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Relat6rio de Gestao
Mensagem do Administrador Delegado
lntroduc;ao
Escrevo isto em meio a crise global de saude COVID19 que afetou a todos n6s de uma forma ou de outra. Em
grande medida, seu banco manteve sua posi~o e permaneceu viavel sob essas circunstancias dificeis. Seja qual
for a sua visao, o ano passado foi extraordinario. Percebemos que as mudam;:as ocasionadas pela luta contra o
virus COVID-19, o severo impacto comercial e economico que ele teve, permanecerao conosco por muito tempo.
Mais de um ano no enigma da saude, continuamos a evoluir e permanecer fortes, prova de que somos resilientes,
movidos pelo desejo de fazer o bem contra todas as probabilidades. Desde Mar90 de 2020, nosso foco tern sido
salvaguardar a saude e a seguran9a de nossos funcionarios, clientes, acionistas e todas as partes interessadas para
navegar habilmente por este momento desafiador. Fornecemos um ambiente de trabalho flexivel para os
funcionarios e os envolvemos continuamente para aumentar a conscientiza9ao a fim de limitar o risco de
propaga9ao e infec9ao. Nossos funcionarios da linha de frente, em sua dedica9ao e comprometimento
caracteristicos, permaneceram la para garantir que nossos clientes continuassem a receber um servi90 de
excelencia.
No compromisso de melhor atender nossos clientes e transparencia em nosso processo, compartilhamos nossos
resultados do exercicio encerrado em 31 de Dezembro de 2020 em compara9ao com o exercicio encerrado em 31
de Dezembro de 2019. Tambem compartilhamos nossa perspectiva para os pr6ximos anos apoiada em analises
macroeconomicas de entidades com compet~ncia para esse fim.
As mudan9as que aconteceram no nivel dos acionistas com o advento da Xtenda Financial Holdings Limited (XFHL)
substituindo a Mybucks SA como principal acionista garantem o apoio continue dos acionistas na transforma9ao do
banco, com progresso significativo sendo registrado em nossas capacidades de desembolso de emprestimos e
niveis de servi90, consequentemente melhorando o tempo de resposta e a satisfac;ao do cliente.
Nao M duvida de que milhoes foram profundamente afetados pelos desafios econ6micos e de saude combinados
do COVID-19. Quero agradecer aos profissionais de saude e a todos os que serviram na linha de frente por nos
manter seguros e apoiar os servi9os essenciais, apesar dos desafios pessoais significativos e continuam a faze-lo
ate hoje.
Como Banco, temos um papel critico a desempenhar na recuperac;ao - fornecer conselhos e servic;os aos muitos
individuos e organizac;oes que servimos, para ajudar nossas economias a crescer e nossas comunidades prosperar.
Desempenho financeiro e comercial
Ao longo da nossa hist6ria de 15 anos , o modelo de neg6cios da MyBucks Mo9ambique tern provado continuamente
sua fon;:a, mesmo em face da incerteza global e ventos contrarios economicos significativos. Em um ano marcado
por uma crise global de saude, entregamos ganhos operacionais de MZN490 milhoes acima dos MZN414 milh6es
no ano comparative anterior.
Apesar dos ventos contraries, fomos capazes de enfrentar muitos desafios a medida que eles se apresentavam e
alcanc;ar um ano de sucesso. Alcanc;amos um crescimento substancial em ativos, dep6sitos basicos e emprestimos,
e melhoramos os lucros. apesar de um aumento significativo nos custos administrativos. Os destaques das
principais realizac;oes financeiras do Banco nos ultimas 12 meses incluem:
•
Os ativos totais aumentaram em MZN2,021 bilhoes, ou 74%.
•
Os dep6sitos aumentaram para MZN3,298 bilh6es, acima dos MZN1 ,292 bilhoes em 155%.
•
Os emprestimos totais aumentaram em MZN473 milhoes, ou 26%.
A confian9a do mercado no Banco e o nivel de servic;o prestado, permitiram um aumento do numero de clientes e,
consequentemente, um aumento do numero e do volume de transac;oes realizadas pelos nossos clientes ao longo
do ano.
Toda a equipe contribuiu para o sucesso que vivemos ao longo do ano. Nossos funcionarios tornam o que fazemos
possivel. Eles sao, e sempre serao, a razao principal de nosso sucesso continue.

Perspectivas econ6micas
A atividade econ6mica em Moc;ambique diminuiu em 2020 com um crescimento anual do PIB de -3,6% em
comparac;ao com um aumento de 2,22% do PIB em 2019, o que contribuiu para acentuar a deteriorac;ao da carteira
de credito evidenciada pelo aumento do credito malparado. Embora a economia tenha registado a sua primeira
contracc;ao em 2020 em quase tres decadas, espera-se que o crescimento recupere a medio prazo, atingindo cerca
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de 4% em 2022. Preve-se que a economia de Moyambique recupere gradualmente em 2021 , mas permanecem
riscos substanciais de descida devido a incerteza em torno da trajet6ria da pandemia de COVI0-19 (coronavirus).
A pandemia ainda esta connosco e, portanto, devemos inclui-la em nosso modelo de recupera9ao. No entanto, os
primeiros indicadores apontam para uma recupera9ao mais rapida do que o previsto das economias globais e
regionais.
A agricultura e o esteio da economia do pais, portanto, o banco esta pronto para lan9ar produtos feitos sob medida
para os agricultores, que deverao facilitar o acesso financeiro e ajudar no crescimento deste setor chave. 0 crime
cibernetico continua sendo um problema candente, especialmente com a crescente mudan9a para plataformas
digitais e online. Com o aumento do uso de dispositivos eletr6nicos para transa9oes, as tentativas de fraude, como
roubo de identidade, clonagem de cartao e troca de SIM, continuarao aumentando. No entanto, estamos
continuamente investindo em tecnologia de ponta para ficar a frente dos fraudadores digitais. Juntamente com isso,
c;ontinuaremos a fazer parceria com outros participantes da industria para criar consciencia da santidade do
distintivo do cliente.
Entramos em 2021 com um balanc;;o patrimonial crescente, relacionamentos profundos com os clientes, uma marca
forte em crescimento e um neg6cio - globalmente bem posicionado. Embora os desafios e incertezas
macroecon6micas permanec;;am, estou confiante no futuro. enquanto trabalhamos para construir um Banco maior e
melhor.
Gestao de riscos e investimentos
A gestao de riscos tern se tornado uma questao que precisa de muita aten9ao e controle por parte das institui9oes
financeiras todos os dias. 0 Banco tern mantido um foco importante no fortalecimento e aprimoramento de pollticas,
procedimentos, estrutura e recursos humanos, bem como sistemas de IT, contribuindo para a melhoria da eficacia e
eficiencia do processo de gestao de riscos em linha com as boas praticas de gestao de riscos.
Tambem, neste contexto de investimentos realizados pelo Banco, e importante destacar a continuac;;ao da
atualiza9ao dos sistemas informaticos, que viu mais MZN74 milh6es a serem investidos no sistema core banking
com o objetivo de agilizar os processos e procedimentos do Banco. Em linha com a estrategia digital do Banco, o
investimento nas capacidades de internet banking e mobile banking esta nos cart6es. 0 Banco pretende tambem
melhorar os sistemas e procedimentos de prevenc;;ao e repressao do branqueamento de capitais e financiamento do
terrorismo e a formac;;ao continua de recursos humanos nesta area. Relativamente a expansao, registou-se um
progresso significativo com a abertura de quatro (4) novos centros de atendimento ao longo do ano. de forma a
aumentar o seu alcance e garantir a disponibilidade de servi9os bancarios nas zonas remotas selecionadas.
Alterac;;oes na Comissao Executiva do Banco
A Comissao Executiva do Banco foi refor9ada com novos elementos que irao contribuir para o crescimento de
algumas areas do Banco, sem descurar o investimento na progressao na carreira dos nossos colaboradores. Houve
mudan9as na lideranya executiva do Banco com a nomeac;;ao do Sr. Helder Julio Bila como Oiretor Executivo
lnterino em substituic;;ao ao Sr. George Nheweyembwa, que renunciou no final de setembro de 2020. Gostaria de
aproveitar esta oportunidade para expressar nossa sincera gratidao por seu trabalho e contribui96es para o Banco
durante sua lideranc;;a.
Capital humano
Nossos colaboradores sao o nosso maior patrimOnio, pois sao a forc;;a motriz do Banco, que tern uma grande
contribuic;;ao na materializa9ao das proje96es realizadas. A Comissao Executiva apoiou varias iniciativas propostas
para motivar e incluir os nossos colaboradores. 0 Banco tern a perspectiva de investir na educac;;ao continuada de
nossos colaboradores para que estejam aptos e qualificados para enfrentar o dia a dia e os desafios futuros
associados ao processo de crescimento e transforma9ao do Banco. Nos nos beneficiamos de investimentos em
novos recursos por meio da implantac;;ao de novos ativos digitais para mudar rapidamente nossas operac;;oes,
permitindo que mais de 200 colegas, em uma base rotativa, trabalhem em casa como parte das medidas do banco
para proteger seu pessoal e limitar a propagac;;ao do virus COVID-19.

Responsabilidade social
Nosso compromisso com os valores de responsabilidade social corporativa e parte integrante da estrategia de
mercado da MBC. Esta abordagem reflectiu-se claramente, em 2020, no desenvolvimento de diversas iniciativas
envolvendo clientes, accionistas, colaboradores, parceiros e comunidades, dirigidas a areas como educac;;ao, saude
e promo9ao da literacia financeira, com o objectivo de criar valor e satisfac;;ao para comunidades.
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Gratidao e aprecia!;aO

O Banco agradece aos nossos clientes a confianca e colaboracao para o nosso crescimento e continuamos
empenhados em envidar esforc;:os para responder as suas necessidades de forma mais eficiente e eftcaz e
promovendo sempre a qualidade dos nossos servic;:os.
Gostariamos de deixar uma palavra de agradecimento aos nossos acionistas, passados, presentes e entrantes, pela
importanUssima e decisiva contribuic;:ao que prestaram ao Banco para continuar a fortalecer a sua competitividade e
crescimento sustentavel ao longo do ano.
Agradecemos tambem a todos os membros dos 6rgaos sociais e a todos que contribuiram positivamente para o
crescimento e desenvolvimento do Banco, em especial ao Banco Central pela continua orientac;:ao e agregac;:ao de
valor as nossas operac;:oes.
Agradec;:o aos meus 205 colegas por seu tremendo compromisso, responsabilidade de resiliencia e determinac;:ao de
apoiar uns aos outros, nossos clientes, nossas comunidades, nossos fornecedores e, ao fazer isso, servir nossos
acionistas em face de adversidades sem precedentes. E somente por meio de nosso esforc;:o coletivo que
poderemos cercar nossa posic;:ao no mercado e proteger os interesses de nossos acionistas. Estou incrivelmente
orgulhoso deles.
Por fim , desejo agradecer o apoio e a orientac;:ao que a equipe de administrac;:ao e eu recebemos do Conselho de
Administrac;:ao em nossos esforc;:os para fortalecer este Banco na regiao.

3

Demonstraqoes Financeiras
Para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020

Relat6rio de Gestao

0 MyBucks Bank Moi;:ambique, SA ("MBC" ou "Banco") e um micro bcinco que opera em Moi;:ambique desde 2005 e
oferece produtos de poupani;:a e investimento, microcredito, credito ao consumo, credito agricola, credito a
pequenas e medias empresas, credito a funcionarios do sector publico, seguros, cartoes bancarios e banca
electr6nica.

