	 certa	 forma	 a	 redução	 de	 recursos	 de	 curto	 prazo	
captados em outras instituições de crédito no valor global de 
MT	1.395,3	milhões	e	diminuição	dos	recursos	de	clientes	na	
ordem	de	MT	1,9	mil	milhões.	Com	efeito,	o	passivo	do	Banco	
registou	uma	diminuição	de	MT	1.019,1	milhões,	ao	fixar-se	
em	MT	2.759,4	milhões	(2015:	MT	3.804,5	milhões).

O	passivo	do	Banco	é	composto	por	(i)	papel	comercial	BNI	
no	valor	global	de	MT	1,9	biliões;	(ii)	obrigações	corporativas	
BNI	no	valor	nominal	de	MT	320,5	milhões;	(iii)	recursos	de	
outras	instituições	de	crédito	no	valor	de	MT	291,0	milhões	
(2015:	MT	1.686,3	milhões);	(iv)	recursos	de	clientes	no	valor	

Fundos Próprios

Resultados transitados

Outras reservas

Capital social ordinário

Reserva	de	justo	valor

2.240.000.000

2016

(137.927.142)

304.247.165

70.564.934

2.831.835.880

2.240.000.000

2015

157.762.064

53.917.181

30.570.299

2.805.903.025Total dos fundos próprios

Resultado do exercício 354.950.924 323.653.481

cifrou-se	 em	 12,59%	 ligeiramente	 acima	 de	 12,47%	
registado	 no	 período	 homólogo	 e	 perto	 de	 14,9%	 da	
média do sector bancário;

•	 O	 Rácio	 de	 Eficiência,	 medido	 pelos	 custos	 de	
transformação	 sobre	 o	 Produto	 Bancário,	 fixou-se	 na	
ordem	 de	 39,59%	 correspondente	 a	 uma	 deterioração	
quando comparado com 37,04% registado no período 
homólogo.	O	indicador	do	Banco	encontra-se	em	níveis	
confortáveis quando comparado com o rácio de 62% da 
média do sector bancário.

No	geral,	os	indicadores	financeiros	de	desempenho	medidos	
pelo	 ROAA,	 ROAE	 e	 rácio	 de	 eficiência	 apresentam	 uma	
melhoria assinalável no decurso do ano de 2016 quando 
comparado com o período homólogo, como resultado do 
aumento	da	rendibilidade	como	se	segue:

•	 A	 Rendibilidade	 dos	 Activos	 Médios	 (ROAA)	 melhorou	
ao	fixar-se	em	5,78%	face	a	5,16%	registado	no	período	
homólogo e está acima de 2,0% da média do sector;

•	 A	 Rendibilidade	 dos	 Capitais	 Próprios	 Médios	 (ROAE)	

Indicadores	de	desempenho

Custos	de	Transformação/	Produto	Bancário

Margem	Financeira/	Activo	Remunerado

Custos	com	Pessoal/	Produto	Bancário

2015	(Ano)

8,79%

37,04%

16,37%

2016	(Ano)

11,48%

39,59%

18,88%

Eficiência

Rácio de Solvabilidade regulamentar

2015	(Ano)

41,69%

2016	(Ano)

36,21%

Solvência

Rendibilidade	dos	Capitais	Médios	(ROAE)

Rendibilidade	dos	Activos	Médios	(ROAA)

Produto	Bancário/	Activo	Líquido	Médio

2015	(Ano)

5,16%

12,47%

12,69%

2016	(Ano)

5,78%

12,59%

14,16%

Rendibilidade

2015	(Ano)

500.613.867

2.805.903.024

795.186.708

323.653.481

1.919.397.542

528.012.428

6.692.879.664

2.522.491.936

266.303.118

2016	(Ano)

525.373.152

2.831.835.880

869.660.616

354.950.924

54.164.637

538.891.127

5.591.237.111

2.932.944.711

330.769.488

294.572.841344.287.464

130.143.229164.176.394

Lucro	líquido/	(Prejuízos)	do	ano

Depósitos de clientes

Margem	financeira

Lucro antes de impostos

Capital próprio

Produto	Bancário

Activo total líquido

Carteira de crédito

Margem	complementar

Descrição

Custos de transformação

Custos com pessoal

Activo remunerado 4.694.208.785 6.010.300.505

Demonstração do Rendimento Integral para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

Juros e encargos similares

Impostos	diferidos

Outros proveitos e custos operacionais

Amortizações

Juros e proveitos similares

Impostos	correntes

Resultado líquido de operações cambiais

Imparidade	de	crédito

Resultado líquido de taxas e comissões

Outros gastos administrativos

Gastos com pessoal

2015
568.924.057

(150.126.230)

(176.960.386)

215.136.027

(39.242.988)

39.244.764

(101.469.974)

(130.143.229)

(40.911.629)

(26.834.155)

11.922.327

(23.716.650)

528.012.428

323.653.481

795.186.708

(294.572.841)

500.613.867

2016
655.894.289

(137.165.606)

(170.422.228)

95.855.333

(42.094.665)

218.403.235

(115.135.270)

(164.176.394)

(117.003.162)

(33.256.622)

(778.261)

(22.881.135)

538.891.127

354.950.924

869.660.616

(344.287.464)

525.373.152

Notas
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Margem Financeira

Lucro do exercício

Provisão para impostos

Resultados operacionais

Custos operacionais

Resultados antes de impostos

		Impostos	diferidos

Alterações	de	justo	valor	de	activos	financeiros	disponíveis	para	venda 158.763.882

(50.825.641)

431.591.722

(434.837.068)

139.147.862

59.261.718

25

Total de rendimento integral

Itens	que	podem	ser	posteriamente	reclassificados	para	resultados

Outro rendimento integral 

25

Rendimentos de instrumentos de capital 871.16217.289.1815

Demonstrações Financeiras
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Margem Financeira 2015
(Milhões de MT)

Margem Financeira 2016 
(Milhões de MT)

Juros de crédito 
a clientes

64% • 417,6

Juros de 
aplicações
3% •	19,	2

Juros de 
titulos

33% •	219,1
Juros de crédito 

a clientes
43% • 246,5

Juros de 
titulos

45% •	254,9

Juros de 
aplicações
12% • 67,5

Crédito por Sector de Actividade
(Milhões de MT)

Crédito por produto 
(Milhões de MT)

Outros
10% • 277,6

Saúde
6% • 157,7

Agricultura e 
Pesca

4% • 104,8

Mineração
1% • 15,3

Indústria
19%	• 513,1

Energia
6% •	169,0

Transportes e 
Comunicações 
54% •	1.434,9

Descoberto bancário
0% •	9,9

Conta corrente 
caucionada
15% • 400,4

Empréstimo longo 
prazo

85% • 2.262,2

Qualidade de crédito 
(Milhões de MT)

Perfíl do Crédito em incumprimento
(Milhões de MT)

Crédito vencido
2%  •	49,1

Crédito vincendo
98%	• 2.672,5

Crédito	Vencido	
<=	90	Dias
29%	• 14,1

Crédito	Vencido	
>	90	Dias

71% •	34,9

Gráfico comparativo dos fornecimentos e serviços de terceiros
(Milhões de MT)
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Comunicações	

Deslocações	e	estadias	

Publicidade	e	patrocínios	

Seguros	

InformáGca	

Comunicação	e	dados	

Material	de	consumo	
corrente	

	Gestão	de	condomínio	

	Segurança	e	vigilância	

Água,	energia	e	
combusOveis	

Consultoria	e	auditoria	

Formação	de	pessoal	

Outros	FST´s	

2016	 2015	

Posição Financeira do Banco 
(Milhões de MT)
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2016	 2015	

2015	 2016	

Margem financeira Margem complementar 

Produto Bancário (Milhões de MT)

267,2 • 34%

528,0 • 66%

+74,5 • 9,3%795.2
869,7

330,8 • 38%

538,9 • 62%

323,65

354,95
+10% • (31,30)

Evolução da carteira de crédito (Milhões de MT)

Composição do desempenho de 2016 em relação ao período homólogo

Juros	e	
proveitos	
similares	

Juros	e	
encargos	
similares	

Resultado	
líquido	de	taxas	
e	comissões	

Resultado	
líquido	de	
operações	
cambiais	

Rendimentos	
de	intrumentos	

de	capital	

Outros	
proveitos	

operacionais	

Gastos	com	
pessoal	

Outros	gastos	
administra<vos	

Imparidade	de	
crédito	 Amor<zações	 		Impostos	

correntes	
		Impostos	
diferidos	

2016	 655.89		 (117.00)	 218.40		 95.86		 17.29		 (0.78)	 (164.18)	 (115.14)	 (42.09)	 (22.88)	 (137.17)	 (33.26)	

2015	 568.92		 (40.91)	 39.24		 215.14		 0.87		 11.92		 (130.14)	 (101.47)	 (39.24)	 (23.72)	 (150.13)	 (26.83)	

	(300.00)	

	(200.00)	

	(100.00)	

	-				

	100.00		

	200.00		

	300.00		

	400.00		

	500.00		

	600.00		

	700.00		

Composição do resultado operacional

M
ilh

õe
s	
de

	M
T

	101				
	416				

	1,190				

	2,471				
	2,722				

	101				
	411				

	1,159				

	2,401				
	2,615				

	-						

1,5%	

2.6%	 2.8%	

3.9%	

0%	

1%	

2%	

3%	

4%	

5%	

	-						

	500				

	1,000				

	1,500				

	2,000				

	2,500				

	3,000				

2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
Crédito	bruto	 Crédito	líquido	de	imparidade	 Imparidade	total	(%)	

*Valores expressos em Meticais*Valores expressos em Meticais
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Demonstração da Posição Financeira para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

Provisões, imparidade 
e amortizações 

Notas

11

15

18

Valor antes de provisões, 
imparidade e amortizações  

-

48.723.053

-

3.039.167.246

297.954.244

2.648.635

57.953.353

36.908.544	

5.788.600.250

Valor líquido 2015

Caixa e disponibilidade em bancos centrais

Empréstimos a clientes

Aplicações em instituições de crédito

Disponibilidade em outras instituições de crédito

Activo

Activos por impostos diferidos  

Outros Activos 

Activos	financeiros	disponíveis	para	venda	

527.797.265Outros activos tangíveis

Propriedades de investimentos 

Activos intangíveis 

Activos por impostos correntes

12

Total de Activos 

13

14

16

17

19

20

21

1.712.541.021

64.906.890

-

-

-

106.222.534

-

1.567.815

-

-

197.363.140

89.572.790

-

-

-

48.723.053

-

2.932.944.711

297.954.244

1.080.820

57.953.353

36.908.544

5.591.237.110

438.224.475

1.712.541.021

64.906.890

886.867.642

25.938.369

201.387.231

2.522.491.936

226.777.010

2.912.941

57.954.078

35.558.124

6.612.381.049

252.940.022

2.399.553.697

-

27

Recursos de bancos centrais

Passivos por impostos correntes 

Responsabilidades representadas por títulos

Recursos	de	Outras	Instituições	de	crédito

Passivo

Recursos de clientes e outros empréstimos

Outros passivos

Passivos por impostos diferidos

26

Total do Passivo

28

19

20

29

2.227.502.048

291.028.468

60.090.777

60.775.713

2.759.401.228

65.839.585

54.164.637

-

1.686.312.875

101.075.127

63.199.752

3.806.478.025

36.492.729

1.919.397.542

22Capital

     Resultados transitados 

     Reserva Legal

Reservas	de	justo	valor

Capital

Outras reservas e resultados transitados 

Total de Capital

Resultado do exercício

25

Total de Passivo + Capital

24

24

70.564.934

(137.927.142)

354.950.924

304.247.164

2.240.000.000

5.591.237.110

2.831.835.880

374.812.098

30.570.299

157.762.064

323.653.481

53.917.181

2.240.000.000

6.612.381.049

2.805.903.025

84.487.480

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

Juros, comissões e outros rendimentos recebidos

Activos	financeiros	disponíveis	para	venda

Crédito a clientes

Pagamento a empregados e fornecedores

Juros, comissões e outros gastos pagos

Diminuições/	(aumentos)	em:

259.570.005

(35.997.998)

(1.281.217.583)

516.437.456

(220.869.454)

233.250.051

221.901.035

(678.565.458)

(255.099.501)

1.150.431.300

(249.964.808)

473.098.200

Fluxos de caixa de actividades operacionais

Fluxo líquido proveniente de rendimentos e gastos

Variação nos activos e passivos operacionais

Outros activos (1.350.420)

Nota 20152016

Recursos de clientes (1.161.453.467)(1.874.814.953)

Recursos de outras instituições de crédito (1.393.185.000)

19

Responsabilidades representadas por títulos 2.215.845.500

Aquisições de activos tangíveis e activos intangíveis

Dividendos pagos

Imposto	pago	sobre	juros	de	aplicações	e	AFDV

Efeitos de alteração da taxa de câmbio em caixa e seus equivalentes

Caixa e seus equivalentes no início do período

17 e 18

12

(10.000.000)

(9.776.370)

(749.539.689)

1.755.875.672

(9.669.975)

131.368.449

(72.727.030)

1.137.704.432

25.938.368

226.777.010

1.137.704.432

(729.763.320)

884.989.053

(106.395)

48.723.053

297.954.244

346.677.296

(1.775.076)

(8.496.387)

1.137.704.432

(6.721.311)

(29.527.964)

(113.413.953)

346.677.296

(974.903.819)

-

Fluxo de caixa de actividades de investimento

Caixa e seus equivalentes no fim do período

Reconciliação de caixa e seus equivalentes

Total de fluxos de caixa líquidos de actividades operacionais

Disponibilidade sobre instituições de crédito

Caixa	e	depósitos	no	Banco	Central

Total

Fluxo líquido proveniente de activos e passivos operacionais

Aplicações	em	instituições	de	crédito	excluindo	juros	a	receber

Fluxo líquido das actividades de investimento

Fluxo de caixa de actividades de financiamento

Fluxo de caixa de actividades de financiamento

Variação líquida em caixa e seus equivalentes

(26.759.608)

Perdas em abates de activos tangíveis 

-

(761.499.172)

Impostos	pagos	

1.343.685.000

-

(24.110.688)

(25.983.692)

(753.002.785)

(989.333.324)

- (10.000.000)

Notas	às	demonstrações	financeiras	
Do	exercício	findo	em	31	de	Dezembro	de	2016

1.Incorporação e actividades

O	 Banco	 Nacional	 de	 Investimento,	 S.A.,	 foi	 constituído	
em 14 de Junho de 2010 e tem sua sede na Avenida 
Julius	 Nyerere,	 nº	 3504	 Bloco	 A2,	 em	 Maputo.	 O	 Banco	
é	 participado	 em	 100%	 pelo	 Instituto	 de	 Gestão	 de	
Participações do Estado e iniciou a actividade em 20 de 
Junho de 2011.

O	Banco	tem	por	objecto	social	a	realização	de	actividades	
de banca de desenvolvimento e de investimento, visando 
apoiar o desenvolvimento da economia moçambicana, 
intervindo	 essencialmente	 no	 financiamento	 e	
aconselhamento	 de	 todos	 os	 projectos	 que	 contribuam	
para	 a	 dinamização	 e	 desenvolvimento	 sustentável	 de	
Moçambique.

2.Base de preparação e síntese das principais políticas 
contabilísticas

2.1 Base de preparação

As	demonstrações	financeiras	foram	preparadas	de	acordo	
com	 as	 Normas	 Internacionais	 de	 Relato	 Financeiro	
(IFRS),	emitidas	pelo	Comité	 Internacional	de	Normas	de	
Contabilidade.

As	 demonstrações	 financeiras	 foram	 autorizadas	 para	
emissão	pelo	Conselho	de	Administração	em	16	de	Março	
de 2017.

As	 IFRS	 são	 as	 normas	 e	 interpretações	 adoptadas	 pelo	
International Accounting Standards Board (IASB)	 que	
compreendem	as	Normas	Internacionais	de	Relato	Financeiro	
(IFRS),	 as	 Normas	 Internacionais	 de	 Contabilidade	 (IAS)	
e	as	 Interpretações	emitidas	pelo	 Internacional	Financial 
Reporting Interpretation Committee (IFRIC)	 ou	 pelo	

anterior Standard Interpretation Committee (SIC).

2.1.1 Moeda funcional e de apresentação

A	moeda	 funcional	 do	 Banco	 é	 o	 Metical,	 sendo	 a	 moeda	
predominante	 do	 ambiente	 económico	 em	 que	 o	 Banco	
opera e a moeda em que os seus registos contabilísticos são 
mantidos.	 As	 demonstrações	 financeiras	 são	 apresentadas	
em	meticais,	arredondados	para	a	unidade	do	Metical	(MT)	
mais próxima.

2.1.2 Estimativas e julgamentos

A	 preparação	 das	 demonstrações	 financeiras	 requer	 que	 o	
Conselho	de	Administração	formule	julgamentos,	estimativas	
e pressupostos que afectam a aplicação das políticas 
contabilísticas e o valor dos activos, passivos, proveitos e 
custos reportados. Os resultados actuais podem diferir das 
estimativas.

As	 estimativas	 e	 os	 pressupostos	 subjacentes	 são	 revistos	
numa base contínua. As revisões às estimativas contabilísticas 
são	reconhecidas	no	período	em	que	a	estimativa	seja	objecto	
de revisão e em todos os períodos que futuramente venham 
a ser afectados. Em particular, a informação respeitante às 
áreas	 significativas	 de	 estimativa	 incerta	 e	 a	 julgamentos	
críticos na aplicação de políticas contabilísticas que tenham 
um	 efeito	 mais	 significativo	 no	 valor	 reconhecido	 nas	
demonstrações	financeiras	são	descritos	na	Nota	2.3.

2.1.3 Alterações nas políticas contabilísticas e divulgações
Não	houve	alterações	nas	políticas	contabilísticas	do	Banco.

Diversas novas normas, emendas e interpretações têm 
vindo a sofrer alterações. Estas encontram-se resumidas de 
seguida:

Normas efectivas em 31 de Dezembro de 2016

IAS	1	-	Apresentação	de	demonstraçõees	financeiras	 1 de Janeiro de 2016Revisão	das	divulgações	no	âmbito	do	projectos	do	
IASB	“Disclosure	Initiative”

Normas efectivas em ou após 1 de Janeiro de 2017

IAS	16	e	IAS	38	-	Métodos	de	cálculo	de	amortização/depriação 1 de Janeiro de 2016Os	métodos	de	depreciação/	amortização	baseados	
no rédito, não são permitidos 

Data efectivaAlteraçãoDescrição

IFRS	9	-	Instrumentos	Financeiros	 1 de Janeiro de 2018Nova	norma	para	o	tratamento	contabilístico	de	
instrumentos	financeiros

IFRS	15	-	Rédito	de	contratos	com	clientes 1 de Janeiro de 2018
Reconhecimento de rédito relacionado com a 
entrega de activos e prestação de serviços, pela 
aplicação de método das 5 etapas

Normas efectivas em ou após 1 de Janeiro de 2017, ainda não endossadas pela EU

IAS	7	-	Demonstração	dos	fluxos	de	caixa 1 de Janeiro de 2017
Reconciliação das alterações no passivo de 
financiamento	com	os	fluxos	de	caixa	das	
actividades	de	financiamento

IAS	12	-	Imposto	sobre	o	rendimento	 1 de Janeiro de 2017Registo de impostos diferidos activos sobre os 
activos	mensurados	ao	justo	valor

IAS	40	-	Propriedades	de	investimentos 1 de Janeiro de 2018Clarificação	da	transferências	de	activos	de	e	para	
a categoria de propriedades de investimento

IFRS	16	-	Locações 1	de	Janeiro	de	2019Nova	contabilização	dos	contratos	de	locação	para	
os locatários 

b) Interpretações

IFRIC	22	-	Transações	em	moeda	estrangeira	e	contraprestação	adiantada 1 de Janeiro de 2018Taxa de câmbio a aplicar quando a contraprestação  
é recebida ou paga antecipadamente

i) A adopção de normas novas e revistas 

IAS 1-	 Apresentação	 de	 demonstrações	 financeiras	
(alterações):	As	alterações	dão	indicações	relativamente	à	
materialidade e agregação, à apresentação de subtotais, 
à	 estrutura	 das	 demonstrações	 financeiras,	 à	 divulgação	
das políticas contabilísticas, e à apresentação dos itens de 
Outros rendimentos integrais gerados por investimentos 
mensurados pelo método de equivalência patrimonial. 
Esta alteração teve impacto imaterial nas demonstrações 
financeiras	do	Banco.

IAS 16 e IAS 38 –	 Métodos	 de	 cálculo	 de	 amortização	 e	
depreciação	permitidos	(alteração):	Esta	alteração	clarifica	
que	a	utilização	de	métodos	de	cálculo	das	depreciações/	
amortizações	de	activos	com	base	no	rédito	obtido,	não	são	
por regra consideradas adequadas para a mensuração do 
padrão de consumo dos benefícios económicos associados 
ao activo. É de aplicação prospectiva. A adopção desta 
alteração	não	teve	impacto	nas	demonstrações	financeiras	
do	Banco.

Melhorias às normas 2010 - 2012. Este ciclo de melhorias 
afecta	os	seguintes	normativos:	IFRS	2,	IFRS	3,	IFRS	8,	IFRS	
13,	IAS	16	e	38	e	IAS	24.	Estas	melhorias	serão	adoptadas	
pelo	Banco,	quando	aplicáveis.

• IFRS 2	-	Pagamento	com	base	em	acções:	A	melhoria	à	
IFRS	2	altera	a	definição	de	“condições	de	aquisição”	
(“vesting conditions”),	 passando	 a	 prever	 apenas	
dois	 tipos	 de	 condições	 de	 aquisição:	 “condições	
de	 serviço”	 e	 “condições	 de	 performance”.	 A	 nova	
definição	 de	 “condições	 de	 performance”	 prevê	 que	
apenas condições relacionadas com a entidade são 
consideradas.

• IFRS 3	 -	Concentrações	de	actividades	empresariais:	
Esta	 melhoria	 clarifica	 que	 uma	 obrigação	 de	 pagar	
um	 valor	 de	 compra	 contingente,	 é	 classificada	 de	
acordo	com	a	IAS	32,	como	um	passivo,	ou	como	um	
instrumento de capital próprio, caso cumpra com a 
definição	 de	 instrumento	 financeiro.	 Os	 pagamentos	
contingentes	 classificados	 como	 passivos	 serão	
mensurados	 ao	 justo	 valor	 através	 de	 resultados	 do	
exercício.

• IFRS 8	 -	 Segmentos	 operacionais:	 Esta	 melhoria	
altera	 a	 IFRS	 8	 que	 passa	 a	 exigir	 a	 divulgação	 dos	
julgamentos	efectuados	pela	Gestão	para	a	agregação	
de segmentos operacionais, passando ainda a ser 
exigida a reconciliação entre os activos por segmento e 
os activos globais da Entidade, quando esta informação 
é reportada.

• IFRS 13	 -	 Justo	 valor:	 mensuração	 e	 divulgação:	 A	
melhoria	à	IFRS	13	clarifica	que	a	norma	não	remove	
a possibilidade de mensuração de contas a receber 

e a pagar correntes com base nos valores facturados, 
quando o efeito de desconto não é material.

• IAS 16	 -	 Activos	 fixos	 tangíveis’	 e	 IAS	 38	 Activos	
intangíveis:	A	melhoria	 à	 IAS	 16	 e	 à	 IAS	 38	 clarifica	 o	
tratamento a dar aos valores brutos contabilísticos e 
às	 depreciações/	 amortizações	 acumuladas,	 quando	
uma	 Entidade	 adopte	 o	 modelo	 da	 revalorização	 na	
mensuração	subsequente	dos	activos	fixos	 tangíveis	e/	
ou	 intangíveis,	 prevendo	 2	 métodos.	 Esta	 clarificação	
é	 significativa	 quando,	 quer	 as	 vidas	 úteis,	 quer	 os	
métodos	 de	 depreciação/amortização,	 são	 revistos	
durante	o	período	de	revalorização.

• IAS 24	 -	 ‘Divulgações	 de	 partes	 relacionadas’.	 Esta	
melhoria	à	IAS	24	altera	a	definição	de	parte	relacionada,	
passando a incluir as Entidades que prestam serviços de 
gestão à Entidade que reporta, ou à Entidade-mãe da 
Entidade que reporta.

Melhorias às normas 2012 - 2014. Este ciclo de melhorias 
afecta	os	seguintes	normativos:	IFRS	5,	IFRS	7,	IAS	19	e	IAS	
34.	 Estas	 melhorias	 serão	 adoptadas	 pelo	 Banco,	 quando	
aplicáveis.

• IFRS 5 - Activos não correntes detidos para venda e 
unidades	 operacionais	 descontinuadas:	 A	 melhoria	
clarifica	que	quando	um	activo	(ou	grupo	para	alienação)	
é	 reclassificado	 de	 “detido	 para	 venda”	 para	 “detido	
para	distribuição”	ou	vice-versa,	tal	não	constitui	uma	
alteração ao plano de vender ou distribuir.

• IFRS 7	 -	 Instrumentos	 financeiros:	 divulgações:	 Esta	
melhoria	inclui	informação	adicional	sobre	o	significado	
de	 envolvimento	 continuado	 na	 transferência	 (não	
reconhecimento)	de	activos	financeiros,	para	efeitos	de	
cumprimento das obrigações de divulgação.

• IAS 19	 -	 Benefícios	 aos	 empregados:	 Esta	 melhoria	
clarifica	que	na	determinação	da	taxa	de	desconto	das	
responsabilidades	 com	 planos	 de	 benefícios	 definidos	
pós emprego, esta tem de corresponder as obrigações 
de elevada qualidade da mesma moeda em que as 
responsabilidades são calculadas.

• IAS 34	 -	 Relato	 intercalar:	 Esta	 melhoria	 clarifica	 o	
significado	 de	 informação	 divulgada	 em	 outra	 área	
das	 demonstrações	 financeiras	 intercalares	 e	 exige	 a	
inclusão	de	referências	cruzadas	para	essa	informação.	

ii) Normas publicadas, cuja aplicação é obrigatória para 
períodos anuais que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 
2017, que a IASB já endossou:

IFRS 9	 -	 Instrumentos	financeiros	(nova):	A	 IFRS	9	substitui	
os	 requisitos	 da	 IAS	 39,	 relativamente:	 (i)	 à	 classificação	
e	 mensuração	 dos	 activos	 e	 passivos	 financeiros;	 (ii)	 ao	

Demonstração das Alterações na Situação Líquida para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015  

Reserva de justo valor

158.763.882

(50.825.641)

157.762.064

157.762.064

53.917.181

323.653.481

49.823.823

Nota

25

25

23

Capital

2.240.000.000

2.240.000.000

2.240.000.000

2.240.000.000

 

2.240.000.000

Resultado líquido do 
exercício

323.653.481

414.700.511

(67.389.976)

91.047.030

Total de fundos
próprios

139.147.862

(434.837.068)

354.950.924

2.805.903.025

(50.825.641)

2.815.903.025

2.831.835.880

-

2.384.311.303

Resultados 
transitados

67.389.976

(13.472.794)

Reserva Legal

16.913.224

Rendimento	Integral

Lucro do exercício

Transferência de resultados para resultados acumulados 

		Impostos	diferidos

Outro rendimento integral

Total de rendimento integral reconhecido no exercício

Saldo em 31 de Dezembro de 2015

Saldo em 1 de Janeiro de 2015

Rendimento	Integral

			Alterações	de	justo	valor	de	activos	disponívies	para	venda

Outro rendimento integral

			Alterações	de	justo	valor	de	activos	disponíveis	para	venda

		Impostos	diferidos

Lucro do exercício

Total de rendimento integral reconhecido no exercício

Reforço da reserva legal

Transferência de resultados para resultados acumulados

Saldo em 31 de Dezembro de 2016

(434.837.068)

139.147.862

(137.927.142)

(137.927.142)

16.913.224

30.570.299

30.570.299

70.564.934

39.994.635

(13.472.794)

53.917.181

304.247.165

250.329.984

354.950.924

(250.329.984)

(39.994.635)

678.604.406

354.950.924

2.865.164.744

-

-

158.763.882

323.653.481

-

(13.657.055) -Reforço da reserva legal 13.657.055

Dividendos aos accionistas (33.328.863) (33.328.863)

Dividendos aos accionistas

23

23

(10.000.000) (10.000.000)

19

2016

*Valores expressos em Meticais*Valores expressos em Meticais
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Os passivos por impostos diferidos são reconhecidos para 
todas as diferenças temporárias tributáveis. Em cada 
encerramento contabilístico os impostos diferidos registados 
são revistos, tantos os activos como os passivos, com o 
objectivo	de	comprovar	que	se	mantêm	vigentes,	efectuando-
se as correcções sobre os mesmos.

(k)	Passivos	financeiros

Os	passivos	financeiros	são	registados	na	data	de	contratação	
ao	respectivo	justo	valor,	deduzido	de	custos	directamente	
atribuíveis	à	transacção.	A	31	de	Dezembro	de	2016,	o	Banco	
apresentava	 recursos	 de	 outras	 Instituições	 de	 Crédito,	
do Estado, de clientes e exigibilidades diversas incorridas 
para pagamento de prestações de serviços ou compra de 
activos.	Estes	passivos	financeiros	 são	valorizados	ao	custo	
amortizado.

2.3. Principais fontes de estimativa e de incerteza 
associadas à aplicação das políticas contabilísticas
 
O Conselho de Administração aprova a aplicação de 
políticas	 contabilísticas	 e	 estimativas	 significativas.	 Essas	
políticas contabilísticas e estimativas são divulgadas nestas 
demonstrações	financeiras	e	referem-se	a:

Justo	valor	dos	activos	financeiros	disponíveis	para	venda
O	 justo	valor	é	baseado	em	cotações	de	mercado,	quando	
disponíveis, e na ausência de cotação é determinado com 
base	 na	 utilização	 de	 preços	 de	 transacções	 semelhantes	
e	 realizadas	 em	 idênticas	 condições	 de	 mercado,	 ou	 com	
base em metodologias de avaliação baseadas em técnicas 
de	 fluxos	 de	 caixa	 descontados	 considerando	 as	 condições	
de mercado, o valor temporal, a curva de rentabilidade e 
factores de volatilidade.

Estas	 metodologias	 podem	 requerer	 a	 utilização	 de	
pressupostos	 ou	 julgamentos	 na	 estimativa	 do	 justo	 valor.	
A	 utilização	 de	 diferentes	 metodologias	 ou	 de	 diferentes	
pressupostos	 ou	 julgamentos	 na	 aplicação	 de	 determinado	
modelo,	 poderia	 originar	 resultados	 financeiros	 diferentes	
dos reportados.

Imparidade da carteira de crédito

Os empréstimos a clientes são revistos em cada data do 
balanço, para que se possa determinar se existe uma evidência 
objectiva	 de	 imparidade.	 Caso	 essa	 indicação	 exista,	 a	
Administração	faz	um	julgamento	da	situação	financeira	da	
contraparte	e	do	valor	líquido	realizável	de	qualquer	garantia	
subjacente	por	forma	a	obter	uma	estimativa	do	valor	actual	
dos	 fluxos	 de	 caixa	 esperados	 do	 activo.	 Uma	 perda	 por	
imparidade é reconhecida sempre que o valor contabilístico 
do activo exceder o seu valor recuperável.

A imparidade também é reconhecida numa base colectiva, 
aguardando	 por	 identificação	 das	 perdas	 por	 redução	 do	
valor recuperável de cada um dos activos em carteira. Essa 
imparidade colectiva tem em conta factores diversos, tais 
como:	 as	 características	 do	 risco,	 experiência	 de	 perda	
histórica, e períodos de emergência de perdas da respectiva 
carteira de activos. Estes factores podem alterar no futuro, 
resultando em alterações dos montantes constituídos para 
fazer	face	a	perdas	efectivas.

Todas as perdas por redução do valor recuperável que forem 
identificadas	são	reconhecidas	em	lucros	ou	perdas.

Impostos 

Os	 impostos	 sobre	 os	 lucros	 (correntes	 e	 diferidos)	 são	
determinados	pelo	Banco	com	base	nas	regras	definidas	pelo	
enquadramento	 fiscal.	 No	 entanto,	 em	 algumas	 situações,	
a	 legislação	fiscal	não	é	suficientemente	clara	e	objectiva,	
o que poderá dar origem a diferentes interpretações. 
Nestes	 casos,	 os	 valores	 registados	 resultam	 do	 melhor	
entendimento	 do	 Banco	 sobre	 o	 adequado	 enquadramento	
das suas operações, o qual é susceptível de ser questionado 
pelas Autoridades Fiscais.

3. Gestão do risco financeiro

O risco pode ser descrito como sendo a medida do desvio em 
relação a determinada meta. O risco é inerente à actividade 
do	 Banco	 e	 é	 gerido	 através	 de	 um	 processo	 permanente	
de	 identificação,	 avaliação,	monitorização	e	mitigação.	Os	
riscos	 são	 inerentes	à	actividade	financeira,	e	os	 riscos	de	
carácter	operacional	são	aqueles	a	que	o	BNI	está	exposto	no	
exercício das suas actividades. 

O	objectivo	do	BNI	é	o	de	atingir	um	equilíbrio	permanente	
entre	risco	e	retorno	e	minimizar	os	efeitos	potencialmente	
adversos	sobre	o	seu	desempenho	financeiro.

As	 actividades	 em	 que	 o	 Banco	 está	 envolvido	 expõem-no	
a	 diversos	 riscos	 financeiros,	 sendo	 que	 essas	 actividades	
envolvem análise, avaliação, aceitação e gestão de um 
certo grau de riscos ou combinação de riscos. Assumir 
riscos	é	essencial	nos	serviços	financeiros	desde	que	sejam	
devidamente avaliados e ponderados, e os riscos de carácter 
operacional são uma consequência inevitável do exercício da 
actividade. 

O	 controlo	 e	 gestão	 de	 risco	 do	 BNI	 são	 realizados	 pela	
Direcção	de	Controlo	Interno	(DCI),	no	âmbito	das	políticas	
aprovadas pela Comissão Executiva. Esta Direcção, através 
da	 Unidade	 de	 Gestão	 de	 Risco	 (UGR),	 identifica,	 avalia	
e	 monitora	 os	 diversos	 riscos	 financeiros	 em	 estreita	
cooperação	com	as	unidades	operacionais	do	Banco.

Órgãos de gestão e de governo

(i)	Conselho	de	Administração	(CA)
Ao Conselho de Administração compete entre outras 
atribuições,	fixar	a	orientação	geral	dos	negócios	do	Banco.

(ii)	Comissão	Executiva	(CE)
À Comissão Executiva compete gerir os negócios sociais e 
praticar	todos	os	actos	relativos	ao	objecto	social.

(iii)	Justo	valor

Os	 activos	 que	 são	 sujeitos	 a	 amortização	 são	 revistos	
quanto à imparidade sempre que eventos ou mudanças nas 
circunstâncias indicarem que o valor contabilístico pode 
não ser recuperável. O valor contabilístico de um activo 
é,	 imediata	 e	 parcialmente	 ajustado	 para	 o	 seu	 valor	
recuperável, no caso de o valor contabilístico do activo 
ser superior ao seu valor recuperável estimado. O valor 
recuperável	 é	 o	 justo	 valor	 do	 activo	menos	 os	 custos	 de	
venda e o valor de uso, quando superior.