0 Banco tern 13 balcoes, localizados em Maputo, Matola, Beira, Dando, Chimoio, Manica, Tete, Nampula, Nacala,
Quelimane, Mocuba e Gurue. Para alem dos locais acima referidos, o MBC e tambem representative em zonas mais
remotas de Moi;:ambique atraves dos seus bancos m6veis, conhecidos coma Banco M6vel, e tern 4 ATM's nos
principais municipios.
A MBC e uma sociedade anonima, constituida e domiciliada em Moi;:ambique, com sede na Avenida 25 de
Setembro, numero 1821, 3° andar, Maputo, Moi;:ambique.

Missao
Contribuir para a economia de Moi;:ambique abrayando a tecnologia coma um meio de fornecer produtos,
ferramentas e servii;:os financeiros a pessoas carenciadas e excluidas financeiramente, de baixos e medias
rendimentos.

Visao
Sero prestador de servii;:os financeiros de elei9ao para o povo mo9ambicano.

Resultados da MBC
Sintese

0 banco diminuiu uma diminui9ao nos resultados com um prejuizo ap6s impastos de 171 milhOes de meticais em
comparai;:ao com o lucro do ano findo em 31 de Dezembro de 2018 no montante de 212 milhOes de meticais.

Demonstra9ao da Posi9ao Financeira
A carteira de dep6sitos encerrou com um saldo de MZN 3,298 bilhoes, um aumento de 155% em compara9ao com
MZN 1,292 bilhoes em 2019. 0 foco continua na mudan9a da composi9ao dos dep6sitos com a inten9ao de manter
mais dep6sitos transacionais atraves do uso de nossos diferentes canais bancarios . A carteira de credito teve um
saldo liquido final de MZN 2,326 milhoes, correspondendo a um aumento de 26% em rela9ao ao ano anterior, que
teve um saldo final de MZN 1,853 milhoes.

lndicadores de desempenho
Relativamente ao desempenho do Banco, sao de referir os seguintes indicadores:
• Uma perda liquida de MZN 68 milhoes (perda liquida reexpressa de MZN29 milh5es em 2019),
representando ano-a-ano decrescimo de 133% e contribuiu para um ROE negativo de 21% (negativo de 8%
em 2019).
• Racio de solvabilidade de 3,5%, nivel abaixo do requisite regulamentar de 8%.
• Crescimento estrategico do balan90, que se traduziu num aumento dos dep6sitos em 155% e no
crescimento da carteira liquida de credito em 26% face a 2019.
• Cobertura de 100% par imparidades para credito vencido de acordo com o principio do provisionamento
prudente e adequado.
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Estrutura de gestao
Segue-se o organograma dos 6rgaos estatutarios em 31 de Dezembro de 2020.
Assembleia Geral
Presidente: Mark Vivier
Secretario: A li Ubisse

Presidente

Conselho de Administra~lio
Joaquim Macaringue

Membros de conselho
De Administracao

Comissao de Auditoria, Risco e Compliance
Presidente
Th amsanqa Sibiya
Membros de conselho
De Adminlstracao

Mark Vivier

Andre Dauane
Thamsanqa Sibiya
Riaan Paul
George Nheweyembwa (Cessou o
contracto a 30 de Setembro de
2020)

Comite Executivo

Conselho Fiscal

Presidente
Membros de c onselho
De Administra~ao

Presidente

Stephanie Walker

Membros de conselho
De Administracao

Joaquim Bila
Carlos Sitoe

Conselho de Administracao

Cargo

Joaquim Macaringue
Mark Vivier

Presidente

26 de Agosto de 2019

Data de nomeacao

Administrador nao executive

23 de Maio de 2017

Andre Dauane

Administrador nao executive

29 de Novembre de 2016

Thamsanqa Sibiya
Riaan Paul

Administrador nao executive

10 de Julho de 2015

George Nheweyembwa

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

Administrador nao executive

17 de Outubro de 2019

Administrador executive

15 de Maio de 2011

Administrador executive

29 de Outubro de 2019
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George Nheweyembwa (Cessou o
contracto a 30 de Setembro de
2020)

Martin Nyandima
Helder Bila
Gerrie Fourie
Tome Tchamo

Data d e cess acao/renuncia

30 Setembro 2020
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Analise financeira

Resumo dos resultados
0 Banco nao alcarn;ou bons resultados em 2020, pois teve alguns exercicios de reestrutura9ao feitos a nivel de
acionistas e com elevados custos de investimento e consume incorridos durante o ano com o aumento das
capacidades tecnol6gicas. Com uma perda de 68 milhoes de meticais, os nossos resultados ap6s impostos em 2020
diminuiram significativamente em compara9ao com 2019, onde tivemos uma perda reexpressa de 29 milhoes de
meticais ap6s impostos.
Nosso retorno sobre o patrimonio liquido (ROE) caiu de 8% negativos em 2019 para 21% negativos. Esse efeito ja
foi antecipado durante o ano e foi um dos impulsionadores para a reengenharia do nosso piano estrategico e de
recuperai;ao ..

Rentabilidade dos capitals pr6prios

Rentabilidade de capitais pr6prios %

0 mercado continua muito competitive, e o Banco tern pianos para recuperar e alavancar os resultados negatives de
2020. Nestes tempos de incertezas, o Banco continua vigilante com o intuito de se reposicionar para fazer face aos
desafios futures e aqueles decorrentes das condiy(ies dificeis em que estava operando, agravadas pela pandemia
do Coronavirus.

Analise do balanc;o
Nossa estrategia em rela9ao ao credito aos nossos clientes tambem tern o resultado esperado, o crescimento da
nossa carteira e seu efeito podem ser observados ao longo dos anos conforme demonstrado no grafico a seguir.
Sabemos que nos ultimos anos o risco de credito tern vindo a aumentar e a gestao do risco de credito e uma
questao que necessita de acompanhamento continuo. Apesar deste desafio, o Banco mantem uma estrategia
operacional que permite o crescimento da sua carteira com os riscos inerentes controlados para se manter
posicionado no mercado e prestar os melhores servi9os aos nossos clientes. Exploramos e identificamos
cuidadosamente as oportunidades de neg6cios para nao comprometer nossa marca no mercado e,
consequentemente, tivemos um crescimento significativo em nossas carteiras de credito e dep6sitos de clientes.
O ponto mais alto do nosso crescimento ocorreu entre 2017 e 2018 com um crescimento de 437% e o crescimento
continuou em 2020, embora o impacto desse crescimento na rentabilidade ainda nao se concretize.
A provisao para imparidade de credito aumentou significativamente, de MZN 253 milhOes para MZN 374 milhOes,
devido ao aumento da carteira e aos pressupostos considerados para o calculo da imparidade, respeitando as
normas contabilisticas que regem esta provisao (IFRS 9). Continuaremos a envidar esfor9os para garantir que os
emprestimos inadimplentes sejam recuperados ou renegociados.
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Credito a Clientes (MZN 'OOOs)
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000

•

276,350

2015

2016

2017

2018

2019

2020

• Loans and advances to customers

Este crescimento dos emprestimos e adiaQtamentos foi impulsionado pelo credito aos funcionarios publicos, que se
expandiu com a inclusao de mais entidades do setor publico, sendo este segmento o que mais contribuiu para o
crescimento dos nossos ativos.
Os ativos totais aumentaram 74%, equivalente a MZN 2,021 bilhoes em

Composi~ao

Oisponibilidade

do active

e Bancos

Credito a clientes

Tftulos de dlvida e

coloca~aes

• Outros activos
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0 MBC

Dep6sitos
Em 2020, os dep6sitos totais de clientes cresceram 155%, essencialmente devido aos nossos esfor<;os e estrategias
de capta<;ao de dep6sitos a prazo. Nossa estrategia e integrada e consiste em atrair novos clientes e aumentar
nosso portfolio e garantir a reten9ao de nossos clientes existentes por meio de um servi<;o de qualidade.

Depositos (MZN 'OOOs)
3,500,000
3,000 000
I

2,500,000
2,000,000
1,291,506

1,500,000
1,000,000
500,000

1,011,837

---

251,830

251,809

266,067

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Analise da demonstra~ao de resultados

0 lucro operacional aumentou 18% em linha com o aumento de nossa carteira de credito. Os custos operacionais
aumentaram 29% a medida que o banco continuou com sua jornada de transforma<;ao, que esta focada em
melhorar as capacidades digitais e os niveis de servico. Nossa provisao para reducao ao valor recuperavel na
demonstracao do resultado diminuiu significativamente a medida que as capacidades de subscricao e gestao de
credito continuaram a melhorar.
Valores em milhares de meticais.
Descri~ao

Margem financei ra
Outros rendimentos
Total de Proveitos
lmparidade de credito
Custos operacionais
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2020

2019

Variance

496, 112
19,188
515,300
25,085
577,336

556,580
84,767
641 ,347
227,277
446,283

-11 %
-77%
-20%
-89%
29%
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Lucro antes de impostos (EBT)
Nos ultimos 5 anos. o Banco vem registando perdas financeiras excepto em 2018. A movimentac;ao do EBT destes
exercicios esta demonstrada no grafico a seguir.

Resultados antes-de lmpostos {'000 MT)

Provisoes para imparidade de credito
A imparidade de credito diminuiu de MZN 227 milhoes em 2019 para MZN 25 milhOes em 2020, uma vez que as
melhorias na gestao de credito e nos processes de recuperac;ao continuaram a ter efeito.

lmparidade de Credit o (MZN'OOOs)
227,277
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000

2.
2015

•

2016 -

45,968
13,675

t9l1
2017

2018

2019

•

2020

lmpacto da pandemia Covid-19 nas operac;oes do Banco

0 atual surto de coronavirus (Covid-19) afetou significativamente as entidades e a atividade economica em todo o
mundo. Poucas semanas ap6s a Organizac;ao Mundial da Saude ser informada em Oezembro de 2019 que um numero
limitado de casos de pneumonia, de causa desconhecida, foram detectados em Wuhan, Hubei, em 7 de janeiro de
2020, as autoridades chinesas identificaram um novo tipo de coronavirus (Covid- 19) como a causa.
Na Africa Austral, nenhum pais foi poupado da pandemia do virus e diferentes paises tomaram medidas destinadas a
ajudar a compactar a propagac;ao das doenc;as e tambem a ter menos impacto nas suas economias. O Banco Central
de Moc;ambique teve de implementar medidas destinadas a ajudar a economia durante esta pandemia em conjunto com
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o Governo de Mocambique que declarou o estado de emergencia de 01 de Abril de 2020 ate 30 de Maio de 2020, a fim
de limitar o impacto desta pandemia na economia do Pais .

e

Um resumo das Diretivas do Banco Central o seguinte:
1. Sem obrigai;ao de constituii;ao de provisoes para creditos de cobran9a de dividas de cobranya duvidosa de bancos
comerciais em caso de renegociai;ao de dividas com os clientes afetados pela pandemia COVI0-19, antes do
vencimento do emprestimo e valido de 23 de Marco de 2020 a 23 de Dezembro de 2020
2. lntrodu9ao de linha de financiamento em moeda estrangeira para os bancos comerciais autorizados a negociar em
moeda estrangeira, no montante de USO 500 milhoes, pelo prazo de nove meses, a partir de 23 de Mar90 de 2020.
3. Redu9ao da taxa de reservas compuls6rias sobre dep6sitos de clientes de bancos comerciais em moeda nacional e
estrangeira em 150 pontos base (1 ,50 pontos percentuais) para 11 ,50% e 34,50%, respectivamente, liberai;ao de
recursos disponiveis aos bancos para administrar sua liquidez posii;oes.
4. Alterai;oes nas comissoes e taxas nas transferencias eletronicas entre diferentes faixas de valores. (ATM, carteira
eletronica e transacao interbancaria)

e

Um resumo das interven96es do Governo e o seguinte:
1. Estado de emergencia de 01 de Abril de 2020 a 31 de Maio de 2020
2. Limita9ao da entrada e saida de pessoas do territ6rio mocambicano, atraves do encerramento parcial das suas
fronteiras, salvo em materia de interesse do Estado, apoio humanitario, saude e transporte de cargas
3. Fecho de estabelecimentos comerciais, de entretenimento e similares, ou redui;ao de sua atividade e trabalho
4.

lntrodui;ao de rotatividade de mao de obra ou outras modalidades em fun9ao das especificidades da area de
atuacao, garantindo a eficacia dos mecanismos de controle.