(h)	Propriedades	e	equipamento
 
Activos próprios 

(i)	Reconhecimento	e	mensuração

Os itens de propriedade e equipamento são mensurados pelos 
valores	históricos,	líquidos	de	amortizações	acumuladas	e	de	
prejuízos	por	redução	do	seu	valor	recuperável.	O	custo	dos	
activos de construção própria inclui o custo dos materiais, 
trabalho directo e uma parcela adequada de custos indirectos 
de produção.

Nos	casos	em	que	um	 item	de	propriedade	e	equipamento	
inclua componentes principais com períodos de vida útil 
estimada	 diferentes,	 os	 mesmos	 são	 contabilizados	 como	
itens separados de propriedade e equipamento.

(ii)	Custos	subsequentes

Os custos subsequentes são incluídos no valor contabilístico 
do activo ou são reconhecidos como um activo separado, 
conforme for apropriado, e apenas se for provável que deles 
resultem	 benefícios	 económicos	 futuros	 para	 o	 Banco	 e	 o	
custo	do	item	puder	ser	medido	de	forma	fiável.	As	restantes	
despesas com manutenção e reparação são reconhecidos a 
outras	 despesas	 operacionais	 durante	 o	 período	 financeiro	
em que as mesmas incorrerem.

Depreciação

A depreciação é calculada segundo o método das quotas 
constantes, ao longo do seu período de vida útil estimada. 
Os períodos de vida útil estimada, actuais e comparativos são 
os	seguintes:

montante das garantias associadas às responsabilidades 
contraídas	junto	do	Banco;	e	(vi)	o	crédito	em	situação	
de incumprimento.

Sempre	que	sejam	identificados	 indícios	de	 imparidade	em	
activos analisados individualmente, a eventual perda por 
imparidade corresponde à diferença entre o valor actual 
dos	fluxos	de	caixa	futuros	que	se	espera	receber	designado	
por	valor	recuperável,	descontado	com	base	na	taxa	de	juro	
efectiva original do activo, e o valor inscrito no balanço no 
momento da análise.

De salientar que o valor expectável de recuperação do 
crédito	reflecte	os	fluxos	de	caixa	que	poderão	resultar	na	
execução das garantias ou colaterais associados ao crédito 
concedido,	 deduzido	 dos	 custos	 inerentes	 ao	 respectivo	
processo de recuperação.

Os activos avaliados individualmente e para os quais não 
foram	 identificados	 indícios	 objectivos	 de	 imparidade,	 são	
igualmente	 objecto	 de	 avaliação	 colectiva	 de	 imparidade.	
Os activos avaliados individualmente e para os quais foi 
reconhecida uma perda por imparidade são excluídos das 
análises colectivas.

Imparidade colectiva
A imparidade avaliada em moldes colectivos é efectuada 
relativamente a carteiras de activos homogéneos que se 
situem, em termos individuais, abaixo dos limiares de 
materialidade e perdas que tenham sido incursas, mas que 
ainda	não	tenham	sido	identificadas.

Dada a inexistência de historial em termos de perdas 
incorridas	 em	 empréstimos	 e	 recebimentos,	 suficiente	
para validar o modelo de imparidade colectiva baseada no 
princípio de perdas incorridas, mas não reportadas, onde 
os	 empréstimos	 são	 classificados	 em	 grupos	 de	 crédito	
homogéneos	 (segmento	 do	 cliente	 ou	 produto;	 tipo	 de	
garantias, comportamento actual da operação de crédito; 
comportamento histórico da operação de crédito; duração 
dos diferentes comportamentos da operação de crédito, 
etc.),	 a	 imparidade	 colectiva	 é	 determinada	 com	 recurso	
à média ponderada do mercado dos últimos 2 anos sobre o 
valor da exposição.

Activos financeiros disponíveis para venda

Esta	categoria	inclui	nomeadamente:

•	 Títulos	 de	 rendimento	 variável	 não	 classificados	 como	
activos	ao	justo	valor	através	de	resultados;

•	 Obrigações e outros instrumentos de dívida e capital 
aqui	classificados	no	reconhecimento	inicial.

Os	activos	financeiros	disponíveis	para	venda	são	avaliados	
ao	justo	valor,	com	excepção	dos	instrumentos	de	capital	não	
cotados	num	mercado	activo	e	cujo	justo	valor	não	possa	ser	
estimado	com	fiabilidade,	os	quais	permanecem	registados	
ao custo. 

Entende-se	 por	 justo	 valor	 o	 montante	 pelo	 qual	 um	
activo pode ser transferido ou liquidado, entre partes 
independentes,	informadas	e	interessadas	na	concretização	
da	 transacção	 em	 condições	 normais	 de	mercado.	 O	 justo	
valor	 de	 um	 instrumento	 financeiro	 no	 reconhecimento	
inicial é geralmente o preço da transacção.

O	 justo	 valor	 é	 determinado	 com	 base	 em	 preços	 de	 um	
mercado activo ou em métodos de avaliação no caso de 
inexistência de tal mercado activo. Um mercado é considerado 
activo se ocorrerem transacções de forma regular.

Os	ganhos	ou	perdas	resultantes	da	alteração	no	justo	valor	
são	 reconhecidos	 directamente	 nos	 fundos	 próprios.	 No	
momento	da	alienação,	ou	caso	seja	determinada	imparidade,	
as	variações	acumuladas	no	justo	valor	são	transferidas	para	
resultados do período.

Os	juros	corridos	de	obrigações	e	outros	títulos	de	rendimento	
fixo	 e	 as	 diferenças	 entre	 o	 custo	 de	 aquisição	 e	 o	 valor	
nominal	(prémio	ou	desconto)	são	registados	em	resultados,	
de acordo com o método da taxa efectiva.

O	 Banco	 deixa	 de	 reconhecer	 activos	 financeiros	 quando	
os	 direitos	 contratuais	 aos	 fluxos	 de	 caixa	 associados	
ao activo tenham expirado ou tenham sido transferidos 
substancialmente, os direitos contratuais, os riscos e 
vantagens do activo ou o controlo do mesmo.

Propriedades de investimento

(i)	Reconhecimento	e	Mensuração

A rubrica de propriedades de investimento corresponde a 
imóveis	detido	pelo	Banco	com	o	objectivo	de	obtenção	de	
rendimentos	através	do	arrendamento	ou	da	sua	valorização.	
Estes activos não são reconhecidos como propriedades de 
investimento quando deixam de ser arrendados e quando há 
uma alteração da intenção de arrendamento do imóvel.

Após o reconhecimento inicial, as propriedades de 
investimento	são	mensuradas	pelo	modelo	do	custo	deduzido	
de depreciações acumuladas e perdas por imparidades 
acumuladas.

(ii)	Depreciações

A depreciação é reconhecida em resultados, sendo calculada 
segundo o método das quotas constantes, ao longo do 
período	de	vida	útil	estimada	do	activo.	O	imóvel	do	Banco	
apresenta	uma	estimativa	de	vida	útil	de	50	anos,	definida	
pela administração em conformidade com a vida útil de 
imóveis	 de	 uso	 próprio	 equivalente	 à	 taxa	 de	 amortização	
anual	de	2%.	Os	métodos	de	amortização,	vida	útil	e	valor	
residual	são	revistos	a	cada	data	de	reporte	e	ajustados	se	
necessário.

principalmente, às taxas de transacção e serviços, as quais 
são reconhecidas como despesas, à medida que os serviços 
forem sendo recebidos.

(d)	Proveitos	líquidos	de	operações	em	moeda	estrangeira

Os proveitos líquidos de operações em moeda estrangeira 
incluem os lucros e perdas que resultam de transacções de 
comercialização	 de	 moeda	 estrangeira	 e	 da	 conversão	 de	
itens monetários denominados em moeda estrangeira.

(e)	Locações

As	locações	em	que	o	Banco	não	transfere	substancialmente	
todos os riscos e vantagens da propriedade do bem locado 
são	 classificadas	 como	 locações	 operacionais	 nos	 termos	
da	 IAS	17.	O	BNI	possuía	uma	propriedade	de	 investimento	
nestas condições a qual gera rendimento de rendas, que se 
manteve	nesta	categoria	até	31	de	Dezembro	de	2015.

Os rendimentos de rendas de propriedades de investimento 
foram	reconhecidos	numa	base	de	linha	recta	durante	o	prazo	
do contrato em 2015 sendo reconhecidos na demonstração 
de resultados em outros rendimentos operacionais.

(f)	Caixa	e	equivalentes	de	caixa	no	Banco	Central
 
A caixa e seus equivalentes registam os valores de balanço 
com maturidade inferior a três meses a contar da data de 
balanço,	assim	como	os	depósitos	no	Banco	Central.

(g)	Activos	Financeiros

A	classificação	de	instrumentos	financeiros	no	reconhecimento	
inicial	depende	do	objectivo	para	o	qual	o	 instrumento	foi	
adquirido bem como das suas características.

O	Banco	classifica	os	seus	activos	financeiros	de	acordo	com	
as	 seguintes	categorias:	empréstimos	e	contas	a	 receber	e	
activos	financeiros	disponíveis	para	venda.

Empréstimos e contas a receber

Os	empréstimos	e	 contas	a	 receber	 são	activos	financeiros	
com	pagamentos	fixos	ou	determináveis,	maturidade	fixa	e	
não cotados em mercados activos. Esta categoria abrange 
os	créditos	concedidos	pelo	Banco	a	Instituições	de	Crédito.

No	 momento	 inicial,	 estes	 activos	 são	 registados	 ao	 justo	
valor que em geral, corresponde no momento inicial ao valor 
de transacção e inclui comissões, taxas ou outros custos e 
proveitos associados às operações de crédito.

Posteriormente, os empréstimos e contas a receber são 
valorizados	 ao	 custo	 amortizado,	 com	 base	 no	método	 da	
taxa	de	juro	efectiva	e	sujeitos	a	testes	de	imparidade.

Imparidade 

A	 política	 do	 Banco	 exige	 que	 os	 activos	 financeiros	 que	
ultrapassem	 os	 limiares	 de	 materialidade	 sejam	 avaliados	
individualmente,	 pelo	 menos	 uma	 vez	 por	 ano	 ou	 mais	
regularmente, quando as circunstâncias assim o exigirem. 
As provisões para imparidade nas contas avaliadas 
individualmente são determinadas por uma avaliação das 
perdas incorridas à data do balanço, numa análise caso a 
caso, e são aplicadas individualmente a todas as contas 
principais. A avaliação abrange, normalmente, as garantias 
mantidas,	incluindo	a	reconfirmação	da	sua	aplicabilidade,	e	
as receitas antecipadas para essa conta individual.

A	metodologia	interna	ajuda	os	gestores	a	determinarem	se	
existem	evidências	objectivas	de	imparidade	nos	termos	da	
IAS	39,	com	base	nos	seguintes	critérios	estabelecidos	pelo	
Banco:

•	 Incumprimento	 dos	 pagamentos	 contratuais	 do	 capital	
ou	de	juros;

•	 Dificuldades	 de	 fluxo	 de	 caixa	 enfrentadas	 pelo	
mutuário, por exemplo, início de capital e percentagem 
do rendimento líquido de vendas;

•	 Violação	de	acordos	ou	condições	do	empréstimo;

•	 Início	do	processo	de	falência;

•	 Deterioração da posição competitiva do mutuário;

•	 Deterioração do valor da garantia; e

•	 Desclassificação	abaixo	do	nível	do	investimento.

Imparidade individual

Para os activos relativamente aos quais existe evidência 
objectiva	de	imparidade	numa	base	individual,	o	cálculo	da	
imparidade é efectuado mutuário a mutuário, tendo como 
referência a informação que consta da análise de crédito do 
Banco	que	considera,	entre	outros,	os	seguintes	factores:

•	 Exposição	 global	 do	 cliente	 e	 natureza	 das	
responsabilidades	contraídas	junto	do	Banco:	operações	
financeiras	 ou	 não-financeiras,	 nomeadamente,	
responsabilidades	 de	 natureza	 comercial	 ou	 garantias	
de boa execução;

•	 Análise de risco do cliente determinada através do 
acompanhamento	 regular	 do	 Banco	 a	 qual	 incorpora,	
entre	outras,	as	seguintes	características	(i)	a	situação	
económico-financeira	do	cliente;	(ii)	o	risco	do	sector	de	
actividade	em	que	opera;	(iii)	a	qualidade	de	gestão	do	
cliente, medida pela experiência no relacionamento com 
o	BNI	e	pela	existência	de	incidentes;	(iv)	a	qualidade	da	
informação	contabilística	apresentada;	(v)	a	natureza	e	

reconhecimento de imparidade sobre créditos a receber 
(através	do	modelo	da	perda	esperada);	e	(iii)	aos	requisitos	
para	 o	 reconhecimento	 e	 classificação	 da	 contabilidade	
de	 cobertura.	 O	 Banco	 está	 em	 processo	 de	 avaliação	 do	
impacto.

IFRS 15-	Rédito	de	contratos	com	clientes	(nova):	Esta	nova	
norma aplica-se apenas a contratos para a entrega de produtos 
ou prestação de serviços, e exige que a entidade reconheça 
o rédito quando a obrigação contratual de entregar activos 
ou	prestar	serviços	é	satisfeita	e	pelo	montante	que	reflecte	
a contraprestação a que a entidade tem direito, conforme 
previsto	 na	 “metodologia	das	 5	 etapas”.	O	Banco	está	 em	
processo de avaliação do impacto.

iii) Normas (novas e alterações) e interpretações 
publicadas, cuja aplicação é obrigatória para períodos 
anuais que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2017, 
mas que a IASB ainda não endossou:

Normas

IAS 7	 -	 Demonstração	 dos	 fluxos	 de	 caixa	 (alteração):	
Esta	 alteração	 introduz	 uma	 divulgação	 adicional	 sobre	 as	
variações	dos	passivos	de	financiamento,	desagregados	entre	
as transacções que deram origem a movimentos de caixa e 
as que não, e a forma como esta informação concilia com 
os	 fluxos	 de	 caixa	 das	 actividades	 de	 financiamento	 da	
Demonstração	do	Fluxo	de	Caixa.	O	Banco	está	em	processo	
de avaliação do impacto.

IAS 12	 –	 Imposto	 sobre	 o	 rendimento	 (alteração):	 Esta	
alteração	 ainda	 está	 sujeita	 ao	 processo	 de	 endosso	 pela	
IASB.	Esta	alteração	clarifica	a	forma	de	contabilizar	impostos	
diferidos, activos relacionados com activos mensurados ao 
justo	valor,	como	estimar	os	lucros	tributáveis	futuros	quando	
existem diferenças temporárias dedutíveis e como avaliar 
a recuperabilidade dos impostos diferidos activos quando 
existem	restrições	na	lei	fiscal.	O	Banco	está	em	processo	de	
avaliação do impacto.

IAS 40 -	 Propriedades	 de	 investimentos	 (alteração):	 Esta	
alteração	clarifica	que	os	activos	só	podem	ser	transferidos	
de e para a categoria de propriedades de investimentos 
quando exista evidência da alteração de uso. Apenas a 
alteração	 da	 intenção	 da	 gestão	 não	 é	 suficiente	 para	
efectuar a transferência. Esta alteração não terá impacto 
nas	Demonstrações	do	Banco.

IFRS 16	–	Locações	(nova):	Esta	nova	norma	substitui	o	IAS	
17,	 com	 um	 impacto	 significativo	 na	 contabilização	 pelos	
locatários que são agora obrigados a reconhecer um passivo 
de	locação	reflectindo	futuros	pagamentos	da	locação	e	um	
activo	de	“direito	de	uso”	para	todos	os	contratos	de	locação,	
excepto	certas	locações	de	curto	prazo	e	de	activos	de	baixo	
valor.	A	 definição	 de	 um	 contrato	 de	 locação	 também	 foi	
alterada, sendo baseada no “direito de controlar o uso de 
um	activo	identificado”.	Esta	alteração	não	terá	impacto	nas	
Demonstrações	do	Banco.

Interpretações

IFRIC 22 - Operações em moeda estrangeira e contraprestação 
antecipada	 (nova):	Trata-se	de	uma	 interpretação	à	 IAS	21	
‘Os	efeitos	de	alterações	em	taxas	de	câmbio’	e	refere-se	à	
determinação	da	“data	da	transacção”	quando	uma	entidade	
paga ou recebe antecipadamente a contraprestação de 
contratos denominados em moeda estrangeira. A “data 
da	 transacção”	 determina	 a	 taxa	 de	 câmbio	 a	 usar	 para	
converter	 as	 transacções	 em	 moeda	 estrangeira.	 O	 Banco	
está em processo de avaliação do impacto.

2.2 Síntese das principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas durante o exercício de 
2016	foram	as	seguintes:

(a)	Operações	em	moeda	estrangeira

As operações em moeda estrangeira são convertidas mediante 
a	utilização	da	taxa	de	câmbio	em	vigor	à	data	da	operação.	
Os activos e passivos monetários denominados em moeda 
estrangeira são convertidos à taxa de câmbio em vigor à data 
do balanço. As diferenças cambiais resultantes da conversão 
são registadas na demonstração dos resultados do exercício. 
Os activos e passivos não monetários denominados em 
moeda	estrangeira	que	sejam	determinados	pelo	seu	custo	
histórico, são convertidos à taxa de câmbio em vigor à data 
da correspondente operação.

(b)	Juros

As	 receitas	 e	 despesas	 financeiras	 são	 reconhecidas	 na	
demonstração	de	resultados	ao	custo	amortizado	mediante	
a	utilização	da	taxa	de	juro	efectiva.