0 banco testemunhou uma desacelera9ao nos emprestimos comerciais durante este periodo de estado de emergencia
e, subsequentemente, coma a economia contraiu durante o periodo. 0 crescimento projetado nao foi alcani;ado devido
a esta desacelera9ao. Varios mutuarios enfrentaram desafios econ6micos e, de acordo com as diretrizes do Banco
Central , o banco entrou em contato com os clientes afetados para reestruturar os emprestimos e evitar o aumento das
provisoes.
0 Conselho antecipa que, a medida que a pandemia evolui, as medidas de prevencao da Covid-19 nao teriam um
impacto direto na recuperabilidade da carteira de emprestimos do Banco com base na analise da Administracao da base
de clientes de emprestimos do Banco. A analise da carteira de credito mostra que o credito consignado corresponde a
25% e o credito consignado a 75% do total da carteira. 0 Banco estima que a carteira de credito consignado e menos
sensivel a recuperabilidade devido ao impacto minimo de possiveis dispensas de pessoal pelo governo. Os clientes de
PMEs e credito nao consignado serao impactados de forma mais adversa dependendo do setor em que cada cliente
atua.

Perspetivas para 2021 em diante
Olhando para 2021 e alem, o Banco Mundial tomou medidas decisivas para estabilizar o navio em face dos ventos
contrarios do mercado que suprimem a economia mundial, de modo a nao apenas sobreviver aos desafios a frente, mas
tambem para garantir o crescimento, permanecer competitivo a longo prazo e consolidar uma posicao de lideran9a no
subsetor de microfinanyas. Com o advento iminente de novos acionistas, estamos remodelando progressivamente o
Banco para estar a altura da tarefa e responder aos ambientes operacionais atuais e futuros. Para tanto, o banco
buscara uma estrategia de crescimento em 2021 , principalmente buscando retornar a lucratividade, maximizando o
retorno e protegendo o valor para os acionistas.

Conclusao
Apesar do desempenho financeiro do Banco em 2020, o conselho continua confiante nas perspectivas de desempenho
futuro devido a base s61ida para operai;ao de neg6cios sustentavel. Por meio de nossa visao de longo prazo,
entendemos que a industria exige pensar alem da fumaya atual. Por isso, gostaria de agradecer aos acionistas a
confianca depositada no Conselho e na Administracao para orientar a agenda do Banco.
Meu sincero apre90 e gratidao sao estendidos aos meus colegas membros da diretoria e funcionarios pelos valiosos
esfori;os durante um ano dificil que foi assolado pela pandemia Covid-19, que inaugurou uma nova maneira normal de
fazer neg6cios Agradeco tambem aos nossos clientes, prestadores de servicos e partes interessadas mais amplas por
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RELATORIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

I Opiniiio
Auditamos as demonstrac:;:oes financeiras anexas da MYBUCKS MOZAMBIQUE (MCB), s.A., que
compreendem a demonstrac:;:ao da posic;:ao financeira em 31 Dezembro 2020 (que
evidencia um total activos de MZN 4 772 131 413 e um total de capital pr6prio de
MZN 294 176 501, incluindo um resultado liquido negativo de MZN 68 257 498), a
demonstrac:;:ao dos resultados, a demonstrac:;:ao do outro rendimento integral, a
demonstrac:;:ao das alterac;:oes no capital pr6prio e a demonstrac:;:ao dos fluxos de caixa
relativas ao periodo findo naquela data, e as notas anexas as demonstrac:;:oes
financeiras que incluem um resumo das politicas contabilisticas significativas.
Em nossa opiniao as demonstrac:;:oes financeiras anexas apresentam de forma
verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materiais, a posic;:ao financeira da
MYBUCKS MOZAMBIQUE (MCB), S.A., em 31 de Dezembro 2020 e 0 seu desempenho
financeiro e fluxos de caixa relativos ao periodo findo naquela data de acordo com as
Normas lnternacionais de Relato Financeiro (IFRS) e de acordo com as normas
emanadas pelo Banco de Moc:;:ambique .

I Base para a opiniao
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas lnternacionais de Auditoria
(ISA) e demais normas e orientac;:oes tecnicas e eticas da Ordem os Contabilistas e
Auditores de Mrn;:ambique (OCAM). Somos independentes da Entidade nos termos das
Normas de Etica dos Contabilistas Profissionais C6digo e Etica da lei e cumprimos os
demais requisitos eticos nos termos do c6digo de etica da OCAM. Estamos convictos
que a prova de auditoria que obtivemos e suficiente e apropriada para proporcionar
uma base para a nossa opiniao.

I Outras materias
As demonstrac;:oes financeiras da entidade relativas ao ano findo em 31 de Dezembro
de 2019 foram auditadas por um outro auditor que expressou uma opiniao nao
modificada, com enfase sobre essas demonstrac:;:oes, em 24 de Julho de 2020.

I Materias relevantes de auditoria
As materias relevantes de auditoria sao as materias que no nosso julgamento tiveram
mais importancia na nossa auditoria das demonstrac;:oes financeiras deste ano. Estas
materias foram consideradas no contexto da nossa auditoria das demonstrac:;:oes
e

eDO Lda., um• ompren de re>p<>nHbllldadc limit"d<a M~mbic..,., 0 , mcmbro do llDO lntcrnotfonal Llmltcd, umo cm~so lnclc3a limitada por carantia, c '4z parte
da rede internactonat de ffrmM tndependentes BDO. BDO a marca da rede BDO e de cada uma das suas ftrmas membros.
NUIT '400068038 Soctedade por quotas Capital social USO 70000 Matricula 12019 na Conservatoria do R~lsto Comerctal de Maputo Autortza~lo para actMdades de
Audltorfa e Certtftca~Ao de Contas por despacho de 27/10/99 de Vtce-Mtntstro de Plano• Ffnan~as. lnscrlta na OCAM com n' 02/SAC/OCAM/2012.
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financeiras coma um todo, e na forma~ao da respetiva opiniao, e nao emitimos uma
opiniao isolada sabre estas materias.

nossa auditoria responde
auditoria da seguinte forma:
Remetemos para as seguintes notas as demonstra<;6es
financeiras:
•
•
•
•
•

Nota 3.3: Credito a clientes;
Nota 3. 7: lnstrumentos financeiros - imparidade
de actives financeiros;
Nota 4.2: Perdas de credito esperadas (perdas por
imparidade) em emprestimos e recebiveis;
Nota 8: Credito a clientes; e
Nota 31.1: Risco de credito.

Em 31 de Dezembro de 2020, o credito bruto aos
clientes sem garantias ascende a MZN 2 699 302 185 e
a perda esperada de credito (PCE) reconhecida
ascende a MZN 373 732 010.
A PCE foi calculada aplicando a Norma Internacional
de Relato Financeiro 9 - lnstrumentos Financeiros
(NIRF 9), tal como descrito na nota 31.1 as
demonstra<;oes financeiras.
A PCE representa a melhor estimativa da
Administra<;ao da PCE na carteira de credito a
clientes em 31 de Dezembro 2020. A estimativa da
PCE complexa e requer 0 USO de modelos porquanto
a exposi<;ao varia com as altera<;6es nas condi<;6es de
mercado, fluxos de caixa esperados e a passagem do
tempo.

•

0 processo de aprova<;ao do credito a clientes;
0 calculo do rendimento de juros; e
0 calculo da PCE.

Validamos a integridade matematica e os resultados do
modelo da PCE, incluindo a integridade e a exatidao
dos dados, mediante compara<;6es com fontes de dados
relevantes. Nao anotamos excep<;oes materiais.
Para abordar as principais areas significativas de
julgamento e estimativa na determina<;ao da PCE no
credito
a clientes,
realizamos os
seguintes
procedimentos de auditoria:
AvatiG1;ao do aumento significatlvo no risco de credito

•

Fazendo uso da experiencia dos nossos peritos
internos em avalia<;ao, testamos numa base de
amostragem a aplicai;ao dos criterios de avalia<;ao
do aumento significativo no risco de credito (ASRC)
para determinar se ocorreu um ASRC e se o estagio
de imparidade da NIRF 9 reflecte correctamente os
resultados. A avalia<;ao envolveu a verifica<;ao do
calculo efectuado pelo Sistema do numero de dias
em atraso nos clientes abrangidos pela amostra.
Nao anotamos excep<;oes.

Jnctusao de informa~ao
macroecon6micas na PCE

e

Consideramos que a PCE do credito a clientes um
assunto de maior importancia para a nossa auditoria
do ano em curso devido ao grau de julgamento
aplicado pela Administra<;ao na sua determina<;ao e
pelo facto de ser material nas demonstra<;oes
financeiras.

•
Auditoria do exercicio findo em 31 de Dezembro de 2020

relevante de

Obtivemos um entendimento e t estamos os controlos
relevantes existentes para quantificar as perdas por
imparidade no credito a clientes, que incluiram:

e

As principais areas de julgamento e estimativa
significativa da Administra<;ao no calculo da PCE
encontram-se divulgadas nas notas 4.2 e 31.1 das
demonstra<;6es financeiras.

a materia

prospectiva

e

varidveis

Usando a experiencia dos nossos peritos internos
em avalia<;ao, comparamos os pressupostos
utilizados no modelo econ6mico prospective com
dados independentes de mercado, em particular os
cenarios prospectives utilizados, as variaveis
macroecon6micas consideradas e as perspectivcas
macroecon6micas.
Cons ta ta mos
que
os
pressupostos da Administra<;ao estao em linha com
os dados de mercado.
Fazendo uso da experiencia dos nossos peritos
internos em avalia<;ao, testamos a exactidao e a
sensibilidade do modelo prospective para avaliar
se os factores macroecon6micos escolhidos e a
adequa<;ao do
modelo
proporcionam
uma
representa<;ao razoavel do impacto das altera<;6es
macroecon6micas nos resultados da PCE. Este
teste foi efectuado aplicando o conhecimento dos
nossos peritos do ambiente econ6mico em que o
Banco opera.
Com base no trabalho efectuado, aceitamos o

12

IBDO
MYBUCKS MOZAMBIQUE (MCB), S.A.

modelo usado pela gestao.
Calibrac;ao dos componentes do modelo estatis tico da
PCE (Probabilidade de incumprimento, exposic;ao ao
incumprimento e perdos em caso de incumprimento)

• Atraves de discussoes com a gestao, obtivemos um
entendimento das metodologias utilizadas para
identificar e calibrar as varias componentes do
modelo de PCE que utilizam informac;ao hist6rica
para estimar os fluxos de caixa futuros e avaliamos
a conformidade de metodol6gia com os criterios da
NIRF 9.

• Avaliamos numa base de amostragem os dados
utilizados no modelo de PCE atraves da
comparac;ao destes com informac;ao relevante de
clientes.

j lnforma~iio distinta das demonstra~oes financeiras e do relat6rio de auditoria
sobre as mesmas
1

e

A Administrac;:ao responsavel pela outra informac;:ao. A outra informac;:ao compreende
as informac;:oes incluidas no relat6rio anual, mas nao inclui as demonstrac;:6es
financeiras e o relat6rio do auditor sobre as mesmas.
A nossa opiniao sobre as demonstrac;:oes financeiras nao cobre a outra informac;:ao e
nao expressamos qualquer tipo de garantia de fiabilidade sobre essa outra informacao.
No ambito da auditoria das demonstrac;:oes financeiras, a nossa responsabilidade
f azer uma leitura da outra informac;:ao, em consequencia, considerar se essa outra
relevante e materialmente inconsistente com as demonstrac;:6es
informac;:ao
financeiras, com o conhecimento que obtivemos durante a auditoria ou se aparenta
estar materialmente distorcida. Se, com base no trabalho efectuado, concluirmos que
existe uma distorc;:ao material nesta outra informac;:ao, exige-se que relatemos sobre
esse facto. Nao temos nada a relatar sobre este facto.

e

e

ResponsabiUdades da Administra~ao e dos Encarregados da
Financeiras

Governa~ao

pelas

Demonstra~oes

e

A Adm inistrac;:ao,
responsavel pela preparac;:ao e apresentac;:ao apropriada das
demonstrac;:oes financeiras, de acordo com as Normas lnternacionais de Relato
Financeiro (IFRS) e de acordo com as normas emanadas pelo Banco de Moc;:ambique e
pelo controlo interno que ela determine ser necessario para permitir a preparac;:ao de
demonstrac;:6es financeiras isentas de distorc;:ao material devido a fraude ou erro.

e

Quando prepara demonstrac;:oes financeiras, a Administrac;:ao responsavel por avaliar
a capacidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicavel, as
materias relativas acontinuidade e usando o pressuposto da continuidade a menos que
tenha a intenc;:ao de liquidar a Sociedade ou cessar as operac;:oes, ou nao tenha
alternativa realista senao faze-lo.
Os encarregados da governac;:ao sao responsaveis pela supervisao do processo de relato
financeiro da Sociedade.
Auditoria do exercicio findo em 31 de Dezembro de 2020
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I Responsabilidades do auditor pela Auditoria das Demonstrafoes Financeiras
Os nossos objectivos consistem em obter seguran<;:a razoavel sabre se as
demonstrac;:oes financeiras como um todo estao isentas de distorc;:ao material, devido a
fraude ou a erro, e em emitir um relat6rio onde conste a nossa opiniao. Seguranc;:a
razoavel e um nivel elevado de seguranc;:a mas, nao e uma garantia de que uma
auditoria executada de acordo com as ISA detectara sempre uma distorc;:ao material
quando exista. As distorc;:oes podem ter origem em fraude ou erro e sao considerados
materiais se, isolados ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que
influenciem decisoes econ6micas dos utilizadores, tomadas na base dessas
demonstrac;:oes financeiras.
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais
e mantemos cepticismo profissional durante a auditoria, e tambem:

•

ldentificamos e avaliamos os riscos de distorc;:ao material das demonstrac;:oes
financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos
procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos a prova de
auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a
nossa opiniao. O risco de nao detectar uma distorc;:ao material devido a fraude e
maior do que o risco para uma distorc;:ao devido a erro dada que a fraude pode
envolver conluio, falsificac;:ao, omissoes intencionais, falsas declarac;:oes ou
sobreposic;:ao ao controlo interno.
Obtemos uma compreensao do controlo interno relevante para a auditoria com
o objectivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas
circunstancias, mas nao para expressar uma opiniao sabre a eficacia do controlo
interno da entidade.
Avaliac;:ao adequac;:ao das politicas contabilfsticas usadas e a razoabilidade das
estimativas contabilisticas e respectivas divulgac;:oes feitas pela Administrac;:ao.
Concluimos sabre a apropriac;:ao no uso, pela Administrac;:ao, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe uma incerteza
material relacionada com acontecimentos ou condic;:oes que possam por em
duvida a capacidade da entidade em continuar as suas operac;:oes. Se
concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenc;:ao no
nosso-relat6rio para as divulgac;:oes relacionadas inclufdas nas demonstrac;:oes
financeiras ou, caso essas divulgac;:oes nao sejam adequadas, modificar a nossa
opiniao. As nossas conclusoes sao baseadas na prova de auditoria obtida ate a
data do nosso relat6rio. Porem, futuros acontecimentos ou condic;:oes podem
provocar que a entidade descontinue as operac;:6es.

Auditoria do exercicio findo em 31 de Dezembro de 2020
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Comunicamos com os encarregados da governa~ao, entre outros assuntos, o ambito e o
calendario planeado da auditoria, e as materias relevantes de auditoria incluindo
qualquer deficiencia de cont rolo interno identificado durante a auditoria.
BOO (MOY\MBIQUE), LOA
Sociedade de Auditores cer B ' 6 r @sAC/OCAM/2012, representada por:

) s,,~, '~'"-

Engagement Partner: Abdul Satar A. Hamid
Auditor Certificado: 01 / CAJ-QCAM/ 2012

Maputo, 06 de Setembro de 2021

Auditoria do exercicio findo em 31 de Dezembro de 2020
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Demonstra<;()es Financeiras
Para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020

Demonstrat,tlio da Posit,tlio Financelra em 31 de Dezembro de 2020
(Valores expressos em Meticais)
Notas
Activo
Caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades e aplica96es em
Credito a clientes
Outros activos
lnvestimentos em instrumentos de capits
Activos tangiveis
Activo de direito de uso (ROU)
Activos intangiveis
Activos por impastos diferidos
Titulos de divida Detido

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

336,415,292
202,571 ,711
1,763,290,330
10,051 ,751
6,327,551
95,670.960

4,772,131 ,413

2,751 ,235,476

2,414,741 ,824

17

104 ,871 ,574
1,011 ,837,234
134,550,356
257,996,820
504 ,878,475
25,1 11 ,581

37,022,994
8,917,067

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

18
19
19
27
12
14

414 77 ,9541913

2!388,801 ,477

2,039,246,040

3 ,297,835,622
174.700,666
424,238,973
535,239,591

414,229

570,359,584
1.791 .130
1,512,510
58,960,576

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

570,359,584
1,791,130
25,205,754
58,960,576
18 ,824,117
(312 ,707,1 62)

(257.128,016)

294 ,1761500

362,433,999

375,495,784

4,772,131 ,413

2,751,235,476

2,414,741 ,824

20
20
20
20
20

Total de Capital
Total de Passivo e Capital

1 Janeiro 2019

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

16

Total de Passivo
Capital
Capital social
Prem io de emissao
Reserva legal
Outras reservas
Reserva de reavalia9ao
Resultados transitados

2019
Restated

Total de Activo
Passivo
Recurses de outras institui9oes de credit
Recursos de clientes
Outros passivos
Emprestimos
Tltulos de divida
Passives por impastos correntes
Passivo por loca96es financeiras
Passives por impostos diferidos

2020

Esta informayao devera ser Iida em conjunto com as notas que a acompanham.
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Demonstraqoes Financeiras
Para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020

Demonstra~ao dos resultados para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020

(Valores expressos em Meticais)
Notas

2020

2019
Reexpresso

Juras e rendimentos similares
Juras e encargos sim ilares
Margem financ eira

21
21

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

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

Rendimentos de ser.neos e comissoes
Gastos com ser'vi9os e com issoes
Resultados com taxas e comiss0es

22
22

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

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

Resultados de reavalia9Ao cambial
lmparidade de credito
Outros ganhos operacionais
Resultados operacionais

23

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

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

(185, 161,425)
(332,935,084)
(45,388,331)
{13,85 1,090)
(87 ,121 ,041 )

(167,749,331)
(218,259,365)
(39,030,909)
{21 ,243,241)
(32,21 2,920)

Gastos com o pessoal
Gastos gerais administrativos
Amortiza¢es
Outros gastos operacionais
Resultado antes de impostos
Correntes

8
24

25
26
11 , 12, 13
24
27

18,863,542
{68,257,499)

Resultado liquido do exercicio

Esta informa9Ao devera ser Iida em conjunto com as notas que a acompanham .
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2,870,343
(29,342,577)

Demonstra9oes Financeiras
Para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020

BC

Demonstra1;ao do rendimento integral para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020
(Valores expressos em Meticais)
2020

2019
Reexpresso

Resultado liquido do exercicio

(68,257 ,499)

Movimento na reserva de reava lia~o
- Reavalia9ao de terrenos e ediffcios

28,451,482
(8,858,407)

- lmposto
Realiza~o

(29,342,577)

(1 ,015,024)

da reserva de revaloriza9ao

Resultado nao incluido na

demonstra~o

de resultados

Total do rendimento integral do exercicio

(768,959)

( 1,015,024)

18,824,116

(69,272,523)

(10,518,461)

(69,272,523)

(10,518,460)

(12.15)

(1 .84)

Atribui-.el a:
Proprietarios de ac9oes da empresa-mae
Resultados por ac1;ao para lucros atribuiveis aos accionistas :
- Resultados por ac9ao basicos e diluidos {Meticais)

Esta i nforma~o devera ser Iida em conjunto com as notas que a acompanham .
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Demonstra~6es Financeiras
Para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020

BC

Oemonstra~lo das Varia~Oes nos Capitais Pr6prios para o ano findo em 31 de Oezembro de 2020
(valores expressos em Meticais)

(Valores ell!lressos em Meticals)

Saldos em 31 de Dazambro de 2018
Con'ec~Oes

CapiUll social

Premio de
emlsslo

570,359,584

1,791 ,130

Reserva
Legal

Reserva de
reava11ac;ao

1,512,510

Outras
reservu

58,960,576

570,359,584

1,791,130

1,512,510

58,960,576

Akara~oes na apica~Ao da IF~ 9

Saldos em 01 de Janeiro de 2019 reexpresso

570 359 564

1791130

151 2 510

58 960 576

Resultado lqooo do extrcicio reexJ)(esso

Revaliacao de fd•oct0s

28451482

ITposto dlerido na re8VIMcao de edWoct0

(8858408)

!864,386)
375,495,764

(3 312 264)

(3 312 264)

(260 440 300)

372183 500

(29 342 577)

(29 342 577)
(8856406)

768 959

23 693244

Transfer8ncia para reserva legal

!257112810161

376,360, 172

2645 1482

( 768959)

Reaiz.a~ao da reserv1 de revalonz~io

Satdos em 31 da Daza mbro de 2019 reexpre110

(256,263,828)
!e64,388l

de F RS 9

31 de Dezern bro de 2018 • reexpresso

Resuttado Total de capital
Uquldo dO
prOprio

!23693 244l

570,359,584

1,791,130

25,205,754

18,824,117

58,960,576

1312, 70711621

362,433,999

570 359 564

1791130

25 205 754

18824117

58960576

(312 707162)

362433 999

(66257499)

(68257 499)

Saldos em 01 do Jane iro de 2020 com fo l
reportado

Resull:adO tiqooo do oxorelclo

1015024

(1015024)

Reaiz~ao da rese<va de ,..,11onz~ao

Saldos em 31 de Dazembro de 2020

570,359,584

1,791,130

25,205,754

Esta infonna~o devera ser Iida em conjunto com as notas que a acompanham.
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Demonstrai;ao de Fluxos de Caixa para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020
(Valores expresses em Meticais)

Notas
Ftuxo de caixa das actividades operacionais
(Prejuizo)/lucro do ano

.Amortization of right of use asset
Lucro/(Perda) na alienacao de im6veis e equipamentos
.Abate de activos tangiveis
Impasto
Juros e rendimentos similares
Juros e encargos similares
lmparidade de credito