A	 taxa	 de	 juro	 efectiva	 corresponde	 à	 taxa	 que	 desconta	
exactamente os pagamentos ou recebimentos de caixa 
estimados futuros durante a vida estimada do activo ou 
passivo	 financeiro	 (ou,	 quando	 apropriado,	 um	 período	
mais	curto)	para	o	valor	 líquido	contabilístico	do	activo	ou	
passivo	 financeiro.	A	 taxa	 de	 juro	 efectiva	 é	 estabelecida	
no momento do reconhecimento inicial do activo ou passivo 
financeiro,	não	sendo	objecto	de	revisão	subsequente.

O	cálculo	da	taxa	de	juro	efectiva	inclui	todas	as	taxas	pagas	
ou recebidas, custos de transacção e todos os descontos ou 
prémios	que	sejam	parte	integrante	da	taxa	de	juro	efectiva.	
Os custos de transacção representam custos marginais 
directamente atribuíveis à aquisição, emissão ou venda de 
um	activo	ou	passivo	financeiro.

(c)	Receita	de	taxas	e	comissões

As outras despesas de taxas e comissões referem-se, 

RELATÓRIO E
CONTAS 2016

Número	de	anos

50Edifícios

4Veículos

4-10Equipamento

6-10Outros	bens	imobilizados

2016 2015

Outros activos 36.908.545

Bruto 4.837.339.864

Líquido 4.731.117.329

Categoria

Disponibilidade sobre instituições de crédito 48.723.053

Empréstimos a clientes 3.039.167.246

Aplicações em instituições de crédito -

Activos	financeiros	disponíveis	para	venda 1.712.541.021

Imparidade	do	crédito (106.222.534)

36.908.545 35.558.124

4.837.339.864 5.940.350.778

4.731.117.329 5.870.409.768

48.723.053 25.938.368

3.039.167.246 2.592.432.946

- 886.867.642

1.712.541.021 2.399.553.697

(106.222.534) (69.941.010)

TotalTotal
Vivo sem 

imparidade

Créditos e Juros vencidos

2016 2015

3.419.6344.109.000

3.419.6344.109.000

Valor do colateral 3.419.6344.109.000

3.1.5 Contas extrapatrimoniais

Em	 31	 de	 Dezembro	 de	 2016	 e	 2015,	 a	 rubrica	 de	 contas	
extrapatrimoniais,	apresentava-se	como	se	segue:

3.1.6 Crédito vencido sem imparidade

A demora nos processos administrativos por parte dos 
mutuários	pode	levar	ao	vencimento	do	crédito	e	juros	mas	
não à imparidade. O quadro seguinte apresenta o total das 
operações que possuem prestações vencidas, mas não em 
imparidade:	

3.1.7 Qualidade do crédito por classe do activo

No	 conjunto	 dos	 activos	 expostos	 ao	 risco	 de	 crédito,	 63%	
correspondem a empréstimos a clientes; 35% correspondem a 
activos	financeiros	disponíveis	para	venda	que	 incluem	Obrigações	
do Tesouro, Obrigações Corporativas, Participações Financeiras 

Créditos documentários

2016 2015

5.972.934.9619.284.725.697

Garantias financeiras 1.675.747.2103.208.047.211

7.648.682.17112.514.568.515

Empréstimos a clientes em situação vencida -21.795.607

3.2 Risco de mercado

O	Banco	encontra-se	exposto	ao	risco	de	mercado,	isto	é,	ao	risco	no	
justo	valor	ou	fluxos	de	caixa	futuros	de	um	instrumento	financeiro	
sofrer	flutuações	causadas	por	alterações	nos	preços	de	mercado.	
Os	riscos	de	mercado	advêm	de	posições	de	taxas	de	juro,	moeda	e	
produtos de capital em aberto, todas elas expostas a movimentações 
gerais	e	específicas	de	mercado	e	a	alterações	no	nível	de	volatilidade	
das	taxas	e	preços	de	mercado,	tais	como	taxas	de	juro,	margens	de	
juro	de	crédito,	taxas	de	câmbio	e	preços	de	capital.

Técnicas de mensuração do risco de mercado

As	 principais	 técnicas	 de	 mensuração	 utilizadas	 pelo	 Banco	 para	
medir	e	controlar	o	risco	de	mercado	são	as	seguintes:

3.2.1 Risco cambial

Enquadra-se no risco de mercado e corresponde ao risco de que 
uma parte dos resultados, positivos ou negativos, tenha origem 
nas	flutuações	das	 taxas	de	câmbio.	O	Banco	encontra-se	exposto	
aos	efeitos	das	flutuações	das	principais	 taxas	de	câmbio	ao	nível	
do	Balanço	e	dos	fluxos	de	caixa.	A	Comissão	Executiva	estabelece	
limites para os níveis de exposição por moeda e em agregado, as 
quais são monitoradas numa base diária.

	A	exposição	do	Banco	em	termos	de	risco	cambial,	à	data	de	31	de	
Dezembro	de	2016	encontra-se	dentro	dos	limites	e	é	apresentada	
na	tabela	seguinte:

Total
Activos por moeda

Caixa e disponibilidades em bancos centrais

Disponibilidades em instituições de crédito 

Activos	financeiros	disponíveis	para	venda	

Total de activos por moeda

Passivos

Outras exigibilidades 

Total de passivos por moeda

Activo - passivo líquido por moeda

1.257

174.406

-

 175.663

-

-

175.663

ZAR
2016

2.355

44.930.772

565.526.522

610.459.598

-

-

610.459.598

USD

549

335.383

-

335.932

1.467.673

1.467.673

(1.131.742)

EUR

-

336.879

-

 336.879

-

-

 336.879

GBP

Total

Activos por moeda

Caixa e disponibilidades em bancos centrais

Disponibilidades em instituições de crédito

Activos	financeiros	disponíveis	para	venda	

Outros activos 

Total de activos por moeda

Passivos

Recursos de outras instituições de crédito

Outras exigibilidades 

Total de passivos por moeda

Activo - passivo líquido por moeda

ZAR
2015

USD EUR GBP

4.160

45.777.390

565.526.522 

611.308.072

1.467.673

1.467.673

 609.840.398

3.980

159.998

- 

- 

163.978

-

- 

-

163.978

209.477

17.840.906

318.140.775 

11.475.000 

347.666.158

98.791.144

- 

98.791.144

248.875.014

355

197.542

-

24.382

222.279

-

880.704

880.704

(658.425)

-

297.975

-

-

297.975

-

- 

-

297.975

213.813

18.496.420

318.140.775 

11.499.382

348.350.390

98.791.144

880.704

99.671.848

248.678.542

Se	 as	 moedas	 estrangeiras	 enfraquecerem/	 fortalecerem	
relativamente	 ao	 Metical	 de	 (+/-)	 1%,	 observaríamos	 um	
ganho	(perda)	no	valor	de	MT	4.211.199.

3.2.2 Risco da taxa de juro

Está	 associado	 aos	 diferentes	 prazos	 residuais	 de	 revisão	
de	taxa	de	juro	e	resulta	da	volatilidade	apresentada	pelas	

ZAR

1%     
Depreciação

(1.735)1.735

USD (4.202.735)4.202.735

GBP

(4.211.199)4.211.199

EUR 3.359

(3.369)3.369

(3.359)

-1%     
Apreciação

Sensibilidade dos itens do balanço às variações da taxa de
juro em 31 de Dezembro de 2016

Os valores residuais dos activos e a sua vida útil são revistos 
e	 ajustados,	 se	 necessário,	 em	 cada	 data	 do	 balanço.	
Os	 activos	 que	 são	 sujeitos	 a	 amortização	 são	 revistos	
quanto à imparidade sempre que eventos ou mudanças 
nas circunstâncias indicarem que o valor contabilístico 
pode não ser recuperável. O valor contabilístico de um 
activo	 é,	 imediata	 e	 parcialmente,	 ajustado	 para	 o	 seu	
valor recuperável, quando o valor contabilístico do activo 
é superior ao seu valor recuperável estimado. O valor 
recuperável	 é	 o	 justo	 valor	 do	 activo	menos	 os	 custos	 de	
venda e o valor de uso, quando superior.

Os ganhos e perdas em alienações são determinados pela 
comparação da receita obtida com o valor contabilístico e 
são incluídos noutras despesas operacionais na demonstração 
de resultados. 

(i)	Activos	intangíveis

Os	activos	incorpóreos	adquiridos	pelo	Banco	são	mensurados	
pelo	seu	custo	histórico	deduzido	da	amortização	acumulada	
(ver	 abaixo)	 e	 das	 perdas	 acumuladas	 por	 imparidade	 e	
incluem o software.

Amortização

A	amortização	é	reconhecida	em	resultados,	sendo	calculada	
segundo o método das quotas constantes ao longo do período 
de vida útil estimada dos activos incorpóreos. Os activos 
incorpóreos	são	amortizados	durante	um	período	máximo	de	
3	anos.	Os	métodos	de	amortização,	vida	útil	e	valor	residual	
são	revistos	a	cada	data	de	reporte	e	ajustados	se	necessário.

(j)	Imposto	corrente	e	diferido

O custo com o imposto sobre o lucro do exercício inclui o 
imposto corrente e o diferido. O imposto sobre o rendimento 
é reconhecido em ganhos ou perdas, excepto a parte que 
diz	respeito	aos	itens	directamente	reconhecidos	em	fundos	
próprios,	ou	no	Rendimento	Integral.
                                                                                                                                               
O imposto corrente é o imposto que se espera pagar ou 
receber	 sobre	 o	 rendimento	 ou	 prejuízo	 tributável	 do	
exercício,	com	utilização	das	taxas	prescritas	por	lei,	ou	que	
estejam	em	vigor	à	data	do	balanço	e	qualquer	ajustamento	
ao imposto a pagar respeitante a anos anteriores.

O imposto diferido é reconhecido segundo o método do 
balanço, fornecido para diferenças temporárias entre os 
valores contabilísticos dos activos e passivos, com vista à 
preparação	 de	 relatórios	 financeiros,	 e	 os	 valores	 usados	
para efeitos de tributação. O valor do imposto diferido 
apurado	 baseia-se	 na	 forma	 esperada	 de	 realização	 ou	 de	
determinação do valor contabilístico dos activos e passivos, 
com	utilização	de	taxas	prescritas	por	lei	ou	em	vigor	à	data	
do balanço.

Um	activo	por	imposto	diferido	é	reconhecido	para	prejuízos	
fiscais	não	usados,	créditos	fiscais	e	diferenças	temporárias	
quando é provável a existência de lucros tributáveis futuros 
contra	os	quais	possam	ser	deduzidos	os	impostos	diferidos	
activos. Os impostos por activos diferidos são avaliados a 
cada	data	do	balanço	e	reduzidos	no	pressuposto	de	que	não	
é	mais	provável	de	que	o	benefício	do	imposto	será	realizado.

(iii)	Estruturas	de	apoio	à	gestão:

a)	 A	 Direcção	 de	 Controlo	 Interno	 (DCI)	 é	 um	 órgão	 do	
primeiro nível da estrutura orgânica da instituição orientado 
para a coordenação de todas as actividades das unidades 
adstritas, bem como o controlo interno da instituição, no 
que se refere ao risco de crédito, de mercado e operacional, 
através	da	 realização	periódica	de	auditorias	 internas	com	
enfoque	para	operações	de	financiamento	a	clientes,	análise	
de compliance face aos procedimentos e normativos internos 
e externos.

b)	 À	 Comissão	 de	Auditoria	 Interna	 compete,	 entre	 outras	
funções,	fiscalizar	a	eficácia	dos	sistemas	de	controlo	interno	
e da gestão de riscos.

c)	 Existem	 dois	 comités	 na	 estrutura	 organizativa	 do	 BNI	
que	 são	 responsáveis	 por	 apreciar	 e/ou	 decidir	 propostas	
relativas à implementação da estratégia de negócio e de 
gestão	de	riscos,	nomeadamente:

•	 Comité	de	Gestão	de	Activos	e	Passivos	(ALCO);	e
•	 Comité	 de	 Controlo	 Interno,	 Compliance	 e	 Auditoria	

(CCCA).

O processo de Gestão de Risco é crítico na garantia da 
rentabilidade	 contínua	 do	 BNI,	 encontrando-se	 cada	
colaborador consciente da exposição ao risco relacionado 
com as suas responsabilidades.

De	entre	outros	riscos,	o	BNI	encontra-se	exposto	aos	riscos	
de	 crédito,	 liquidez,	 mercado	 e	 operacional.	 O	 risco	 de	
mercado	 inclui	 o	 risco	 cambial,	 a	 taxa	 de	 juros	 e	 outros	
riscos relativos ao preço. 

3.1 Risco de crédito 

O	 BNI	 está	 exposto	 ao	 Risco	 de	 crédito	 que	 consiste	 na	
possibilidade	de	ocorrência	de	prejuízo	financeiro	decorrente	
do eventual não cumprimento integral e pontual, pela 
contraparte ou terceiro, das obrigações relativas ao serviço 
da dívida acordado nos termos do respectivo contracto. 
Provisões para imparidade são constituídas para cobrir os 
prejuízos	que	forem	incorridos	à	data	do	balanço.

3.1.1. Controlo dos limites de risco de crédito

3.1.2. Políticas de mitigação

A exposição ao risco de crédito é gerida através da análise 
regular da capacidade dos mutuários e potenciais mutuários 
atenderem	 aos	 juros	 e	 reembolso	 de	 capital	 e	 através	 da	
alteração dos limites de crédito, quando adequado.

A Comissão Executiva tem a responsabilidade de implementar 
a	política	de	crédito	do	Banco,	exigir	as	garantias	adequadas	
aos clientes antes do desembolso dos empréstimos aprovados. 

São geralmente obtidas cauções aceitáveis, sob a forma 
de	 dinheiro,	 existências,	 investimentos	 cotados	 em	 Bolsa	
ou outros bens, penhor de equipamentos que asseguram 
uma cobertura não inferior a 120% do capital em risco; e 
hipotecas sobre imóveis. 

Garantias

O	Banco	utiliza	uma	série	de	políticas	e	práticas	para	atenuar	
o risco de crédito. A mais tradicional delas é a obtenção de 
adiantamentos de fundos de segurança, que é uma política 
comum.	O	Banco	implementa	directivas	orientadoras	sobre	
a	aceitabilidade	das	 categorias	específicas	de	garantias	de	
crédito ou de redução do risco de crédito. Os principais tipos 
de	garantia	para	os	empréstimos	e	adiantamentos	são:

•	 Hipotecas	sobre	bens	imóveis;

•	 Encargos sobre bens comerciais, tais como instalações, 
equipamentos, existências e contas a receber; e

•	 Encargos	 sobre	 instrumentos	 financeiros,	 como	 títulos	
de dívida e acções.

O	financiamento	e	empréstimos	de	longo	prazo	às	entidades	
empresariais são geralmente garantidos, as facilidades 
rotativas de crédito individual são geralmente concedidas, 
sem se exigir garantia. 

Além	disso,	a	fim	de	minimizar	a	perda	de	créditos,	o	Banco	
procura obter garantias adicionais da contraparte, logo que 
são observados indicadores de imparidade para empréstimos 
e adiantamentos individuais pertinentes.

A	 garantia	mantida	 como	 segurança	 de	 activos	 financeiros	
que	não	sejam	empréstimos	e	adiantamentos	é	determinada	
pela	natureza	do	instrumento.	

Geralmente, os títulos de dívida, obrigações do tesouro ou 
outras	obrigações	elegíveis	não	estão	sujeitos	a	entrega	de	
garantias, com excepção dos títulos suportados por activos e 
instrumentos similares, que são garantidos pelas carteiras de 
instrumentos	financeiros.

3.1.3 Imparidade e política de constituição de provisões 

A	 política	 do	 Banco	 exige	 que	 os	 activos	 financeiros	 que	
ultrapassem	 os	 limiares	 de	 materialidade	 sejam	 avaliados	
individualmente	 pelo	 menos	 uma	 vez	 por	 ano	 ou	 mais	
regularmente quando as circunstâncias assim o exigirem. 

As provisões para imparidade nas contas avaliadas 
individualmente são determinadas por uma avaliação das 
perdas incorridas à data do balanço, numa análise caso a 
caso, e são aplicadas individualmente a todas as contas 
principais. 

Para	 efeitos	 de	 informação	 financeira,	 as	 provisões	 para	
cobrir a imparidade são reconhecidas apenas aos casos de 
perdas que tenham sido incorridas à data do balanço com 
base	em	evidências	objectivas	de	imparidade.

3.1.4 Exposição máxima ao risco de crédito antes de 
garantias ou outros aumentos de crédito

Exposições ao risco de crédito e relativas a rubricas do 
balanço	e	extrapatrimoniais:

A tabela abaixo demonstra a sensibilidade para eventuais 
alterações em USD em 100 pontos bases, mantendo as 
restantes variáveis constantes. 

não	 qualificadas	 e	 Bilhetes	 do	 Tesouro;	 e	 2%,	 repartidos	 entre	
disponibilidades e outros activos.

A	Administração	 está	 confiante	 na	 sua	 capacidade	 de	 controlar	 e	
manter níveis de exposição mínimos em termos do risco de crédito 
decorrente.

taxas	de	juro	(activas	e	passivas)	do	mercado	que,	tendo	em	
consideração	 os	 diferentes	 prazos	 de	 repricing	 dos	 activos	
e	passivos	sensíveis	à	 taxa	de	 juro,	 levará	à	ocorrência	de	
ganhos	 ou	 perdas	 que	 se	 reflectem	 na	 margem	 financeira	
e no valor de mercado dos respectivos activos e passivos. 
O	 risco	 do	 justo	 valor	 das	 taxas	 de	 juro	 é	 o	 risco	 de	 que	
o	valor	de	um	determinado	activo	ou	passivo	financeiro	 se	
altere	devido	a	variações	nas	taxas	de	juro	do	mercado.	O	
Banco	encontra-se	exposto	ao	risco	dos	efeitos	das	variações	
que	ocorram	aos	vários	níveis	das	taxas	de	juro	do	mercado,	
em	termos	de	justo	valor	e	de	fluxos	de	caixa.	As	margens	
de	juro	podem	aumentar	como	consequência	desse	tipo	de	
flutuações,	mas	podem	também	ter	como	consequência	uma	
redução das perdas no caso de ocorrência de movimentos 
inesperados.	A	tabela	a	seguir	resume	a	exposição	do	Banco	
aos	riscos	da	taxa	de	juro.	

Activo

Caixa	e	depósitos	no	Banco	Central

Disponibilidades em instituições de crédito

Empréstimos a clientes

Activos	financeiros	disponíveis	para	venda

Outros activos

Passivos

Outras Exigibilidades

Recursos de clientes

Recursos de outras instituições de crédito

Responsabilidade representadas por títulos 

Diferencial de sensibilidade do balanço às taxas de juro

297.954.244

48.723.053

-

 -

36.908.545

383.585.841

65.839.585

- 

-

 -

65.839.585

317.746.255

Não sensíveis Até 3 meses 3-12 meses 1-3 anos Mais 3 anos
Valor de 
balanço

2016

-

-

150.991.062

	119.155.776

-

270.146.838

-

54.164.637

291.028.468

52.648

345.245.753

(75.098.915)

-

-

688.566.015

 228.203.613

-

916.769.628

-

-

-

1.906.695.000

1.906.695.000

(989.925.372)

-

-

1.145.679.604

	110.991.447

-

1.256.671.051

-

-

-

-

-

1.256.671.051

-

-

1.071.566.642

	1.254.190.186

-

2.325.756.828

-

-

-

320.500.000

320.500.000

2.005.256.828

297.954.244

48.723.053

3.056.803.324

 1.712.541.021

36.908.545

5.152.930.185

65.839.585

54.164.637

291.028.468

2.227.247.648

2.638.280.338

2.514.649.847

Créditos documentários 5.972.934.9619.284.725.697

Disponibilidade sobre instituições de crédito

2016 2015

Outros activos 35.558.12436.908.545

Garantias	financeiras 1.675.747.2103.208.047.211

25.938.36848.723.053

Empréstimos a clientes 2.522.491.9362.954.740.319

Aplicações em instituições de crédito 886.867.642-

Activos	financeiros	disponíveis	para	venda 2.399.553.6971.712.541.021

13.519.091.93917.245.685.845

*Valores expressos em Meticais*Valores expressos em Meticais
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do	Banco	em	31	de	Dezembro	de	2016	é	de	36%	(2015:	42%).

3.5 Gestão de capital

Os	objectivos	do	Banco	 relativamente	à	gestão	do	capital,	
num	conceito	mais	amplo	da	situação	 líquida	 reflectida	ao	
nível	do	balanço	são:

•	 Cumprir	com	os	requisitos	de	capital	exigidos	pelo	Banco	
de	 Moçambique,	 instituição	 reguladora	 do	 sector	 de	
actividade	onde	o	Banco	opera;

•	 Salvaguardar	 a	 capacidade	 do	 Banco	 em	 termos	 de	
continuidade das suas operações, no sentido de que 
o mesmo possa continuar a gerar resultados para os 
seus accionistas e benefícios para as restantes partes 
interessadas; e

•	 Manter	uma	estrutura	de	capital	forte	que	possa	servir	
de suporte ao desenvolvimento das suas actividades.

A adequação do rácio de solvabilidade e a manutenção 
para efeitos reguladores são monitoradas periodicamente 
pela	 gestão	 do	 Banco,	 utilizando	 técnicas	 baseadas	 nas	
instruções	recebidas	do	Banco	de	Moçambique	para	efeitos	
de	supervisão.	A	informação	requerida	é	reportada	ao	Banco	
de	Moçambique	numa	base	mensal.	

O	Banco	de	Moçambique	requer	que	cada	Banco:	(a)	mantenha	
um valor mínimo de capital para efeitos de regulação no valor 
de	MT	70.000.000;	e	(b)	mantenha	um	rácio	de	solvabilidade	
para efeitos de regulação igual ou superior a um mínimo de 
8%.

O	capital	do	Banco	para	efeitos	de	regulação	é	gerido	pela	
Unidade de Gestão de Risco e compreende o capital social 
realizado,	reservas	livres,	deduzido	dos	activos	intangíveis,	
resultado do exercício anterior e excesso de provisões 
regulamentares para cobertura de riscos gerais de crédito 
sobre as de gestão.

O quadro abaixo resume o capital elegível, activo médio 
ponderado por risco e o rácio de solvabilidade em 31 de 
Dezembro	 de	 2016.	 O	 Banco	 cumpriu	 integralmente	 com	
todos	os	requisitos	a	que	se	encontra	sujeito	em	termos	do	
seu capital.

De seguida, são apresentados os principais métodos e 
pressupostos	usados	na	estimativa	do	justo	valor	dos	activos	
e	passivos	financeiros:

Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais, 
Disponibilidades em instituições de crédito e Aplicações 
em instituições de crédito

Considerando	os	prazos	curtos	associados	a	estes	instrumentos	
financeiros,	o	valor	do	balanço	é	uma	estimativa	razoável	do	
respectivo	justo	valor.

Activos financeiros disponíveis para venda

Esta categoria inclui activos cotados e não cotados, tais 
como,	 as	 Obrigações	 e	 Bilhetes	 do	 Tesouro,	 Obrigações	
Corporativas,	 Participações	 Financeiras	 não	 qualificadas	 e	
Papel Comercial.

O	justo	valor	das	Obrigações	e	Bilhetes	do	Tesouro,	Obrigações	
Corporativas, Papel Comercial foi estimado com recurso a 
modelos	 de	 valorização	 com	 parâmetros	 observáveis	 no	
mercado,	isto	é	elementos	de	nível	II.
As	 participações	 financeiras	 representam	 uma	 estimativa	
razoável	do	justo	valor	desde	o	activo	não	cotado.

Crédito a clientes

O	justo	valor	dos	empréstimos	a	clientes	é	estimado	com	base	
na	actualização	dos	fluxos	de	caixa	esperados	de	capital	e	de	
juros,	considerando	que	as	prestações	 são	pagas	nas	datas	
contratualmente	definidas.	As	taxas	de	desconto	são	as	taxas	

RELATÓRIO E
CONTAS 2016

actuais praticadas para empréstimos com características 
similares.	Considerando	que	a	carteira	de	crédito	do	Banco	
é composta essencialmente por créditos recentemente 
originados e que à data do balanço, não havia nenhuma 
indicação de potencial imparidade do crédito avaliado pela 
informação disponível nessa data, considera-se o valor do 
balanço	 como	 uma	 estimativa	 razoável	 do	 justo	 valor	 dos	
empréstimos a clientes.

Outros activos e passivos financeiros

Os	outros	activos	e	passivos	financeiros	incluem	recebimentos	
e exigibilidades correntes, por isso, considera-se que o valor 
do	 balanço	 é	 uma	 estimativa	 razoável	 do	 justo	 valor	 dos	
outros	activos	e	passivos	financeiros.

Recursos representados por títulos

Esta categoria inclui passivos cotados e não cotados, tais 
como	Obrigações	 BNI	 2016	 e	 Papel	 Comercial	 BNI	 2016.	 O	
justo	valor	foi	estimado	com	recurso	a	modelos	de	valorização	
com parâmetros observáveis no mercado, isto é, elementos 
de	nível	II.

Classificação de activos e passivos financeiros

As	políticas	contabilísticas	do	Banco	fornecem	o	âmbito	dos	
activos e passivos a serem designados no início em categorias 
contabilísticas diferentes, de acordo com as circunstâncias. 
O quadro apresentado abaixo, resume o detalhe em termos 
de	classificação	dos	activos	e	passivos	financeiros.

11. Caixa e depósitos no Banco Central

Em	 31	 de	 Dezembro	 de	 2016	 e	 2015,	 esta	 rubrica	 tinha	 a	
seguinte	composição:

14. Empréstimos a clientes

Em	 31	 de	 Dezembro	 de	 2016	 e	 2015,	 esta	 rubrica	 tinha	 a	
seguinte	composição:

Activo

Caixa	e	depósitos	no	Banco	Central

Disponibilidades em instituições de crédito

Aplicações em instituições de crédito

Empréstimos a clientes

Activos	financeiros	disponíveis	para	venda

Outros activos

Passivos

Outras Exigibilidades

Recursos de clientes

Recursos de outras instituições de crédito

Diferencial de sensibilidade do balanço às taxas de juro

226.777.010

25.938.368

-

 -

-

35.558.124

228.273.503

 

36.492.729

 -

-

36.492.729 

251.780.775

 -   

 -   

 -   

996.257.874

265.915.356

 -   

1.262.173.230

-

 -   

-

-

1.262.173.230

Não sensíveis Até 3 meses 3-12 meses 1-3 anos Mais 3 anos Valor de balanço

2015

-

-

886.867.642

342.257.818

95.829.648

-

1.342.955.109

 

-

1.919.397.542

1.686.312.875

3.605.710.417

(2.280.755.308)

-

-

-

417.616.211

410.686.476

-

828.302.687

 

-

-

-

-

828.302.687

-

-

-

857.493.283

1.627.122.215

-

2.484.615.498

 

-

-

-

-

2.484.615.498

226.777.010

25.938.368

886.867.642

2.613.625.187

2.399.553.697

35.558.124

6.188.320.029

 

36.492.729

1.919.397.542

1.686.312.875

3.642.203.146

2.546.116.883

1-3 meses

1%     
Alto

1.719.253(1.719.253)

3-12 meses (6.772.165)6.772.165

Mais de 3 anos 

(25.416.517)25.416.517

1-3 anos 12.652.939

(7.710.666)7.710.666

(12.652.939)

1%     
Baixo

A sensibilidade na demonstração dos resultados e o impacto 
na	alteração	de	100	pontos	base	das	taxas	de	juro,	baseado	
nos	activos	e	passivos	financeiros	cuja	taxa	de	juro	é	variável	
é	a	seguinte:

Uma	variação	das	taxas	de	juro	em	meticais	de	(+/-)	1%	hoje	
resultaria	numa	variação	de	MT	5.371.265	nos	rendimentos	
do primeiro ano.

3.2.3 Risco de liquidez

Pode	 definir-se	 como	 a	 insuficiência	 dos	 activos	 de	 curto	
prazo	para	fazer	face	a	responsabilidades	de	prazo	idêntico	e	
a	saídas	inesperadas	de	fundos.	A	principal	medida	utilizada	
pelo	Banco	para	gerir	o	risco	de	liquidez	é	o	rácio	dos	activos	
líquidos para recursos alheios e outros passivos. Para este 
efeito, os activos líquidos são considerados como incluindo 
valores	monetários	e	fundos	de	curto	prazo	e	títulos	de	dívida	
de grau de investimento para o qual existe um mercado activo 
e	 liquidez	 de	mercado,	menos	 todos	 os	 recursos	 alheios	 e	
compromissos com vencimento no mês seguinte.

Para	além	desta	média,	o	Banco	também	recorre	a	projecções	
constantes	de	fluxos	de	caixa	que	espera	gerar	de	modo	a	
assegurar	a	existência	de	níveis	de	liquidez	suficientes	para	
cobrir/honrar	com	os	compromissos	no	seu	vencimento.	

Maturidades dos activos e passivos

Até 1 mês 1 -3 meses 3-12 meses 1-3 anos Mais 3 anos
Activo

Caixa	e	depósitos	no	Banco	Central

Disponibilidades em instituições de crédito

Aplicações em instituições de crédito

Empréstimos a clientes

Activos	financeiros	disponíveis	para	venda

Outros activos

Passivos

Outras Exigibilidades

Recursos de clientes

Recursos de outras instituições de crédito

Diferencial de liquidez no balanço

 -   

 -   

 -   

1.215.705.541

497.228.790

3.753.133

1.716.687.464

 -   

-

 -   

 -   

1.716.687.464

 -   

 -   

 -   

970.821.161

1.682.478.242

-

2.653.299.404

 -   

 -

-

-   

2.653.299.404

2015

Valor do balanço

226.777.010

25.938.368

886.867.642

2.522.491.936

2.399.553.697

35.558.124

6.097.186.778

36.492.729

1.919.397.542

1.686.312.875

3.642.203.146

2.454.983.632

Fluxo da caixa  liquido 
esperado

226.777.010

25.938.368

887.156.458

3.007.402.980

2.829.028.143

37.380.532 

7.013.683.492

36.492.729

1.919.364.752

1.691.167.916 

3.647.025.396

3.366.658.097

226.777.010

25.938.368

887.156.458

37.713.375

4.192.643

33.030.426

1.214.808.280

36.492.729

1.919.364.752

1.691.167.916 

3.647.025.396

(2.432.217.115)

-

-

-

321.003.773

130.000.360

-

451.004.133

-

-

-

-

451.004.133

-

-

-

462.159.130

515.128.108

596.974

977.884.212

-

-

-

-

977.884.212

Até 1 mês 1 -3 meses 3-12 meses 1-3 anos Mais 3 anos

Activo

Caixa	e	depósitos	no	Banco	Central

Disponibilidades em instituições de crédito

Empréstimos a clientes

Activos	financeiros	disponíveis	para	venda

Outros activos

Passivos

Outras Exigibilidades

Recursos de clientes

Recursos de outras instituições de crédito

Responsabilidades representadas por títulos 

Diferencial de liquidez no balanço

2016

Valor do balanço

297.954.244

48.723.053

2.932.944.711

1.712.541.021

36.908.545

5.029.071.573

65.839.585

54.164.637

291.028.468

2.227.502.048

2.638.534.738

2.390.536.835

Fluxo da caixa  liquido 
esperado

297.954.244

48.723.053

5.824.476.730

2.140.224.860

36.908.545

8.348.287.431

65.839.585

54.164.637

291.625.342

2.838.800.478

3.250.430.042

5.097.857.389

297.954.244

48.723.053

59.137.900

5.000.000

36.908.545

447.723.740

65.839.585

54.164.637

291.625.342

789.727

412.419.291

35.304.449

-

-

59.723.014

120.904.252

-

180.627.266

-

-

-

30.557.705

30.557.705

150.069.562

-

-

1.053.462.223

351.303.321

-

1.404.765.544

-

-

-

1.947.453.046

1.947.453.046

(542.687.502)

-

-

1.744.726.856

506.891.673

-

2.251.618.530

-

-

-

270.000.000

270.000.000

1.981.618.530

-

-

2.907.426.737

1.156.125.613

-

4.063.552.350

-

-

-

590.000.000

590.000.000

3.473.552.350

Processo de gestão do risco de liquidez

Os procedimentos relacionados com a gestão do risco 
de	 liquidez	 no	 balanço	 encontram-se	 representados	 nas	
seguintes	fases:

•	 		Identificação	das	posições	em	risco;
•	   Avaliação dos riscos;
•	 		Monitorização	e	controlo	dos	riscos;
•	   Decisão;
•	 Tomada/	 ajustamento	 de	 riscos	 de	 gestão	 de	 liquidez	

é	 levado	 a	 cabo	 no	 Banco	 e	monitorado	 pelo	ALCO	 e	
comporta	o	seguinte:

 - Financiar as actividades quotidianas, geridas pela 
monitorização	dos	fluxos	de	caixa	futuros,	por	forma	a	
assegurar que as exigências possam ser atendidas. Estão 
inclusas as reposições de fundos conforme os mesmos se 
vão vencendo;

 - Manter	uma	carteira	de	activos	altamente	negociáveis,	
que possam ser facilmente liquidados como protecção 
contra	 qualquer	 interrupção	 imprevista	 no	 fluxo	 de	
caixa;

 - Monitorar	 os	 rácios	 de	 liquidez	 do	 balanço	 através	 de	
confrontação com as exigências internas e reguladoras; 
e

 - Gerir	 a	 concentração	 e	 o	 perfil	 das	 maturidades	 dos	
passivos.

3.3 Risco operacional

Risco operacional é a possibilidade de ocorrência de impactos 
negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de falhas 
na análise, processamento ou liquidação das operações, de 

fraudes internas e externas, de a actividade ser afectada 
devido	à	utilização	de	 recursos	em	regime	de	outsourcing,	
da existência de processos internos, recursos humanos e 
sistemas	insuficientes	ou	inadequados.

O risco de perdas resultantes de inadequações ou falhas de 
processos, pessoas e sistemas de informação ou decorrentes 
de eventos externos. 

O	risco	operacional	pode-se	dividir	por	frequência	elevada/
severidade baixa, isto é, eventos que podem ocorrer de forma 
regular,	mas	 que	 expõem	 o	 Banco	 a	 um	 reduzido	 nível	 de	
perdas;	e	baixa	frequência/alta	severidade	que	constituem	
eventos que são normalmente raros, mas que a sucederem 
podem	acarretar	perdas	significativas	para	o	Banco.

O	 Banco	 esforça-se	 por	 reduzir	 estes	 riscos	 através	 da	
manutenção de uma estrutura de governação corporativa 
e de sistemas de controlo interno fortes, complementados 
por um ambiente baseado em elevados padrões de conduta 
e responsabilidade. A gestão é responsável pela introdução 
e manutenção de políticas, processos e procedimentos 
operacionais	eficientes,	encontrando-se	estes	documentados	
em	 diversos	 manuais,	 os	 quais	 são	 objecto	 de	 revisão	 se	
necessário.	A	Unidade	 de	Auditoria	 Interna	 revê	 a	 eficácia	
dos controlos e procedimentos internos, recomendando 
melhorias	à	gestão	sempre	que	tal	seja	aplicável.