(68,257,499)

(29 ,342 ,577)

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

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

11

207,137

27
21
21
8

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

(578,858)
2,327,948
(2,870,343)
(904,735,653)
348, 156,138
227,276,816

(512,552,444)

(320,735,620)

2,006,329,546
(498,118,040)
(188,799,186)
(85,043,670)
(216,750,040)
106,920,736
611,986,902
915,358,326
(443,736,975)
(5 ,855,678)

101,744,186
(259,748,211)
(22,398,718)
(127,428,289)
111,878,466
(32,172,460)
(548,860,646)
868,660,557
(275,164,215)
(4,710,969)
(6,685,672)
33,239,055

Fluxo de caixa operacional antes das altera ~oes nos activos e
passivos operacionais
nos activos
Recursos de clientes

2019

Restated

/tens que nao representam fluxos de caixa
Depreciacao

Altera~oes

2020

e passivos operacionais
17
8

Credito a clientes
Diminuicaot(aumento) de outros activos

9
7

Aplica9oes em institui9oes de credito
Recursos de institui9oes de credito
(Oiminui9ao)/aumento de outros passivos
Fluxo de caixa liquido das actividades operacionais antes de impastos

16
18

Juros recebidos
Juros pagos

12

Juros de locacao
lmposto pago

~5,448,538)

1,072,304,036

Fluxo de caixa llquido de caixa das actividades operacionais
Fluxo de caixa das actividades de financiamento
Pagamentos de emprestimos
Pagamentos de obrigacoes emitidas
Emprestimos obtidos
Emissao de obrigacoes
Pagamentos por passivos por locacao
Ftuxo de caixa llquido das actividades de financiamento

19
19
19
19

(56,373,181)
(270,338,912)
320,000,000
257,577,293

12

~12 ,078 ,603)

238,786,597

Fluxo de caixa das actividades de investimento
Recebimentos por abates de activos tangiveis

(84,697,021)
(134,000,000)
8,029,125
201,061,843
(19,107,845)
(28,713,898)

11 ,314,181
(65,725,909)

P£iuisi9ao de activos intangiveis
P£iuisi9ao de titu los de divida

13
15

(73,504,994)
(747,901,229)

P£iuisicao de activos tangiveis
Fluxo de caixa /iquido das actividades de investimento

0

(8,040,518)
!829,446,741 !

(26 ,076,229)
!80,487,957)

481 ,643,892

(75,962.800)

260,452,492

336,415,292

742,096,384
742,096,384

260,452,492
260,452,492

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

180, 138,766
51 ,451,398
28,862.328

Varia~oos llquidas

em caixa e equivalentes de caiJ<a

6

Caixa e equivalentes de caiJ<a no inicio do ano
Caixa e equivalentes de caiKa no final do ano
CaiJ<a e equivalentes de caixa no final do ano

6
6
6

Saldos com o Banco Central
Saldos com outras instituiy5es de credito
Saldos de caixa

20

Demonstra<;oes Financeiras
Para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020
Notas as demonstrac;Oes financeiras
1.

lntroduc;ao

MyBucks Banking Corporation, S.A (MBC ou Banco) e um banco constituido em Mo9ambique em 16 de Fevereiro de
2005, fundado pela Opportunity International (01), uma organiza~o internacional sediada nos Estados Unidos da
America. O enderec;o da sede do Banco e na Av. 25 de Setembro, numero 1821 , em Maputo. As principais
actividades do Banco sao o credito a pequenas e medias entidades e acc;oes limitadas relativas a investimentos de
gestao de tesouraria e de liquidez.
2.

Bases de apresentac;ao

2.1 Bases de preparac;ao
Estas demonstrac;oes financeiras foram elaboradas de acordo com as disposic;oes do Aviso n.0 4 I GBM I 2007, de
30 de Mar90 de 2007, do Banco de Moc;ambique, de acordo com as Normas lntemacionais de Relato Financeiro
("NIRF"). no pressuposto da continuidade das operac;oes e de acordo com o principio do custo hist6rico excepto no
que diz respeito aos instrumentos de capital que sao classificados e mensurados ao justo valor tal como referidos na
nota 3.7.
2.2 Utilizac;ao de estimativas e julgamentos
A preparac;ao de demonstrac;oes financeiras em conformidade com as NIRF requer a utilizac;ao de estimativas
contabilisticas e requer tambem que a administra9ao exer9a o seu julgamento na aplica9ao de politicas e quantias
reportadas no activo e no passivo, receitas e despesas. As estimativas e os pressupostos associados sao baseados
na experiencia hist6rica e em varios outros factores que se acredita serem razoaveis nas circunstancias. cujos
resultados formam a base para fazer os julgamentos sobre os valores contabilisticos de activos e passivos que nao
sao prontamente aparentes a partir de outras fontes. Os resu ltados reais podem diferir destas estimativas.
As estimativas e os pressupostos subjacentes sao revistos numa base continua. As revisoes das estimativas
contabilisticas sao reconhecidas no perlodo em que a estimativa e revista se a revisao afectar apenas esse periodo
ou no periodo da revisao e em periodos futuros sea revisao afectar tanto o periodo corrente como periodos futuros.
Embora estas estimativas se baseiem na melhor experiencia do Conselho de Administrac;ao ("Administrac;ao") e nas
suas melhores expectativas relativamente a eventos e acc;oes correntes e futuras. os resultados correntes e futuros
podem diferir destas estimativas. Os julgamentos efectuados pela Administrac;ao na aplicac;ao das NIRF com efeito
significativo nas demonstrac;oes financeiras e as estimativas sobre os montantes reconhecidos sao apresentadas na
nota 4.
2.3 Base de mensurac;ao
As demonstrat;:oes financeiras foram preparadas com base no custo hist6rico, excepto no que se refere a:
•

Aos activos financeiros ao justo valor atraves de outro rendimento integral (ORI), que sao mensurados ao
justo valor; e
Aos edificios e terrenos que sao mensurados ao valor reavaliado

2.4 Comparabilidade das demonstrac;oes financeiras
Os elementos constantes nestas demonstrac;oes financeiras sao comparaveis, em todos os aspectos materialmente
relevantes, com os do exercicio anterior, com except;:ao da adopyao de novas normas, tal como referido na nota 5.
2.5 Continuidade
A Administrac;ao considerou o impacto das medidas tomadas pelos governos e pelo banco central em sua avaliat;:ao
da continuidade das operac;oes. Considerac;oes adicionais foram efectuadas sobre a capacidade do banco de
permanecer em continuidade das operac;oes, conforme divulgado na nota 36. 0 Banco considerado como em
continuidade e as demonstra¢es financeiras foram preparadas com base no pressuposto da continuidade.

e

3

Principals politicas contabilisticas

As principais politicas contabilisticas aplicadas na elaborac;ao destas demonstrac;oes financeiras s.a o as que abaixo
se descrevem. Salvo indicac;ao contraria. estas politicas contabilisticas foram consistentemente aphcadas a todos os
exercicios aqui apresentados.
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Moeda funcional e de apresenta~lio
Os itens incluidos nas demonstra9()es financeiras estao mensurados na moeda do ambiente econ6mico em que o
Banco opera, designada por moeda funciona l, que e o Metical. As demonstrac;Oes financeiras do Banco e
respectivas notas estao apresentadas em meticais, designada por moeda de apresentac;ao, salvo indicac;ao explfcita
em contrario.

a)

Transac~oes e saldos em moeda estrangeira

As transacc;oes em outras moedas que nao o Metical sao convertidas na moeda funcional utilizando as taxas de
cambio
data das transacc;oes. Os actives e passivos monetarios denominados em moeda estrangeira sao
reconhecidos taxa media de cambio data de balanc;o e as diferenc;as de cambio nao realizadas sao reconhecidas
em resultados no periodo a que respeitam. Os actives e passivos nao monetarios denominados em moeda
estrangeira e mensurados ao seu custo hist6rico sao convertiveis taxa de cambio em vigor na data da transacc;ao.

a

a

a

a

Os itens nao-monetarios que sao mensurados ao justo valor em moeda estrangeira sao convertidos para meticais
usando as taxas de cambio data em que o justo valor e determinado. As diferenc;as de conversao dos activos e
passivos ao justo valor sao reportadas como parte dos ganhos e perdas do seu justo valor. Por exemplo, as
diferenc;as de conversao de activos e passivos nao monetarios, tais como capitais mensurados ao justo valor atraves
dos resultados, sao reconhecidas em resultados como parte dos ganhos ou perdas de justo valor, e as diferenc;as de
conversao de actives classificados ao justo valor atraves do rendimento integral sao reconhecidas no rendimento
integral.

a

b)

Cotac;;oes utilizadas

As cotac;Oes de moeda estrangeira utilizadas para a conversao de saldos expressos em moeda estrangeira foram as
seguintes:

USD

3.1

2020
74.90

2019
61.47

EUR

2020
91 .09

2019
70.25

Caixa e equivalentes de caixa

0 caixa e equivalentes de caixa inclui os valores em caixa, OS dep6sitos bancarios em instituic;oes de credito e os
outros investimentos de liquidez elevada.

3.2

Disponibilidades e aplicac;;oes em outras instituic;;oes de credito

Os emprestimos e adiantamentos a bancos incluem dep6sitos bancarios e dep6sitos a prazo no setor financeiro. Os
investimentos sao realizados com a intenyao de mante-los ate o vencimento e auferir os fluxos de caixa contratuais.
Os emprestimos e adiantamentos sao reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido do custo incremental da
transac;ao direta e, subsequentemente, sao mensurados pelo custo amortizado usando o metodo da taxa efetiva de
juros. Consulte a nota 3.7 (vii) em rela9ao redu9ao ao valor recuperavel de ativos financeiros.

a

3.3

Emprestimos e adiantamentos a clientes

Os emprestimos a clientes sao mantidos para receber fluxes de caixa contratuais e representam fluxos de caixa que
sao exclusivamente o principal e os juros. Os emprestimos e adiantamentos a clientes sao registrados na data em
que os recurses sao adiantados ao cliente.
Os instrumentos financeiros sao desreconhecidos quando:
• os direitos ou obrigac;oes contratuais expiram ou sao extintos ou cancelados, por exemplo, uma venda ou
liquidac;ao definitiva;
• sao transferidos e os criterios de desreconhecimento da NIRF 9 sao observados; ou
• os termos contratuais do instrumento sao substancialmente modificados e os criterios de desreconhecimento da
NIRF 9 sao observados
Se os fluxos de caixa contratuais de um activo financeiro mensurado ao custo amortizado forem modificados
(renegociados ou reagendados), o Banco considera se esta e uma modificac;ao substancial dos termos originais ou
se a modifica9ao e apenas uma tentativa de recuperar os valores contratuais originais em aberto como parte de uma
modifica9ao por dificu ldades. Se forem feitas altera9oes como parte de uma modificac;ao por dificuldades, o Banco
nao desreconhece o activo financeiro original.