Auditoria Interna

A auditoria interna desempenha um papel chave no sistema 
do	 controlo	 interno	 do	 Banco	 e	 no	 processo	 de	 garantir	 a	
alocação adequada de capital na gestão do risco operacional. 
A	 função	 de	 auditoria	 interna	 é	 objectiva	 e	 imparcial	
e, por via das suas análises periódicas, desempenha um 
papel	essencial	na	 identificação	de	quaisquer	 fraquezas	no	
processo de controlo e políticas de gestão de risco, de modo 

a assegurar a conformidade com os procedimentos internos 
e	padrões	de	integridade	e	qualidade	definidos	pelo	Banco.
As	inspecções	cobrem	todas	áreas	do	Banco	e	os	resultados	
são reportados ao Conselho de Administração.  

Compliance

A função Compliance	do	Banco	é	responsável	por	garantir	o	
respeito pelas exigências legais e regulamentares aplicáveis, 
incluindo os termos aprovados e padrões internos de 
conduta; promover um ambiente de controlo e transparência 
na	estrutura	organizacional	adequado	aos	serviços	oferecidos	
e a dimensão da instituição; monitorar a adequação e 
eficiência	 dos	 mecanismos	 de	 controlo	 associados	 com	 os	
riscos	da	actividade	e	proteger	a	reputação	do	Banco.

Em matéria de prevenção do branqueamento de capitais 
e	 combate	 ao	 financiamento	 do	 terrorismo,	 a	 função	 de	
Compliance é responsável pela criação de mecanismos de 
controlo e detecção de operações suspeitas, assim como 
pela	 monitorização	 do	 cumprimento	 dos	 requisitos	 legais.	
Compete também a esta função o reporte e interacção com 
o	Gabinete	de	 Informação	Financeira	de	Moçambique	e	do	
órgão de supervisão na investigação e análise de processos 
envolvendo transacções suspeitas.

O	 sistema	 de	 controlo	 interno	 do	 Banco	 baseia-se	 numa	
forte cultura de conformidade com a legislação e dos vários 
normativos	 internos	 (políticas,	 procedimentos,	 código	 de	
conduta).	 No	 seu	 conjunto	 estes	 procedimentos	 visam	
mitigar	o	risco	do	Banco	incorrer	em	prejuízos	associados	a	
potenciais sanções de carácter legal e perdas de reputação 
associados ao incumprimento contratual ou uma percepção 
negativa	da	imagem	pública	do	Banco.

3.4 Risco de solvência

O Capital e reservas são evidência do compromisso dos 
accionistas em garantir a continuidade das operações e a 
solvência	do	Banco.	O	risco	de	insolvência	é	medido	pelo	rácio	
de solvabilidade que é a relação entre o capital requerido a 
ser	realizado	e	os	elementos	do	activo	ponderado	em	função	
do	 respectivo	 risco.	 O	 Banco	 e	 os	 seus	 accionistas	 estão	
comprometidos	 em	 deter	 capital	 suficiente	 para	manter	 o	
rácio de solvabilidade acima do mínimo de 8% exigido pelo 
Banco	de	Moçambique.	O	rácio	de	solvabilidade	regulamentar	

Fundos Próprios 

			Capital	ordinário	realizado	

   Reservas Livres

   Resultados positivos transitados de exercícios anteriores

   Reservas de Reavaliação

   Activos intangíveis

   Excedente sobre o limite de concentração do risco de crédito 

			Insuficiência	de	provisões	colectivas	sobre	as	regulamentares

   Provisões para riscos gerais de crédito 

Fundos Próprios para a determinação do rácio Core Tier 1 

Fundos Próprios de Base Tier 1 

Fundos Próprios Elegíveis        

Activos Ponderados por Risco

				Calculados	de	acordo	com	o	Capítulo	II	do	Aviso	n.º	15/GBM/2013 

Total de Activos Ponderados por Risco        

Rácio de Solvabilidade        

 2.240.000.000 

70.564.934

304.247.165

-

(1.080.820)

(63.839.266)

(77.833.706)

837.990

2.614.812.099

2.614.812.099

2.472.896.296

6.829.932.499

6.829.932.499

36%

2.240.000.000

30.570.299

53.917.181

(157.762.064)	

(2.912.941)

-

-

636.009

2.324.487.480

2.163.812.474

2.164.448.483

5.192.029.089

5.192.029.089

42%

2016 2015

A

B

A/B

3.6 Informação do justo valor
3. 6.1 Activos e passivos financeiros

O	 Banco	mede	 o	 justo	 valor	 usando	 a	 hierarquia	 de	 justo	
valor	que	reflecte	a	importância	dos	“inputs”	utilizados	na	
mensuração	como	se	segue:

•	 Nível	1:	Preço	de	mercado	cotado	 (não	ajustado)	num	
mercado activo para um instrumento idêntico;

•	 Nível	 2:	 Técnicas	 de	 valorização	 baseadas	 em	 dados	
observáveis,	 quer	 directamente	 (ou	 seja,	 como	 os	
preços)	 ou	 indirectamente	 (ou	 seja,	 derivada	 de	
preços).	Esta	categoria	 inclui	 instrumentos	valorizados	
com	 utilização:	 de	 preços	 de	 mercado	 cotados	 em	
mercados activos para instrumentos similares; preços 
cotados para instrumentos idênticos ou similares 
em mercados considerados menos activos, ou outras 
técnicas	 de	 avaliação	em	que	 todos	 os	 insumos	 sejam	
directa ou indirectamente observáveis a partir de dados 
do mercado;

•	 Nível	 3:	 Técnicas	 de	 valorização	 utilizando	 insumos	
não	 observáveis	 significativos.	 Esta	 categoria	 inclui	
todos os instrumentos em que a técnica de avaliação 
inclui “inputs”	 não	 baseados	 em	 dados	 observáveis	 e	
os	inputs	não	observáveis	e	têm	um	efeito	significativo	
na avaliação do instrumento. Esta categoria inclui 
instrumentos que são avaliados com base em cotações de 

instrumentos similares, sempre que houver necessidade 
de	 ajustamentos	 não-observáveis	 significativos	 ou	
de	 pressupostos	 para	 reflectir	 as	 diferenças	 entre	 os	
instrumentos.

O	 justo	 valor	 dos	 activos	 e	 passivos	 financeiros	 que	 sejam	
negociados nos mercados de activos são baseados em preços 
de mercado cotados ou cotações de preços do revendedor. 
Para	 todos	 os	 outros	 instrumentos	 financeiros,	 o	 Banco	
determina	 os	 valores	 de	 mercado	 utilizando	 técnicas	 de	
avaliação.

As técnicas de avaliação incluem o valor actual líquido e 
modelos	de	fluxo	de	caixa	descontado	e	outros	modelos	de	
avaliação.	 Pressupostos	 e	 “inputs”	 utilizados	 em	 técnicas	
de	 avaliação	 de	 risco	 incluem	 as	 taxas	 de	 juro	 livre	 e	 de	
referência, os “spreads”	 de	 crédito	 e	 outros	 prémios	
utilizados	 para	 estimar	 taxas	 de	 desconto,	 preços	 de	
Obrigações	e	Bilhetes	do	Tesouro	e	taxas	de	câmbio.	

O	 objectivo	 das	 técnicas	 de	 avaliação	 é	 chegar	 a	 uma	
determinação	 do	 justo	 valor	 que	 reflecte	 o	 preço	 do	
instrumento	 financeiro	 na	 data	 do	 relatório,	 isto	 é,	 a	 que	
teria sido determinada pelos participantes no mercado 
actuando numa base comercial.

A	 tabela	 abaixo	 mostra	 os	 instrumentos	 financeiros	
mensurados	 ao	 justo	 valor	 à	 data	 do	 balanço,	 pela	 sua	
hierarquia:

Nível 1
Activos financeiros disponíveis para venda 

Investimentos	financeiros	

Obrigações corporativas

-

-

568.208.722

274.196.921

-

-

-Responsabilidades representadas por títulos 

Nível 2 Nível 32016

Bilhetes	de	Tesouro - 4.993.310 -

Obrigações do Tesouro - 865.142.068 -

-

1.712.541.021

-

Nível 1
Obrigações e Outros títulos

Obrigações do Tesouro

Papel Comercial

-

-

-

1.249.869.562

373.498.827

2.399.553.697

-

-

-

Nível 2 Nível 32015

Obrigações corporativas - 450.442.675 -

Bilhetes	de	Tesouro - 4.919.657 -

Investimentos	financeiros

-

320.822.975

-

- 1.895.652.548 -Papel Comercial 

- 331.849.500 -Obrigações	BNI	

- 3.940.043.069 -

Em 31 de Dezembro de 2016

Caixa	e	depósitos	no	Banco	Central

Disponibilidades em instituições de crédito

Empréstimos a clientes

Activos	financeiros	disponíveis	para	venda

Outros activos

Activos financeiros 

Responsabilidade representadas por títulos 

Outras Exigibilidades

Passivos financeiros

 -   

 -   

 -   

 -   

-

 -   

- 

 -   

 -   

297.954.244

48.723.053

2.954.740.319

1.712.541.021

36.908.545

5.050.867.180

2.227.502.048

65.839.585

2.293.341.634

-

-

-

 -   

-

-

-

-

-

297.954.244

48.723.053

2.954.740.319

1.712.541.021

36.908.545

5.050.867.180

2.227.502.048

65.839.585

2.293.341.634

297.954.244

48.723.053

2.954.740.319

1.712.541.021

36.908.545

5.050.867.180

2.227.502.048

65.839.585

2.293.341.634

Valores de cotação 
de mercado

Outros ao 
custo amortizado

Modelos de valorização 
com parâmetros 

observáveis no mercado

Total do valor 
de balanço

Justo Valor

Justo Valor

Em 31 de Dezembro de 2015

Caixa	e	depósitos	no	Banco	Central

Disponibilidades em instituições de crédito

Aplicações em instituições de crédito

Empréstimos a clientes

Activos	financeiros	disponíveis	para	venda

Outros activos

Activos financeiros 

Outras Exigibilidades

Passivos financeiros

 -   

 -   

 -   

 -   

-

 -   

- 

 -   

 -   

226.777.010

25.938.368

886.867.642

2.522.491.936

2.399.553.697

35.558.124

6.097.186.778

36.492.729

36.492.729

-

-

-

 -   

-

-

-

-

-

226.777.010

25.938.368

886.867.642

2.522.491.936

2.399.553.697

35.558.124

6.097.186.778

36.492.729

36.492.729

226.777.010

25.938.368

886.867.642

2.522.491.936

2.399.553.697

35.558.124

6.097.186.778

36.492.729

36.492.729

4. Margem Financeira
O	valor	desta	rubrica	é	composto	por:

Juros e proveitos similares

Juros de disponibilidades

Juros de aplicações em instituições de crédito

Juros	de	crédito	a	clientes	ao	custo	amortizado

Juros	de	activos	financeiros	disponíveis	para	venda

Juros e encargos similares

Recursos	de	instituições	financeiras

-

19.172.352

417.585.538

219.136.399

655.894.289

	(117.003.162)

 (117.003.162)

538.891.127

3.624

67.467.618

246.497.808

254.955.006

568.924.057

	(40.911.629)

 (40.911.629)

528.012.428

2016 2015 

6. Receitas líquidas de taxas e comissões
O	valor	desta	rubrica	é	composto	por:

Receita de taxas e comissões

Assessoria	financeira

Serviços bancários

Custo com taxas e comissões

Assessoria	financeira	de	terceiros

Serviços bancários

752.644.922

46.205.383

798.850.305

	(564.121.000)

(16.326.070)

 (580.447.070)

218.403.235

21.799.570

25.895.330

47.694.900

-

	(8.450.135)

 (8.450.135)

39.244.764

2016 2015

7. Proveito líquido de operações cambiais
O	valor	desta	rubrica	é	composto	por:

5. Rendimentos de instrumentos de capital

Rendimentos de instrumentos de capital

17.289.181

17.289.181

871.162

871.162

2016 2015

Activos	financeiros	disponíveis	para	venda

Os rendimentos de instrumentos de capital derivam dos 
ganhos	de	dividendos	da	participação	do	BNI	no	capital	social	
do	PTA	Bank.

(7.1)	Os	ganhos	em	activos	financeiros	disponíveis	para	venda	
resultam da reavaliação cambial favorável da participação 
financeira	do	BNI	no	capital	social	do	PTA	Bank	no	valor	de	
USD 5.260.553.

Resultado das operações cambiais
2016 2015

Ganhos de reavaliação em Activos Financeiros 
Disponíveis	para	venda	(nota	7.1)

(8.150.410)

104.005.743

95.855.333

131.279.291

83.856.735

215.136.027

Funções directivas

Funções	de	chefia

Funções	específicas

Funções administrativas

7

9

 27

 6 

  49

5

 15

 14

	9	

  43

2016 2015

9. Custos com pessoal
O	valor	desta	rubrica	é	composto	por:

10. Outros gastos administrativos
O	valor	desta	rubrica	é	composto	por:

Água. energia e combustíveis

Material	de	consumo	corrente

Outros fornecimentos de terceiros

Comunicações e despesas de expedição

Deslocações, estadias e representação

Publicidade e edição de publicações

Conservação e reparação 

Formação de pessoal

Quotizações	e	patrocínios

Servições	especializados

   Seguros

   Avenças e honorários

   Segurança e vigilância

   Auditoria

   Consultoria

   Comunicação e dados

			Gestão	de	condomínio	e	limpeza	

   Licenças 

   Outros gastos e encargos

	(2.067.952)	

(3.819.697)

	(1.670.653)

		(6.812.548)

	(13.848.007)

	(18.419.993)

	(2.020.960)

	(3.514.250)

(21.496.863)

	(12.878.944)

	(148.149)

	(1.970.551)

(2.710.422)

(5.884.044)	

(8.880.235)

(4.466.957)

	(3.152.412)

(1.372.633)

(115.135.270)

	(1.639.541)	

(2.565.759)

	(2.358.556)

		(4.696.341)

	(7.040.956)

	(29.262.691)

	(1.594.878)

	(2.708.974)

(13.063.238)

	(10.698.567)

		(57.492)

	(1.484.814)

(1.741.440)

(9.488.483)	

(6.513.383)

(2.857.941)

	(2.106.565)

(1.590.355)

(101.469.974)

2016 2015

(8.1)	Resulta	do	término	em	Novembro	de	2015	do	contrato	
de locação do imóvel que se encontrava em Propriedades de 
Investimentos,	reclassificado	para	edifícios	de	uso	próprio	no	
ano de 2016.

(8.2) Resultante de menos-valia no abate do valor contabilistico 
residual da aplicação informática descontinuada.

8. Outros proveitos operacionais
O	valor	desta	rubrica	é	composto	por:

Propriedades	de	investimento	em	locação	operacional	(8.1)

Recuperação	de	crédito	e	juros	incobráveis	

Anulação de provisões do exercício anterior

Abate	de	activos	não	financeiros	(8.2)

Outros impostos

Outros rendimentos operacionais 

2016 2015
-

4.747.992	

(1.155.090)

(1.775.076)

(2.650.603)

54.516 

(778.261)

16.709.400

- 

(1.993)

(106.395)

(4.678.685)

- 

11.922.327

Remuneração dos órgãos socias

Remuneração da Comissão Executiva 

Remuneração dos empregados

Encargos sociais obrigatórios

Encargos sociais facultativos

Outros custos com pessoal

	(6.256.250)

(37.911.107)

	(112.380.192)

	(4.488.124)

	(33.622)

(3.107.100)

 (164.176.394)

	(5.991.250)

(32.784.775)

	(86.358.204)

	(3.400.281)

	(2.500)

(1.606.219)

 (130.143.229)

2016 2015

Por	categoria	profissional,	o	número	de	colaboradores	em	31	
de	Dezembro	de	2016	e	2015	analisa-se	como	se	segue:

Depósitos	no	Banco	de	Moçambique

Caixa 26.092

297.928.152

297.954.244

22.335

226.754.675

226.777.010

2016 2015

O	 depósito	 mantido	 no	 Banco	 de	 Moçambique	 de	 MT	
297.954.244	serve	para	permitir	que	o	Banco	possa	satisfazer	
o valor da reserva mínima obrigatória de 15,5% do total dos 
depósitos,	nos	termos	do	Aviso	número	06/GBM/2016,	de	16	
de	Novembro.

12. Disponibilidades em instituições de crédito

Em	 31	 de	 Dezembro	 de	 2016	 e	 2015,	 esta	 rubrica	 tinha	 a	
seguinte	composição:

Depósitos à ordem e outras disponibilidades

   Em instituições de crédito no país

   Em instituições de crédito no estrangeiro

3.275.213

45.447.839

48.723.053

 8.272.520

17.665.849

25.938.368

2016 2015

13. Aplicações em Instituições de Crédito

Em	31	de	Dezembro	de	2016	e	2015,	esta	rubrica	apresentava-
se	como	se	segue:

O	 Banco	 não	 detinha	 aplicações	 em	 outras	 instituições	 de	
crédito à data do balanço.

Em	31	de	Dezembro	de	2015,	o	escalonamento	das	aplicações	
em	instituições	de	crédito	por	prazos	de	maturidade	é	como	
se	segue:

Em	31	de	Dezembro	de	2016	e	2015,	os	empréstimos	a	clientes	
por	sectores	de	actividade	analisam-se	como	se	segue:	

Em	 31	 de	 Dezembro	 de	 2016	 e	 2015,	 os	 prazos	 residuais	
dos	 empréstimos	 a	 clientes	 incluindo	 juros	 apresentavam	 a	
seguinte	estrutura:	

Até 1 mês

1 - 3 meses

3-12 meses

1-3 anos

Mais	3	anos

121.754.059

29.237.003

688.566.015

1.145.679.604

1.071.566.642

3.056.803.324

49.862.854

292.394.964

417.616.211

996.257.874

857.493.283

2.613.625.187

Em	31	de	Dezembro	de	2016	e	2015	a	maturidade	do	crédito	
e	juros	vencidos	apresentava	a	seguinte	estrutura:

Até 1 mês

1 - 3 meses

Mais	de	3	meses

Em	 31	 de	 Dezembro	 de	 2016	 e	 2015,	 o	 crédito	 a	 clientes	
apresentava	a	seguinte	imparidade:

(14.1)	 As	 provisões	 do	 exercício,	 líquidos	 das	 reversões,	
totalizaram	a	31	de	Dezembro	de	2016,	o	montante	de	MT	
42.094.665	(2015:	MT	39.242.988).

A	 reversão	 da	 imparidade	 colectiva	 no	 montante	 de	 MT	
18.206.991	 deveu-se	 à	 actualização	 da	 taxa	 média	 de	
mercado	da	imparidade	colectiva	que	na	avaliação	do	Banco	
com recurso a metodologia descrita em 2.2 – síntese das 
principais	 políticas	 contabilísticas	 (imparidade	 colectiva)	
reduziu	de	2,58%	para	1,75%	em	2016.

15. Activos financeiros disponíveis para venda

Em	 31	 de	 Dezembro	 de	 2015	 e	 2014,	 esta	 rubrica	 tinha	 a	
seguinte	composição:

Obrigações e outros títulos de rendimento 

fixo

   De emissores públicos 

   De outros emissores 

870.135.379

842.405.642

1.712.541.021

1.254.789.219

1.144.764.478

2.399.553.697

2016 2015

Instituições	de	Crédito	nacionais -

-

886.867.642

886.867.642

2016 2015

  Até 1 mês

  1 - 3 meses

  3 - 12 meses

-

-

-

-

886.867.642

-

-

886.867.642

2016 2015

Crédito interno

			Empréstimos	de	médio	e	longo	prazo

   Créditos em conta corrente caucionada

Descobertos bancários

Commissões associadas ao custo 

amortizado

Crédito	e	juros	vencidos

Provisões para imparidade

2.582.263.933

415.626.505

9.866.386

3.007.756.824

(17.636.078)

49.046.500

	(106.222.534)

2.932.944.711

1.966.852.375

618.248.756

19.291.281

2.604.392.412

(21.192.241)

9.232.775

	(69.941.010)

2.522.491.936

2016 2015

Crédito a clientes por sectores de actividade

   Transporte e Comunicações

   Energia

			Industria

			Mineração

   Agricultura e Pesca

   Saúde

   Outros

1.646.360.286

169.933.484

606.559.207

15.566.880

157.062.578

167.903.843

293.417.046

3.056.803.324

1.470.002.930

310.980.501

464.752.684

17.279.080

294.749.886,20

-

55.860.106

2.613.625.187

2016 2015

2016 2015

2016 2015

-

14.109.000

34.937.500

49.046.500

2.102.389

515.465

6.614.922

9.232.775

Imparidade individual

 Saldo de abertura

 Write-off de	provisões	de	crédito	de	cobranças	duvidosa	(14.1)

 Provisões líquidas constituidas

Imparidade colectiva

 Saldo de abertura

	Provisões	líquidas	constituidas/revertidas	(14.1)	

-

-

(5.813.141)

(5.813.141)

(30.698.022)

(33.429.848)

(64.127.870)

(69.941.010)

2016 2015

(5.813.141)

5.813.141

(60.301.656)

(60.301.656)

(64.127.870)

18.206.991

(45.920.879)

(106.222.534)

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo

			De	emissores	públicos	(nota 15.1)

			De	outros	emissores	(nota 15.2)

101.657.210

16.130.487

117.787.697

1.134.579.189

475.152.378

1.609.731.567

1.236.229.709

491.282.865

1.727.519.264

(366.094.331)

163.260.298

(202.834.032)

 -   

	187.862.479

  187.862.479   

 870.135.379

 842.405.642

1.712.541.021

Custo

Juros e outros
 rendimentos a 

receber Total
Ganhos/ Perdas 

de JV 

Diferenças 
cambiais não 
realizáveis

Valor do
balanço

2016

(6.690)			

 -

(6.690)

Rendimentos
diferidos

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo

   De emissores públicos 

   De outros emissores 

2.199.183

15.724.807

17.923.990

1.129.324.789

936.525.490

2.065.850.279

	1.131.443.629

952.250.296

2.083.774.268

	123.345.590

108.657.446

232.003.036

 -   

83.856.735  

83.856.735  

	1.254.789.219

1.144.764.478

2.399.553.697

Custo

Juros e outros
 rendimentos a 

receber
Total

Reserva de 
JV positiva

Diferenças 
Cambiais não 
realizáveis 

Valor do
balanço

2015

(80.343)			

 -

(80.343)

Rendimentos
diferidos

(15.1)	O	montante	de	MT	1.134.579.189	refere-se	a	títulos	
do	Governo	conforme:

• Obrigações do Tesouro 2011 representativas de 
10.353.248 títulos com valor nominal de 100 cada, 
emitidos	 em	 30	 de	 Dezembro	 de	 2011,	 por	 10	 anos,	
remuneradas	à	taxa	de	cupão	fixa	de	12,79%.	O	juro	é	
pago trimestralmente e o capital reembolsado à data do 
vencimento dos títulos;

• Obrigações do Tesouro 2014 (2ª Série) representativas 
de 60.000 títulos com valor nominal de 100 cada, emitidos 
em	21	de	Maio	de	2014,	por	3	anos,	remuneradas	à	taxa	
de	cupão	fixa	de	9,875%.	O	juro	é	pago	semestralmente	e	
o capital reembolsado à data do vencimento dos títulos;

• Obrigações do Tesouro 2014 (5ª Série) representativas 
de 300.000 títulos com valor nominal de 100 cada, 
emitidos em 21 de Agosto de 2014, por 3 anos, 
remuneradas	 à	 taxa	 de	 cupão	fixa	de	 10,0%.	O	 juro	 é	
pago semestralmente e o capital reembolsado à data do 
vencimento dos títulos;

• Obrigações do Tesouro 2014 (7ª Série) representativas 
de 210.000 títulos com valor nominal de 100 cada, 
emitidos	 em	 19	 de	 Novembro	 de	 2014,	 por	 3	 anos,	
remuneradas	à	taxa	de	cupão	fixa	de	10,25%.	O	juro	é	
pago semestralmente e o capital reembolsado à data do 
vencimento dos títulos;

• Obrigações do Tesouro 2014 (8ª Série) representativas 
de 320.000 títulos com valor nominal de 100 cada, 
emitidos	 em	 03	 de	 Dezembro	 de	 2014,	 por	 3	 anos,	
remuneradas	à	taxa	de	cupão	fixa	de	10,125%.	O	juro	é	
pago semestralmente e o capital reembolsado à data do 
vencimento dos títulos;

• Obrigações do Tesouro 2016 (1ª Série) representativas 
de 52.544 títulos com valor nominal de 100 cada, emitidos 
em	23	de	Março	de	2016,	por	3	anos,	remuneradas	à	taxa	
de	cupão	fixa	de	11,0%.	O	juro	é	pago	semestralmente	e	
o capital reembolsado à data do vencimento dos títulos;

• Bilhetes do Tesouro no	 valor	 total	 de	 MT	 5.000.000	
adquiridos aos 06 de Julho de 2016, por 182 dias, 
remuneráveis	 à	 taxa	 de	 desconto	 de	 13%.	 O	 juro	 e	 o	
capital são pagos na maturidade dos títulos.

(15.2)	O	montante	de	MT	663.014.857	refere-se	a:

• Obrigações Corporativas Companhia de Moçambique 
2013 (1ª Série) representativas	de	82.930	títulos	com	
valor nominal de 100 cada, emitidos em 30 de Setembro 
de	 2013,	 por	 4	 anos.	 Os	 juros	 são	 pagos	 numa	 base	
semestral a uma taxa anual de 13% para os 4 primeiros 
cupões	(2	anos)	e	a	uma	taxa	variável	 indexada	à	FPC	
+	 4%	para	os	 4	 últimos	 cupões	 (2	 ano).	O	 capital	 será	
reembolsado na totalidade na data da maturidade.

•	 Obrigações Corporativas Companhia de Moçambique 

MT

*Valores expressos em Meticais*Valores expressos em Meticais
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23. Resultados transitados

Nos	 termos	 da	 legislação	 moçambicana,	 o	 Banco	 tem	 de	
reforçar anualmente a reserva legal com uma percentagem 
não inferior a 15% dos seus lucros líquidos de impostos, 
até	que	a	reserva	atinja	um	valor	igual	ao	do	capital	social	
emitido.	Por	deliberação	da	Assembleia	Geral	realizada	em	
31	 de	 Março	 de	 2016,	 os	 resultados	 do	 exercício	 de	 2015	
no	valor	de	MT	323.653.481	 foram	distribuídos	da	seguinte	
forma:

RELATÓRIO E
CONTAS 2016

Papel Comercial BNI 2016

Este papel comercial apresenta uma maturidade de um ano 
e	 foi	 emitido	 pelo	 BNI	 em	 29	 de	 Dezembro	 de	 2016	 com	
um	 valor	 nominal	 de	 MT	 100	 por	 título,	 correspondente	 a	
MT	1.895.345.500.	Os	juros	são	pagos	numa	base	mensal	a	
uma	 taxa	fixa	anual	 de	 0,5%	e	 o	 capital	 será	 reembolsado	
na totalidade na data da maturidade, se não tiver ocorrido 
amortização	 antecipado	 de	 capital,	 parcial	 ou	 total	 por	
opção do emitente.

Obrigações BNI 2016 - 1ª Série

Estas obrigações apresentam uma maturidade de cinco 
anos	 e	 foram	 emitidas	 pelo	 BNI	 em	 15	 de	 Setembro	 de	
2016	com	um	valor	nominal	de	100	Meticais	por	obrigação,	
correspondente	a	MT	500.000.000,	dos	quais,	MT	320.500.000	
foram	realizados	até	à	data	do	balanço.	Os	juros	são	pagos	
numa base semestral a uma taxa nominal variável indexada 
à	FPC	+	0,75%.	Não	havendo	pagamento	antecipado	por	parte	
do emissor, o capital será reembolsado na totalidade na data 
da maturidade.

29. Outras exigibilidades

Em	 31	 de	 Dezembro	 de	 2016	 e	 2015,	 esta	 rubrica	 tinha	 a	
seguinte	composição:

(29.1) A	 rubrica	 de	 outros	 credores	 inclui	 (i)	 serviços	 de	
ligação	 de	 dados	 e	 gestão	 de	 servidores	 no	 valor	 de	 MT	
2.242.013,	(ii)	auditoria	externa	no	valor	de	MT	2.281.500;	
(iii)	despesas	com	produção	do	Relatório	e	Contas	de	2015	no	
valor	de	MT	1.404.740;	outras	exigibilidades	no	valor	de	MT	
2.925.918.

(29.2) As remunerações a pagar a colaboradores no 
montante	de	MT	7.471.778	(2015:	MT	4.749.096),	referem-se	
a	especialização	de	custos	com	o	subsídio	de	férias	pagos	em	
Janeiro de 2017.

(29.3) OIRPS	no	valor	de	MT	2.635.480	(2015:	MT	2.566.721)	
corresponde a retenção do imposto sobre as remunerações 
do	pessoal	referente	ao	mês	de	Dezembro	de	2016.

(29.4) Imposto	sobre	rendimentos	de	capitais	na	ordem	de	
MT	1.012.004	 (2015:	MT	1.085.863)	 inerente	a	 tomadas	de	
fundos	no	mercado	nacional	no	mês	de	Dezembro	de	2016.

(29.5) Imposto	de	selo	sobre	facturas	emitidas	em	Dezembro	
de	2016	no	valor	de	MT	692.877	(2015:	MT	2.197.222).

(29.6) Os	 dividendos	 a	 pagar	 no	 valor	 de	 MT	 33.328.863	
representam a parcela do lucro do exercício de 2015 a 
distribuir ao accionista.

(29.7) A rubrica de patrocínios refere-se a despesas por 
desembolsar	inerentes	a	prova	da	Taça	da	Liga	BNI	realizada	
em 2015.

30. Transacções com partes relacionadas

As transacções com partes relacionadas foram celebradas 
numa base comercial no decurso normal do negócio e os 
respectivos	saldos	no	fim	do	ano	são	os	seguintes:

2013 (2ª Série) representativas de 30.300 títulos com 
valor nominal de 100 cada, emitidos em 20 de Julho de 
2013,	por	4	anos.	Os	juros	são	pagos	numa	base	semestral	
a uma taxa anual de 12,75% para os 4 primeiros cupões 
(2	anos)	e	a	uma	taxa	variável	indexada	à	FPC	+	4%	para	
os	4	últimos	cupões	(2	ano).	O	capital	será	reembolsado	
na totalidade na datada maturidade.

• Obrigações Corporativas MozaBanco 2014 
representativas	de	1.340.549	títulos	com	valor	nominal	
de 100 cada, sendo que 1000.000 títulos foram emitidos 
no	dia	04	de	Agosto	e	340.549	títulos	em	27	de	Outubro	de	
2014,	por	3	ano.	Os	juros	são	pagos	numa	base	semestral	
a	uma	taxa	fixa	anual	de	13%	para	os	2	primeiros	cupões	
(1	ano)	e	a	uma	taxa	indexada	à	FPC	+	4,25%	para	os	4	
últimos	cupões	(2	anos).	O	capital	será	reembolsado	na	
totalidade na datada maturidade.

• Obrigações Corporativas CPC 2014 (1ª Série) 
representativas	de	19.6143	títulos	com	valor	nominal	de	
100	 cada,	 emitidos	 em	 29	 de	Outubro	 de	 2014,	 por	 5	
anos.	 Os	 juros	 são	 pagos	 numa	 base	 semestral	 a	 uma	
taxa	anual	de	13%	para	os	6	primeiros	cupões	(3	anos)	
e	a	uma	taxa	variável	indexada	à	FPC	+	4,75%	para	os	4	
últimos	cupões	(2	ano).	O	capital	será	reembolsado	na	
totalidade na data da maturidade.

• Obrigações Corporativas CPC 2014 (2ª Série) 
representativas de 1.000.000 títulos com valor nominal 
de	100	cada,	emitidos	em	29	de	Outubro	de	2014,	por	
5	anos.	Os	juros	são	pagos	numa	base	semestral	a	uma	
taxa	anual	de	12,50%	para	os	6	primeiros	cupões	(3	anos)	
e	a	uma	taxa	variável	indexada	à	FPC	+	4,25%	para	os	4	
últimos	cupões	(2	ano).	O	capital	será	reembolsado	na	
totalidade na data da maturidade.

• Obrigações Standard Bank 2015 (2ª Série) 
representativas de 150.000 títulos com valor nominal de 
100 cada, emitidos em 04 de Setembro de 2015, por 10 

anos.	 Os	 juros	 são	 pagos	 numa	 base	 semestral	 a	 uma	
taxa anual de 12% para o primeiro cupão e a uma taxa 
variável	indexada	à	FPC	+	4,5%	para	os	restantes	cupões.	
O capital será reembolsado na totalidade na data da 
maturidade.

• Obrigações Corporativas Obrigações Bayport 2016 
(2ª Série) representativas de 50.000 títulos com valor 
nominal de 100 cada, emitidos em 21 de Junho de 2016, 
por	5	anos.	Os	juros	são	pagos	numa	base	semestral	a	
uma taxa anual de 22% para o primeiro cupão e a uma 
taxa	variável	 indexada	à	FPC	+	9,25%para	os	restantes	
cupões. O capital será reembolsado na totalidade na 
data da maturidade.

•	 Participação	 financeira	 não	 qualificada	 no	 capital	
social	do	PTA	Bank	no	valor	de	MT	375.340.456,55	(USD	
5.260.553,00),	 representativa	de	862	acções	de	 classe	
B,	equivalente	a	uma	quota	de	participação	de	0,5%.

•	 Participação	no	capital	social	da	Sociedade	Interbancária	
de	 Moçambique	 (SIMO)	 em	 0,5%	 correspondente	 a	 MT	
2.682.200,00, representativo de 26.822 acções.

•	 Em	31	de	Dezembro	de	2016	e	2015,	o	escalonamento	
dos	activos	financeiros	disponíveis	para	venda	por	prazos	
de	vencimento	é	como	se	segue:

Até 1 mês

1 - 3 meses

3-12 meses

1-3 anos

Mais	3	anos

5.020.991

114.134.785

228.203.613

110.991.447

1.254.190.186

1.712.541.021

2.740.843

93.088.805

410.686.476

265.915.356

1.627.122.215

2.399.553.697

2016 2015

Em	31	 de	Dezembro	 de	 2016	 e	 2015,	 a	 rubrica	 de	Activos	
financeiros	 disponíveis	 para	 venda	 tinha	 a	 seguinte	
composição	no	que	se	refere	a	títulos	cotados	e	não	cotados:

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo

   De emissores públicos 

   De outros emissores

84.785.761

268.441.744

353.227.505

870.135.379

842.405.642

1.712.541.021

Cotados Total

2016

785.349.618

573.963.898

1.359.313.516

Não cotados

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo

   De emissores públicos 

   De outros emissores

92.294.620

570.144.056

662.438.676

1.254.789.219

1.144.764.478

2.399.553.697

Cotados Total

2015

1.162.494.599

574.620.422

1.737.115.021

Não cotados

16. Propriedades de investimento

Em	31	de	Dezembro	de	2016,	esta	rubrica	tinha	a	seguinte	composição:

Custo

Saldo em 1 de Janeiro 

Transferências

Saldo em 31 de Dezembro 

Amortizações acumuladas

Saldo em 1 de Janeiro

Transferências

Saldo em 31 de Dezembro

Valor líquido contabilístico em 31 de Dezembro

206.904.689

(206.904.689)

-

5.517.458

(5.517.458)

-

-

2016 2015

206.904.689

-

206.904.689

1.379.365

4.138.094

5.517.458

201.387.231

O imóvel que se encontrava em propriedades de investimento 
sofreu	uma	reclassificação	contabilística	para	propriedade	e	
equipamento	 em	virtude	da	 alteração	do	objectivo	da	 sua	
afectação	de	locação	operacional	(obtenção	de cash flows)	
para	uso	próprio	conjugado	com	a	não	renovação	no	mês	de	
Novembro	de	2015	do	contrato	de	locação	operacional.