22

Demonstra9oes Financeiras
Para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020

0 Banco recalcula o valor .contabilistico bruto do active financeiro ao valor presente dos fluxos de caixa contratuais
modificados, descontados taxa de juros efectiva original do emprestimo. A diferenya entre o valor contabilistico
reconhecida como ganho ou perda de
bruto recalculado e o valor contabilistico bruto antes da modifica9ao
modifica9ao. Se as altera9oes forem consideradas uma modifica9ao substancial, o Banco desreconhece o activo
financeiro original e reconhece um "novo" activo ao justo valor e recalcula a taxa de juros efectiva para o activo. As
difereni;:as no valor contabilistico sao reconhecidas no resultado como ganho ou perda no desreconhecimento.

a

3.4

e

Activos fixos tangiveis

Os activos fixos tangiveis sao registados ao custo de aquisi~o (incluindo os custos directamente imputaveis a
compra}, deduzido das depreciai;:oes e perdas por imparidade acumuladas. Os custos de reparai;:ao, manuten~o e
outras despesas associadas ao seu uso sao reconhecidos em gastos do exercfcio.

e

A deprecia9ao destes activos calculada pelo metodo das quotas constantes, a partir do mes em que se encontram
disponfveis para utiliza9ao, sendo registada numa base sistematica ao longo da vida util do bem estimada em
fun~o da sua utilidade esperada.
Os edificios sao reavaliados periodicamente nos termos das Normas lnternacionais de Relato Financeiro. O valor do
excedente de reavaliai;:ao e apresentado como reserva de reavaliai;:ao e
incluido no capital pr6prio ate ser
transferido directamente para os resultados transitados. No entanto, uma parte do
realizado, altura em que
excedente pode ser transferida se o activo for usado pelo Banco. Nesse caso, o valor do excedente transferido sera
a diferen9a entre a deprecia9ao com base no valor contabilistico reavaliado do activo e a deprecia9ao com base no
custo original do active. As transferencias do excedente de reavalia9ao para os resultados transitados nao sao
efectuadas via resultados.

e

e

As taxas de amortizai;:ao praticadas correspondem. em media. as seguintes vidas uteis estimadas:

Descri

ao

Edificios
Obras em edificios arrendados
Computadores e outros equipamentos
Veiculos

Anos

50
3

4 - 10
4

0 valor residual e as vidas uteis sao revistas anualmente e ajustadas, caso apropriado.
Um item do activo fixo tangivel e desreconhecido quando do abate, OU quando ja nao e expectavel a existencia de
beneficios econ6micos futuros pelo seu uso continua ou abate. Qualquer ganho ou perda resultante do
desreconhecimento de um item, determinado pela diferenya entre o lucro liquido do abate, caso exista, e o valor
contabilistico do item. e incluido nos resultados quando o item e desreconhecido. O ganho ou perda de um item
tangfvel dado pela difereni;:a entre os recebimentos provenientes do abate, caso existam, e o valor contabilistico
do item.

e

3.5

Activos intangiveis

Um activo intangivel e reconhecido quando:
• Eprovavel que os beneficios econ6micos futuros esperados que sao atribuiveis ao activo fluam para a
entidade; e
•
O custo do activo pode ser medido de forma fiavel.
Os activos intangiveis sao registados ao custo de aquisii;:ao deduzido das amortizai;:oes acumuladas e das perdas
por imparidade. As amortizai;:oes sao registadas como custo do exercicio pelo metodo das quotas constantes ao
longo da vida util estimada dos bens.
As liceni;:as de software informatico sao adquiridas e capitalizadas com base nos custos incorridos com a aquisii;:ao
e utilizai;:ao do software especffico.

e

As despesas com software em curso sao reconhecidas como um activo quando o banco capaz de demonstrar sua
inten9ao e capacidade de concluir o desenvolvimento e usar o software de maneira a gerar beneficios econ6micos
futures e pode medir com segurani;:a os custos para concluir o desenvolvimento.
Os custos capitalizados do software de trabalho em andamento incluem todos os custos directamente atribuiveis ao
desenvolvimento do software e dos custos de emprestimos capitalizados e sao amortizados ao longo de sua vida
util.
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0 ~eriodo de amortiza9ao (2 a 5 anos) e o metodo de amortiza9ao dos actives intangiveis com vida util definida sao
rev1stos no final de cada perfodo e as alterai;:oes na vida util esperada sao registadas como variac;Oes nas
estimativas.
As despesas com manutenyao de aplica<;:Oes informaticas sac contabilizadas coma despesas do ano em que sao
incorridas.
Um activo intangivel e desreconhecido no momento da sua aliena9ao ou quando nao se esperam beneficios
econ6micos futuros do seu uso continuado ou aliena9ao. Qualquer ganho ou perda resultante do
desreconhecimento, determinado como a diferen9a entre os proventos lfquidos da alienayao, se os houver e a
quantia escriturada do item, incluido nos lucros ou prejuizos quando o item for desreconhecido. O ganho ou perda
resuitante do desreconhecimento de um item de active fixo tangivel e determinado como a diferen9a entre os
proventos lfquidos da alienayao, se os houver. e a quantia escriturada do item.

e

3.6

lmparidade de activos nao financeiros

0 Banco realiza testes de imparidade sempre que eventos ou altera9oes nas condi9oes circundantes indicam que o
montante pelo qual o activo nao financeiro registado nas demonstrac;oes financeiras e superior ao seu valor
recuperavel.

e

0 valor recuperavel e o mais elevado entre o justo valor do activo menos os custos de venda e o seu valor de uso.
Para a determina9ao da imparidade, os activos sao alocados ao nivel mais baixo para o qual existem fluxos de caixa
separados identificaveis (unidades geradoras de caixa).
O Banco avalia, a cada data de relato, se existe alguma indicai;:ao de que uma perda por imparidade de um active.
que nao seja o goodwill, deixou de existir ou diminuiu.

e

registada ou revertida, a amortiza9ao e depreciayao dos actives sao recalculadas
Quando a imparidade
prospectivamente de acordo com o seu valor recuperavel.

3.7
(i)

lnstrumentos Financeiros
Classifica9ao

0 Banco classifica os seus actives e passives financeiros nas seguintes categorias:
•
Actives financeiros ao justo valor atraves de resultados;
•
Cusic amortizado;
•
Actives financeiros ao justo valor atraves do rendimento integral;
•
Passives financeiros ao justo valor atraves de resultados; e
•
Passives financeiros mensurados ao custo amortizado.
A classifica<;:ao depende do objective para o qual os instrumentos financeiros foram obtidos/incorridos e as
caracteristicas dos referidos instrumentos. A Administra9ao determina a classifica9ao dos seus actives e passives
financeiros no reconhecimento inicial.

Activos financeiros ao justo valor atraves do rendimento integral
Os actives financeiros ao justo valor atraves de outro rendimento integral sao actives mantidos para a recolha de
fluxos de caixa contratuais, e para a venda dos actives, em que os fluxos de caixa dos mesmo representam apenas
pagamentos de capital e juros e nao sao designados ao JVAR. Os movimentos no valor contabilistico sao
efectuados atraves do ORI, excepto pelo reconhecimento de ganhos e perdas por reduyao ao valor recuperavel,
receita de juros e ganhos e perdas cambiais sobre o custo amortizado do instrumento que
reconhecido no
resultado.

e

e

e

Quando o activo financeiro desreconhecido, o ganho ou a perda acumulada anteriormente reconhecida no ORI
reclassificada do capital pr6prio para o resultado e reconhecida na margem financeira. A receita de juros desses
actives financeiros e incluida nos juros e rendimentos, utilizando o metodo da taxa de juros efectiva

Emprestimos e valores a receber mensurados ao custo amortizado
Os actives financeiros sao mensurados pelo custo amortizado, utilizando o metodo dos juros efectivos, quando sao
mantidos para receber fluxes de caixa contratuais que sao apenas pagamentos de capital e juros, e as vendas
desses actives nao sao significativas ou frequentes. Estes incluem a maioria dos adiantamentos de retalho,
corporativos e comerciais do Banco, bem como certos titulos de investimento utilizados para a gestao do risco de
liquidez do Banco. Aos actives financeiros com perda de credito adquiridos ou originados, o banco aplica a taxa de
juros efectiva ajustada para o credito. Essa taxa de juro e determinada com base no custo amortizado e nao no valor
contabilistico bruto do active financeiro e incorpora o impacto das perdas de credito esperadas nos fluxos de caixa
futures estimados do active financeiro.
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fl) MJ~_Q

Passivos financeiros
0 Banco reconhece um passivo financeiro uma vez que se torna parte dos termos contratuais do instrumento
financeiro. Os passivos financeiros sao reconhecidos pelo custo amortizado. utilizando o metodo da taxa de juros
efectiva. Um passivo financeiro, ou parte de um passivo financeiro, e desreconhecido quando a obrigar;;ao
especificada no contrato referente ao passivo financeiro e exonerada, cancelada ou tenha expirado.
(II)

Reconhecimento inicial e

mensura~ao

Os instrumentos financeiros sao reconhecidos inicialmente quando o Banco se torna parte das disposir;;oes
contratuais do instrumento. 0 Banco classi fica os instrumentos financeiros, ou as suas componentes, no
reconhecimento inicial como activo financeiro, passivo financeiro ou instrumento de capital, de acordo com a
substancia contratual.
Os instrumentos financeiros sao reconhecidos inicialmente ao justo valor, acrescido dos custos da transa~ao para
todos os activos e passivos financeiros ao justo valor atraves de resultados. Os activos e passivos financeiros
mensurados ao justo valor atraves de resultados sao reconhecidos ao justo valor e as despesas da transacr;;ao sao
reconhecidas como custo na demonstrar;:Ao de resultados ou do rendimento integral. Os activos financeiros
disponiveis para venda e os activos e passivos financeiros ao justo valor atraves de resultados sao
subsequentemente mensurados ao justo valor. Os emprestimos e contas a receber e os passivos financeiros
mensurados ao justo valor atraves de resultados sao subsequentemente mensurados ao custo amortizado por
aplicar;;ao do metodo da taxa de juro efectiva. Os ganhos e perdas originados pela alterar;;ao do justo valor dos
activos e passivos financeiros ao justo valor atraves de resultados sao apresentados na demonstrar;;ao de resultados
ou do rendimento integral nas linhas de outros rendimentos ou outros gastos operacionais. no periodo em que
ocorrem.
Os dividendos de activos financeiros ao justo valor atraves de resultados sao reconhecidos na demonstra<;:ao de
resultados ou do rendimento integral, como parte do outro rendimento, quando e estabelecido o direito de
pagamento ao Banco.

(iii)

Determ l na ~ao

do Justo valor

O justo valor e o prer;;o que seria recebido para vender um activo, ou pago para transferir um passivo, numa
transacr;;ao normal entre participantes do mercado na data da mensurar;:Ao. A NIRF 13 requer que a entidade
classifique o justo valor mensurado e/ou divulgado de acordo com uma hierarquia que reflecte a importancia dos
dados observaveis do mercado. Os tres niveis de hierarquia do justo valor sao os seguintes:
Prer;;os de mercado cotados - Nfvel 1
Os dados do nfvel 1 sao os prer;;os cotados (nao ajustados) num mercado activo para activos e passivos identicos. a
que a entidade pode aceder na data de mensurar;;ao.
Tecnicas de avaliar;;ao atraves de dados observaveis - Nivel 2
Os dados do nivel 2 sao outros que nao os prer;;os cotados do mercado incluldos no nivel 1, que sao observaveis de
forma directa ou indirecta para os activos ou passivos.
Tecnicas de avaliar;;ao atraves de dados nao observaveis - Nivel 3
Os dados do nfvel 3 sao os dados nao observaveis para os activos e passivos.

(iv)

Mensura~ao ao justo valor e processo de avalia~ao

O Banco aplicou tecnicas de avaliar;;ao para determinar o justo valor dos seus activos e passivos financeiros e a
avaliar;;ao de um numero de instrumentos exigiu informar;;ao para o julgamento. Trata-se de casos em que nao e
possivel efectuar uma referencia para prer;;os cotados de mercado para instrumentos similares e onde os
pressupostos sao efectuados em relar;;ao a dados nao observaveis.
(v)

Compensa~ao de activos e passivos financeiros

Os activos e passivos financeiros sao compensados e o valor llquido e reportado na posir;;ao financeira quando
existe um direito legal para compensar os montantes reconhecidos e existe a intenr;;ao de liquidar ou realizar o activo
e liquidar o passivo de forma simultanea. Esse direito nao deve ser contingente de eventos Muros e deve ser
executado no decurso normal de actividade e numa situar;;ao de incumprimento, insolvencia ou falencia do Banco ou
contraparte.
(vi)

lmparldade de activos financeiros
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0 Banco avalia, numa base prospectiva, a perda de credito esperada (PCE) associada aos instrumentos de dfvida
mensurados ao custo amortizado, ao justo valor atraves do rendimento integral (JVRI) e as exposic;::oes resultantes
de emprestimos. 0 Banco reconhece uma perda por imparidade em cada data de relato e a mensurac;::ao da PCE
reflecte:
•
•
•

Um montante com probabilidade ponderada que e determinado por via da avaliac;::ao de possfveis
resultados;
0 valor temporal do dinheiro; e
lnformac;::ao razoavel, e com suporte, que esteja disponivel sem custos indevidos ou esfon;o a data de
reporte sobre eventos passados, condic;::oes correntes e previsoes de condic;::oes econ6micas futuras.

A nota 30.1.4 contem maior detalhe sobre a forma de mensurar a perda de credito esperada

(vii)

Tipos de actives financeiros

Emprestimos a!(del accionistas
Estes activos e passivos financeiros sao classificados como emprestimos e valores a receber ou a pagar.

Emprestimos al(del partes re/acionadas
Os emprestimos a partes relacionadas sao classificados como emprestimos e valores a receber e os emprestimos
de partes relacionadas sao classificados como passives financeiros ao custo amortizado. Ambos, sao
subsequentemente mensurados ao custo amortizado e a diferenc;::a entre os recebimentos {liquidos dos custos da
transacc;::ao) e o valor de redenc;::ao e reconhecido na demonstrac;::ao de resultados ou do rendimento integral durante
o periodo do emprestimo, mediante a aplicac;::ao do metodo da taxa efectiva.
Credito a ctientes e outros valores a receber
Os creditos a clientes e ouros valores a receber sao classificados em emprestimos e valores a receber.
0 credito a clientes e os outros valores a receber sao mensurados pelo justo valor, no reconhecimento inicial, e
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado por aplicac;::ao do metodo da taxa efectiva de juro. A provisao
reconhecida e mensurada e representa a diferenc;::a entre o valor contabilfstico do activo e o valor presente dos fluxos
de caixa futuros estimados, descontados pela taxa de juro efectiva apurada no reconhecimento inicial.
0 credito a clientes e outros valores a receber sao classificados como nao correntes se o pagamento e expectavel
alem de um ano.
Outras confas a paqar
As contas a pagar a fornecedores sao inicialmente mensuradas pelo justo valor e, subsequentemente, mensuradas
pelo custo amortizado, usando o metodo da taxa efectiva de juros. Se a cobranc;::a e esperada, num ou menos anos,
as contas a pagar sao classificadas como passivos correntes. Se a cobranc;::a e esperada no prazo de um ou mais
anos, no ciclo operacional normal do neg6cio, as contas a pagar sao apresentadas como passivos nao correntes.
Caixa e eauivalentes de Caixa
Na demonstrac;::ao dos fluxos de caixa, a caixa e equivalentes de caixa inclui o dinheiro em caixa, os dep6sitos
bancarios, os outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, nao sujeitos a movimento de justo valor com
vencimento original a tres meses ou menos, e os descobertos bancanos.
Todos os dep6sitos com vencimento original superior a tres meses sao classificados como dep6sitos a prazo.
Emprestimos e descobertos bancarios
Os emprestimos e descobertos bancarios sao inicialmente mensurados ao justo valor, deduzido dos custos de
transacc;::ao incorridos, e sao mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o metodo da taxa
efectiva de juro. Os emprestimos e descobertos bancarios obtidos sao classificados como passivos correntes, a
menos que o Banco tenha um direito incondicional de diferir a liquidac;::ao do passivo durante pelo menos 12 meses
ap6s a data de balanc;::o.
lnstrumentos de divida
Os instrumentos de divida sao os instrumentos que satisfazem a definic;::ao de passivo financeiro na perspectiva do
emitente, tais como os emprestimos, as obrigac;::oes corporativas e do tesouro e as contas a receber de clientes,
adquiridas de clientes em contratos de factoring sem recurse.
A mensurac;::ao subsequente dos instrumentos de divida depende do modelo de neg6cios do Banco para a gestao
dos activos e das caracteristicas dos fluxos de caixa do activo. Existem tres categorias de mensurac;::ao que o Banco
usa para classificar os instrumentos de divida:

•

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

Justo valor atraves do rendimento integral (JVRI): Os activos que sao mantidos para receber fluxos de caixa
contratuais e para _a venda de activos financeiros em que os fluxos de caixa representam apenas pagamentos
exclus1vos de capital e iuros, sao mensurados pelo JVRI. 0 movimento no valor contabilistico e efectuado
atraves do rendimento integral, excepto para o reconhecimento de ganhos ou perdas por imparidade, receitas
de Juras e ganhos e perdas cambiais, que sao reconhecidos nos resultados. Quando o activo financeiro e
desreconhecido, o ganho ou perda acumulado anteriormente reconhecido em rendimento integral e
reclassificado do capital pr6prio para o resultado e reconhecido em outras receitas e despesas. A reoeita de
juros desses activos financeiros incluida nos juros e rendimentos similares, usando o metodo da taxa efectiva
de juros. Os ganhos e perdas cambiais sao apresentados em outras receitas e despesas e as despesas com
imparidades sao apresentadas em rubricas separadas na demonstracao dos resultados.

e

•

Justo valor atraves de resultados (JVAR): Os actives que nao atendem aos criterios de custo amortizado ou
ao JVRI sao mensurados ao JVAR. Um ganho ou perda num investimento de divida que e mensurado
subsequentemente ao JVAR e reconhecido no resultado e apresentado pelo valor liquido dentro de outras
receitas e despesas no periodo em que ocorrer.

lnstrumentos de capital
Ap6s o reconhecimento inicial, o Banco pode optar por classificar irrevogavelmente os seus investimentos em
accoes, como instrumentos patrimoniais designados pelo justo valor atraves do rendimento integral.

Os ganhos e perdas sobre esses activos financeiros nunca sao reciclados para lucres ou perdas e os divldendos sao
reconhecidos como outras receitas na demonstracao dos resultados quando o direito de pagamento for
estabelecido. Os instrumentos de capital designados ao justo valor atraves de outro rendimento integral nao estao
sujeitos a avaliacao de imparidade.
O Banco optou por uma classificacao irrevogavel nesta categoria dos seus investimentos em accoes nao listadas.

3.8

Impastos sobre o rendlmento

Actives e passivos por impasto corrente
O montante nao pago do impasto corrente, para periodos correntes e anteriores, e reconhecido como um passive.
Se o valor ja pago em relacao ao periodo actual e anterior exceder o valor devido por esses periodos, o excesso
reconhecido como um active.

e

Os passives ou actives correntes do periodo actual e de periodos anteriores sao mensurados pelo valor esperado a
ser pago ou recuperado, utilizando as taxas de impasto (e leis fiscais) que foram promulgadas ou substancialmente
promulgadas ate ao final do exercfcio de relate.

e

O impasto corrente calculado com base nas leis tributarias promulgadas, ou substancialmente promulgadas. na
data de apresentacao dos relat6rios nos paises em que a entidade e as suas subsidiarias operam e geram lucro
tributavel.
A Administracao avalia periodicamente as posicoes assumidas nas declaracoes de impasto em situa¢es em que a
regulamentacao fiscal aplicavel esta sujeita a interpretacao e cria provisoes, quando apropriado, com base nos
valores que se espera pagar as autoridades fiscais.

Actives e passives por impasto diferido

e

Um passivo por imposto diferido reconhecido para todas as diferencas temporarias tributaveis, excepto na medida
em que o imposto diferido passive surja por via do reconhecimento inicial de um activo ou passive numa transaccao
que nao afecta o lucro contabilfstico nem o lucro tributavel (preju fzo fiscal), no momenta em que ocorre.
Um active por impasto diferido e reconhecido para todas as diferencas temporarias dedutrveis, na medida em que se
possa provar que o lucro tributavel estara disponivel e se podera usar a diferenca temporaria dedutivel. Um activo
por impasto diferido nao reconhecido quando surge do reconhecimento inicial de um active ou passive numa
transaccao que nao afecta o lucro contabilistico nem o lucro tributavel (prejulzo fiscal) no momenta em que ocorre.

e

e

Um active por imposto diferido reconhecido para transferir prejuizos fiscais nao utilizados e creditos de impasto
retido na fonte. na medida em que seja provavel que lucres tributaveis futures estarao disponiveis e se possam usar
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as perdas fiscais nao usadas e os creditos de imposto retido na fonte. Os impastos diferidos actives e passives sao
mensurados a taxa de impasto que se espera aplicar no periodo em que o active e realizado ou o passive e
liquidado, com base nas taxas de impasto (e leis fiscais) promulgadas ou substantivamente decretadas ate o final do
periodo de relato.

lmposto sobre o rendimento
Os impostos do periodo correspondem ao imposto corrente e diferido. O impasto e reconhecido na demonstrar;ao de
resultados, excepto para itens que sao reconhecidos no rendimento integral ou capital pr6prio. Nestes casos, o
impasto tambem e reconhecido na demonstrar;ao do rendimento integral ou directamente em capital,
respectivamente.

3.9

Capital social

a

As aq;oes ordinanas sao classificadas no capital pr6prio. Os custos directamente atribuiveis emissao de novas
acr;5es ou opgoes sao apresentados no capital pr6prio como uma dedu<;:ao, lfquida de impastos, ao montante
emitido.

3.10

Receitas de Juro

Os juros e rendimentos e juros e encargos similares sao reconhecidos nos resultados aplicando o metodo da taxa de
juros efectiva.
A taxa de juros efectiva e a taxa que desconta exactamente os pagamentos ou recebimentos futures estimados em
dinheiro atraves dos instrumentos financeiros, com expectativa de vida util, ao valor contabilfstico brute de um activo
financeiro ou ao custo amortizado de um passive financeiro. No caso de taxas de juros fixas, a taxa de juros efectiva
e estabelecida no reconhecimento inicial de actives e passives financeiros e nao e revisada posteriormente.
Para O calculo da taxa de juros efectiva, OS fluxos de Caixa futures sao estimados considerando todos OS termos
contratuais do instrumento, sem considerar, no entanto, quaisquer perdas de credito futuras. O calculo inclui
comissoes que sao parte integrante da taxa de juros efectiva, custos de transacvao e todos os premios e descontos
directamente relacionados a transaccao. Se o instrumento financeiro gerador de juros estiver em incumprimento
(estagio 3), a receita sera reconhecida apenas no valor lfquido do adiantamento do emprestimo.
Para actives financeiros adquiridos ou or.iginados com imparidade de credito, o Banco calcula a receita de juros
calculando a taxa de juros efectiva ajustada ao credito e aplicando essa taxa ao custo amortizado do activo
financeiro. A taxa de juros efectiva ajustada ao credito e a taxa que, no reconhecimento inicial, desconta os fluxes de
caixa futures estimados (incluindo perdas de credito) ao custo amortizado do active financeiro com imparidade de
credito.