17. Propriedade e Equipamento

Em	31	de	Dezembro	de	2016,	esta	rubrica	tinha	a	seguinte	

composição:

Custo

Saldo em 1 de Janeiro de 2016

Transferências

Aquisições

Saldo em 31 de Dezembro de 2016

Depreciações acumuladas 

Saldo em 1 de Janeiro de 2016

Transferências 

Depreciações do exercício

Saldo em 31 de Dezembro de 2016

Valor líquido contabilístico em 31 de Dezembro de 2016

228.984.029	

206.904.689

28.080

435.916.798

13.651.000

5.517.458

	8.790.799			

27.959.257

407.957.541

TotalOutros meios
básicosEquipamento Viaturas Mobiliário	e

material
Imóveis

2016

Imobilizado	
em curso

Em	31	de	Dezembro	de	2015,	esta	rubrica	tinha	a	seguinte	composição:

29.122.228	

-

3.901.235

33.023.463

17.600.008

-

 5.411.786

23.011.794

10.011.669

31.508.471 

-

-

31.508.471

25.399.888

-

	3.191.866			

28.591.754

2.916.717

26.041.849

-

17.963

26.059.812

7.044.102

-

 2.615.828   

9.659.930

16.399.882

1.235.294	

-

53.428

1.288.722

256.850

-

	93.205

350.055

938.666

-

-

-

-

-

-

-

-

-

316.891.870	

206.904.689

4.000.706

527.797.265

63.951.848

5.517.458

 20.103.484

89.572.790

438.224.475

18. Activos intangíveis

Em	 31	 de	 Dezembro	 de	 2016	 e	 2015,	 esta	 rubrica	 tinha	 a	
seguinte	composição:

Custo

Saldo em 1 de Janeiro

Aquisições

Abate	(18.1)

Saldo em 31 de Dezembro 

Depreciações acumuladas

Saldo em 1 de Janeiro

Depreciações do exercício

Abate	(18.1)	

Saldo em 31 de Dezembro 

Valor líquido contabilístico em 31 de 

Dezembro

7.977.630

2.720.605

(8.049.600)

2.648.636

5.064.689

2.777.651

(6.274.524)

1.567.815

1.080.820

7.129.380

848.250

-

 7.977.630

3.028.492

2.036.197	

-

5.064.689

2.912.941

2016 2015

Os activos incorpóreos são compostos por softwares.

(18.1)	 Por	 decisão	 da	Administração,	 foi	 desinstalado	 o	 core	
bankingsystem que se encontrava em fase de desenvolvimento 
interno com vista a sua adequação para expandir às reais 
necessidades	 do	 Banco,	 decisão	 motivada	 pelas	 dificuldades	
de	 operacionalização	 das	 funcionalidades	 críticas,	 aliada	 ao	
período bastante longo de implementação.

Activos por impostos correntes

Retenções	na	fonte	(19.1)

Outros
57.837.634

115.719

57.953.353

2016 2015

55.840.645

115.719

55.956.364

(19.1)	 O	 valor	 de	 MT	 57.837.634	 refere-se	 a	 retenções	
efectuadas	por	outras	instituições	financeiras	sobre	juros	das	
aplicações	do	exercício	de	2013.	Uma	vez	que	as	deduções	no	
imposto	a	pagar	são	passíveis	de	autorização	pelo	Ministério	
de Economia e Finanças, conforme previsto na legislação 
fiscal,	 o	 Banco	 aguarda	 pela	 autorização	 do	 crédito	 de	
imposto para posterior dedução ao montante de imposto a 
pagar.

Os passivos por impostos correntes podem ser analisados 
como	se	segue:

A	reconciliação	da	taxa	de	imposto	para	o	exercício	de	2016	e	2015	pode	ser	analisada	como	se	segue:

19. Activos e Passivos por impostos correntes

Os activos por impostos correntes podem ser analisados 
como	se	segue:

20. Activos e passivos por impostos diferidos

Os	activos	e	passivos	por	impostos	diferidos	reconhecidos	em	2016	e	2015,	podem	ser	analisados	como	se	segue:

O montante de impostos diferidos por diferenças 
temporárias	decorre	da	aplicação	do	IRPC	sobre	
a	 reserva	 de	 reavaliação	 de	 justo	 valor	 da	
carteira	de	activos	financeiros	disponíveis	para	
venda e sobre os ganhos de reavaliação cambial 
não	realizados.

Em	31	de	Dezembro	de	2016	e	2015,	o	movimento	
dos	impostos	diferidos	resumiu-se	como	segue:

21. Outros activos

Em	31	de	Dezembro	de	2016	e	2015,	esta	rubrica	tinha	a	seguinte	composição:

22. Capital social

Em	31	de	Dezembro	de	2016	e	2015,	esta	rubrica	tinha	a	seguinte	composição:

Em	31	de	Dezembro	de	2016,	o	capital	social	do	Banco	estava	representado	por	2.240.000.000	acções	ordinárias	de	MT	1	
cada,	totalmente	realizadas.

Capital	realizado

Total de capital subscrito e autorizado

 2.240.000.000 

 2.240.000.000 

2016 2015

24. Reserva Legal e resultados transitados

Em	 31	 de	 Dezembro	 de	 2016,	 esta	 rubrica	 tinha	 a	 seguinte	
composição:

(24.1)	 O	 montante	 de	 MT	 250.329.984	 inclui	 o	 valor	 de	 MT	
57.022.580 retido como resultado não distribuível, que resultou 
de	diferenças	cambiais	não	realizáveis	dos	activos	financeiros	
indexados em moeda externa, conforme a nota 23.

Saldo do exercício anterior 

Estimativa do imposto do exercício 

Pagamento por conta do exercício

Retenções na fonte do exercício

Pagamento do imposto 

61.202.038

137.165.606

(50.406.201)

(25.983.692)

(61.202.038)

60.775.713

192.000,00

143.506.367

(9.769.299)

(72.727.030)

-

61.202.038

2016 2015

Resultado antes de impostos

Imposto	apurado	com	base	na	taxa	nominal	

Rendimento	não	sujeito	ao	imposto

Despesas não dedutivêis 

Total do imposto estimado

Regularização	do	imposto	dos	exercícios	anteriores

2016 2015
Taxa de Imposto Valor Taxa de Imposto Valor 

-

32,00%

-6.92%

1.03%

26.11%

-

26.11%

525.373.152

168.119.409

(36.351.742)

5.397.939

137.165.606

-

137.165.606

-

32,00%

-5.67%

2.03%

28.67%

-1.58%

27.09%

500.613.867

161.693.617

(28.374.678)

10.187.428

143.506.366

(7.913.665)

135.592.700

Passivos por impostos diferidos

	Activos	financeiros	disponíveis	para	venda	

 Diferenças cambias   

23.415.330

-

23.415.330

Gastos Rendimentos Total

2015

DiminuiçõesAumentos

Saldo de abertura
Por resultados Por fundos próprios

-

-

-

-

26.834.155

26.834.155

-

-

-

50.825.641

-

50.825.641

74.240.971

26.834.155

101.075.127

Activos por impostos diferidos

Activos	financeiros	disponíveis	para	venda

Passivos por impostos diferidos

	Activos	financeiros	disponíveis	para	venda	

 Diferenças cambias   

-

-

74.240.971

26.834.155

101.075.127

Gastos Rendimentos Total

2016

DiminuiçõesAumentos

Saldo de abertura
Por resultados Por fundos próprios

-

-

-

-

-

-

-

-

33.256.622

33.256.622

64.906.890

64.906.890

-

-

-

-

-

(74.240.971)

-

(74.240.971)

64.906.890

64.906.890

-

60.090.777

60.090.777

Activos por impostos diferidos

Justo	valor	dos	activos	financeiros	disponíveis	para	venda

Passivos por impostos diferidos

Justo	valor	dos	activos	financeiros	disponiveis	para	venda

Diferenças	cambias	não	realizadas	

64.906.890

64.906.890

-

60.090.777

60.090.777

2016 2015

-

-

74.240.971

26.834.155

101.075.127

c

Devedores e outras Aplicações

Adiantamento a colaboradores

Clientes de Assessoria Financeira

Devedores Diversos

Outros activos

Economato

Rendimentos a receber

Outros rendimentos a receber

Despesas com encargo diferido

Comissões diferidas

Seguros

Licenças

Outras Despesas com encargo diferido

Outras contas de regularização

Contas	de	regularização	activas

Contas	de	regularização	passivas

4.141

1.783.800

418.868

2.206.809

63.865

63.865

 

17.647.933

17.647.933

-

612.117

4.738.146

11.969.033

17.319.296

88.519

(417.878)

(329.359)

36.908.545

26.837

-

284.783

311.620

196.245

196.245

17.403.289

17.403.289

11.475.000

596.974

3.753.133

390.201

16.215.308

1.585.356

(153.695)

1.431.662

35.558.124

2016 2015

 2.240.000.000 

 2.240.000.000 

Resultados Contabilístico 

Resultados não distribuíveis

			Ganhos	cambiais	não	realizadas

			Impostos	diferidos

Resultados à distribuir 

Distribuição dos resultados 

Reserva	legal	(15%	do	Resultado	Líquido	do	exercício	distribuível)

Distribuição	de	dividendos	(12.5%	do	resultado	do	exercício	distribuível)

Resultados	Transitados	(72.5%	do	Resultado	Líquido	do	exercício	

distribuível)

Resultados não distribuíveis a serem alocados nos Resultados Transitados

Resultados Contabilístico

2015

323.653.481

(57.022.580)

(83.856.735)

26.834.155

266.630.901

39.994.635

33.328.863

193.307.403

266.630.901

323.653.481

57.022.580

Reserva Legal

Saldo em 01 de Janeiro

Por incorporação de resultados do exercício anterior 

Total da Reserva 

Resultados Transitados

Saldo em 01 de Janeiro

Por	incorporação	de	resultados	do	exercício	anterior	(24.1)

Total de Resultados Transitados

Total de Reserva e Resultados Transitados

30.570.299

39.994.635

70.564.934

53.917.181

250.329.984

304.247.165

374.812.099

2016 2015

16.913.244

13.657.055

30.570.299

(13.472.794)

67.389.976

53.917.181

84.487.480

25. Reservas de reavaliação

A	Reserva	de	reavaliação	a	31	de	Dezembro	de	2016	e	2015	é	
analisada	como	se	segue:

Custo	dos	activos	financeiros	disponíveis	para	venda

Valor	do	mercado	dos	activos	disponíveis	para	venda	

(Perdas)/Ganhos potenciais reconhecidos na reserva 

de justo valor de AFDV

Impostos	diferidos

Reserva de justo valor

1.915.375.053

1.712.541.021

(202.834.032)

64.906.890

(137.927.142)

2016 2015
2.167.550.661

2.399.553.697

232.003.036

(74.240.971)

157.762.064

Em	31	de	Dezembro	de	2016	e	2015,	o	movimento	das	reservas	
de	reavaliação	resumiu-se	como	segue:

Justo valor de activos disponíveis para venda

Saldo em 01 de Janeiro

Alterações	de	justo	valor	de	activos	disponíveis	para	venda

Saldo	em	31	de	Dezembro	

Impostos diferidos

Saldo em 01 de Janeiro

Alteraçoes de impostos diferidos

Saldo em 31 de Dezembro

Reserva de justo valor

232.003.036

(434.837.068)

(202.834.032)

(74.240.971)

139.147.862

64.906.890

(137.927.142)

2016 2015

73.239.154

158.763.882

232.003.036

(23.415.330)

(50.825.641)

(74.240.971)

157.762.064

26. Recursos de Outras Instituições de crédito

Os	Recursos	de	Outras	Instituições	de	crédito	a	31	de	Dezembro	
de	2016	e	2015	são	analisados	como	se	segue:

290.500.000

-

290.500.000

528.468

-

528.468

291.028.468

1.585.000.000

98.685.000

1.683.685.000

2.521.731

106.144

2.521.731

1.686.206.731

2016 2015
Recursos de outras instituições de crédito 

		Moeda	nacional

		Moeda	externa

Juros a pagar

Moeda nacional

Moeda externa

27. Recursos de clientes

Os	recursos	de	clientes	a	31	de	Dezembro	de	2016	e	2015	são	
analisados	como	se	segue:

25.794.949

28.369.688

54.164.637

1.900.609.886

18.787.656

1.919.397.542

2016 2015

Depósitos à ordem

Juros a pagar 

A diminuição do saldo resulta do reembolso dos recursos de 
curto	prazo	do	Estado	no	valor	de	MT	1.895.345.484.

28. Responsabilidades representadas por títulos

1.895.652.548

1.895.652.548

331.849.500

331.849.500

2.227.502.048

2016 2015
Papel Comercial

		Papel	Comercial	BNI	2016

Empréstimo obrigacionistas 

		Obrigações	BNI	2016	-	1a Série

-

-

-

-

-

Outros credores (nota 29.1)

Remuneração a pagar a colaboradores (nota 29.2)

Contribuições para a segurança social

IRPS	(nota 29.3)

Impostos	sobre	rendimentos	de	capitais (nota 29.4)

Impostos	do	selo (nota 29.5)

Dividendos a pagar (nota 29.6)

Patrocínios (notas 29.7)

Depósitos caucionados

8.854.171

7.471.778

627.842

2.635.480

1.012.004

692.877

33.328.863

11.216.571

-

65.839.585

12.080.286

4.749.096

480.265

2.566.721

1.085.863

2.243.888

-

-

13.286.609

36.492.729

2016 2015

Activo

  Crédito

Depósitos de clientes

		Estado	Moçambicano	(30.1)

Responsabilidades representadas por títulos

		Papel	Comercial	BNI	2016	(30.1)

Capital

		IGEPE

Receita líquida de Assessoria Financeira

  Estado

Custos operacionais 

 Remuneração de Órgãos Sociais 

Custos com juros e encargos similares

	Estado	Mçambicano

235.310.999

-

1.895.345.500

2.240.000.000

174.570.000

(37.911.107)

(9.687.329)

2016 2015

237.648.422

1.899.416.317

-

2.240.000.000

-

(38.776.025)

(18.787.656)

(30.1)	O	Estado	efectuou	a	compra	de	Papel	Comercial	BNI	
2016	 através	 do	 uso	 dos	 recursos	 que	 estão	 no	 Banco	 na	
forma de depósito à ordem.

31. Acontecimentos subsequentes à data do balanço

Subsequentemente à data do balanço, não ocorreram 
quaisquer	 factos	 ou	 eventos	 que	 influenciem	 a	 adequada	
leitura	e	interpretação	destas	demonstrações	financeiras,	à	
data	de	31	de	Dezembro	de	2016.

32. Passivos contingentes

As	autoridades	fiscais	têm	a	possibilidade	de	rever	a	situação	
fiscal	da	empresa	durante	um	período	de	5	anos.	Daí	poderão	
resultar eventuais correcções de impostos devido a diferentes 
interpretações	 e/ou	 incumprimento	 de	 legislação	 fiscal,	
nomeadamente,	em	sede	de	 Imposto	Sobre	Rendimento	de	
Pessoas	Colectivas	e	Imposto	sobre	o	Rendimento	de	Pessoas	
Singulares, que não é possível determinar.

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Custo

Saldo em 1 de Janeiro de 2015

Transferências

Abates

Aquisições

Saldo em 31 de Dezembro de 2015

Depreciações acumuladas 

Saldo em 1 de Janeiro de 2015

Abates

Depreciações do exercício

Saldo em 31 de Dezembro de 2015

Valor líquido contabilístico em 31 de Dezembro de 2015

25.624.433

-

-

417.416

26.041.849

4.460.243

-

2.583.860

7.044.102

18.997.747

225.870.221 

140.400

-

2.973.407

228.984.029

9.050.753

 -   

4.600.247

13.651.000

215.333.029

Total
Outros meios

básicosEquipamento Viaturas
Mobiliário	e

materialImóveis

2015

Imobilizado	
em curso

26.465.007

-

(68.141)

2.725.362

29.122.228

12.275.773

	(53.945)

5.378.179

17.600.008

11.522.220

32.405.967

-

(3.177.496)

2.280.000

31.508.471

23.491.524

	(2.978.902)

4.887.266

25.399.888

6.108.583

809.754

-

-

425.540

1.235.294

164.042

-

92.808

256.850

978.444

140.400

(140.400)

-

-

-

-

-

-

-

-

311.315.782

-

(3.245.637)

8.821.725

316.891.870

49.442.335

(3.032.847)

17.542.360

63.951.848

252.940.022

*Valores expressos em Meticais*Valores expressos em Meticais
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RELATÓRIO E PARECER DOS AUDITORES EXTERNOS

www.bni.co.mz
Saiba mais sobre nós

Ser eficiente significa reconhecer o ritmo 
e a energia da nossa terra, assegurando 
que essa é usada da melhor forma.

O BNI torna Moçambique mais eficiente. Este é um Banco 

diferente de todos os outros. 100% moçambicano, 

é o Banco que faz desenvolver o país, apoiando 

e investindo em projectos - Infra-estrutura, Recursos 

Naturais, Energia, Agricultura, Indústria e Comércio - que 

desenvolvem Moçambique.
BNI. 
Banco de Desenvolvimento

DESENVOLVIMENTO
É EFICIÊNCIA