3.11

Outros rendimentos de honorarios e comissoes

O Banco obtem receitas de taxas e comissoes de uma vasta gama de servi<;:os financeiros que fornece a seus
clientes. A receita de servir;os e comissoes e reconhecida por um valor que reflecte a contrapresta<;:ao a que o
Banco espera ter direito em troca da presta<;:ao dos servi<;:os.
As obriga<;:oes de desempenho, bem como o momenta da sua satisfacao. sao identificadas e determinadas no inicio
do contrato. Os contratos de receita do Banco normalmente nao incluem multiplas obriga96es de desempenho.
A s outras despesas de servi<;:os e comissoes referem -se principalmente a taxas de transac96es e servigos que sao
debitadas a medida que os servi<;:os sao recebidos.

3.12

Lucros por

acc;ao

o Banco apresenta os resultados por acgao basicos e diluidos ("EPS") para as suas ac<;:oes ordinarias. 0

lucre por
ac<;:ao bSsico e calculado dividindo o lucre ou perda atribuivel aos accionistas ordinaries do Banco pelo numero
media ponderado de ac96es ordinarias em circular;ao durante o periodo. 0 valor do LPA diluido e determinado
ajustando o lucro ou perda atribuivel aos accionistas ordinaries e o numero medic ponderado de ac<;:oes em
circular;ao para os efeitos de todas as potenciais ac<;:Oes ordinarias diluidoras.
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3.13

Loca~ao

IAS 17 - Polfticas contabilisticas de locacao - divulgacao do exercicio anterior
Locaqao operacional
Todas as locar;:oes que nao atendem aos criterios de uma locar;:ao financeira sao classificadas como locar;:oes
operacionais. Os pagamentos efectuados sob locar;:ao operacional sao reconhecidos no resultado pelo metodo linear
pelo prazo da locar;:ao. Os incentives recebidos sao reconhecidos como parte integrante das despesas totais da
locar;:ao pelo prazo da mesma. Os pagamentos minimos da locar;:ao efectuados sob locar;:ao financeira sao divididos
entre a despesa financeira e a redur;:ao do passive pendente. A locar;:ao financeira e alocada a cada periodo durante
o prazo da locar;:ao, a fim de produzir uma taxa de juros peri6dica constante sobre o saldo remanescente do passive.
Quando uma locar;:ao operacional e rescindida antes que o perfodo de locar;:ao tenha expirado. qualquer pagamento
exigido ao locador por meio de multa e reconhecido como despesa no periodo em que o termino ocorre.
NIRF 16 e IAS 17 - Politicas contabilisticas do locador
Os actives mantidos pelo banco sob locar;:ao, que transferem para o Banco substancialmente todos os riscos e
beneficios da propriedade sao classificados como locar;:oes financeiras. O activo sob locar;:ao e mensurado por um
valor igual ao menor entre seu justo valor e o valor presente dos pagamentos minimos da locar;:ao. Ap6s o
reconhecimento inicial. o active e contabilizado de acordo com a politica contabilistica aplicavel a esse active. Os
actives mantidos sob outras locar;:oes sao classificados como operacionais e nao sao reconhecidos na
demonstrar;:ao da posi<;:ao financeira do Banco.
Se o Banco for o locador num contrato de locar;:ao que transfere substancialmente todos os riscos e beneficios
inerentes propriedade do activo para o locatario, o contrato e classificado como locar;:ao financeira e e reconhecido
um valor a receber igual ao investimento lfquido na locar;:ao. apresentado em emprestimos e adiantamentos.

a

4

Estimativas e julgamentos signiflcativos

A preparar;:ao das demonstrar;:oes financeiras do Banco requer que a Administrar;:ao far;:a julgamentos, estimativas e
pressupostos que afectam as quantias reportadas de receitas, despesas, actives e passives, e as divulgar;:oes que
os acompanham, e a divulgar;:ao de passives contingentes. A incerteza acerca destes pressupostos e estimativas
pode resultar em resu ltados que exijam um ajustamento material na quantia escriturada de actives ou passives
afectados em periodos futures. No processo de aplicar;:ao das polfticas contabilisticas do Banco, a gestao fez os
seguintes julgamentos, que tern o efeito mais significativo nas quantias recon hecidas nas demonstrar;:oes
financeiras:

4.1

lmposto sobre o rendimento

Os impastos sobre os lucres correntes e diferidos sao determinados com base no quadro fiscal em vigor no pals. Os
activos e passives por impastos diferidos sao determinados com base na legislar;:ao fiscal actualmente em vigor ou
na legislar;:ao ja publicada para aplicar;:ao futura. Alterar;:oes na interpretar;:ao da legislar;:ao fiscal podem influenciar o
valor dos impostos reconhecidos.
0 recon hecimento de actives por impostos diferidos implica um elevado grau de julgamento por parte do Conselho
de Administrar;:ao relativamente identificar;:ao e avaliar;:ao da existencia de resultados e lucros tributaveis futures.

a

A determinar;:ao das provisoes para impasto sabre valor agregado (IVA), imposto retido na fonte , impasto de selo e
imposto de renda pessoal e baseada na legislar;:ao tributaria, na qual sua interpretar;:ao pode influenciar o valor da
provisao reconhecida. As interpretar;:oes sao feitas com base no julgamento do Conselho de Administrar;:ao e nas
consultas feitas com especialistas tributaries.
Durante o ano em curso, o banco realizou uma remensurar;:ao da revisao tributaria para fornecer informar;:oes mais
conMveis e mais relevantes sobre os efeitos da transar;:ao para os usuarios.

4.2

Perdas de credito esperadas (Perdas por imparidade) em emprestimos e recebiveis

A avaliar;:ao da correlar;:ao entre as taxas hist6ricas de incumprimento observadas, a previsao de condir;:oes
econ6micas e a PCE sao estimativas significativas. 0 montante da perda de credito esperada (PCE) sensivel a
alterar;:oes nas circunstancias e previsoes de condir;:oes econ6micas. 0 hist6rico do Banco no que se refere a perdas
de credito e previsao de condir;:oes econ6micas podem tambem nao ser representativas do 1ncumpnmento actual do
cliente no futuro. A informar;:ao sobre as PCE nos creditos a clientes do Banco esta divulgada na nota 30.1.4.

e

Um numero de julgamentos significativos e requerido para a aplicar;:ao das exigencias contabilisticas para mensurar
as PCE, tais coma:
•
Determinar o criteria para o aumento significativo do risco de credito;
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•

•
4.3

Escolha apropriada de modelos e pressupostos para a mensuracao da PCE;
Estabelecer 0 numero e OS pesos dos cenarios de informacao prospectiva para Cada tipo de
produto/mercado e PCE associada;

Just o valor dos activos flxos tangiveis

0 Banco estima o justo valor dos edificios usando avalia¢es profissionais independentes, realizadas regularmente.

e

e

Quando um activo reavaliado, o valor contabilistico liquido
reapresentado ao valor reavali ado do activo. Os
aumentos nos valores contabeis decorrentes da reavaliacao, incluindo as diferencas de conversao de moeda, sao
reconhecidos em outros resultados abrangentes a menos que compensem redu90es anteriores nos valores
contabilfsticos do mesmo activo; nesse caso, sao reconhecidos no resultado. As redu¢es nos valores
contabilisticos que compensam os aumentos anteriores do mesmo activo sao reconhecidas em outros resultados
abrangentes.
·
A alteracao na mensuracao dos edificios de custo para o modelo de reavaliacao vai em linha com a nova gestao do
Banco bem como a estrategia de valorizacao dos activos do banco ao melhor valor razoavel bem como considera-se
que forneca informacoes mais confiaveis e relevantes sobre os efeitos das transaqloes para os usuarios.
5

Politicas contabilist.icas, alterac;oes nas estimativas contabillsticas e

5.1 Alterac;oes nas po litlcas contabilisticas e divulgac;oes
0 Banco tern aplicado de forma consistente as politicas contabilfsticas descritas na Nola 3 a todos os periodos
apresentados nestas demonstracOes financeiras.
5.1.1 Adopc;ao de no rmas (novas e alterac;oes) publicadas, em vigor

No corrente ano, o Banco aplicou uma sene de alteracOes as IFRSs emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB) que sao obrigat6rias para um periodo contabilistico que se inicie em ou ap6s 1 de Janeiro
de 2020. O Banco nao adotou antecipadamente nenhuma norma, interpretacao ou alteracao que foi emitida, mas
ainda nao entrou em vigor:
IMPACTO DA ADOPQAO DE NOVAS NORMAS REVISTAS
Estrutura conceitual
As melhorias na estrutura conceitual incluem a revisao das defini90es de ativo e passive, atualizacao dos criterios de
reconhecimento para inclusao de ativos e passives nas demonstracOes financeiras e os seguintes conceitos foram
esclarecidos; prudencia, mordomia, incerteza de medicilo e substancia sobre a forma. Pequenas alteracOes tambem
foram feitas em varias outras normas. As alteracoes nao tiveram um impacto significativo nas pollticas contabeis do
banco.

IFRS 3 Combinar;Oes de Neg6cios - Emendas para esc/arecer a definir;ao de um neg6cio
As alteracoes esclarecem a definicao de um neg6cio, com o objetivo de auxiliar as entidades a determinar se uma
transacao deve ser contabilizada como uma combinacao de neg6cios ou como uma aquisicao de ativos. A alteracao
nao teve um impacto significativo nas politicas contabilisticas do Banco.

a

/AS 1 e /AS 8 Alterar;Oes relacionadas definir;ao de material
As alteracoes alinham a definicao de material nas Normas IFRS e esclarecem certos aspectos da definicao. As
alteracoes esclarecem que a materialidade dependera da natureza ou magnitude das informacoes, ou de ambas.
Uma entidade precisara avaliar se as informa¢es, individualmente ou em combinacao com outras informacoes, sao
materiais no contexto das demonstracoes financeiras. A alteracao nao teve um impacto significativo no ano
declaraeoes financeiras.

Alterar;Oes

aIFRS 16 Covid-19 Concessoes de aluguel relacionado

Em 28 de Maio de 2020, o IASB emitiu Concessoes de aluguel da Covid-19 - alteracao a IFRS 16 LocacOes As
alteracoes proporcionam alivio aos locatarios da aplicacao da orientacao da IFRS 16 sobre a contabilizacao de
modificacao de locacao para concessoes de aluguel decorrentes da pandemia da Covid-19 . Como um expediente
pratico, um locatario pode decidir nao avaliar se uma concessao de aluguel relacionada Covid-19 de um locador e
uma modificacao do arrendamento. O locatario que fizer esta escolha contabilizara qualquer alteracao nos
pagamentos do arrendamento resultante da concessao de aluguel relacionada Covid-19 da mesma forma que
contabilizaria a alteracao de acordo com o IFRS 16 sea alteracao nao fosse uma modificacao do arrendamento. A
alteracao aplica-se aos perfodos de relat6rio anuais com inicio em ou ap6s 1 de Junho de 2020. A aplicacao
antecipada e permitida. Esta alteracao nao teve impacto nas demonstracoes financeiras do Banco.

a

a

5.2. No rmas (novas e alterac;oes) que f oram publlcadas e sao obrlgat6rlas para os periodos c ontabeis
iniciados em ou ap6s 1 de Janeiro de 2021:
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Uma serie de novas normas entram em vigor ap6s 1 de Janeiro de 2021 e a aplicai;;ao antecipada e permitida. No
entanto, o Banco nao adotou antecipadamente as normas novas ou emendadas na prepara9ao dessas
demonstrai;;6es financeiras consolidadas. Os novos padroes sao:

Reforma do fndice de referencia da taxa de juros - Fase 2 (altera9oes ao IFRS 9, /AS 39, /FRS 7, IFRS 4 e fFRS 16)
Data de vigencia: 1 de Janeiro de 2021
A segunda fase da Reforma do lndice d_e Referencia da Taxa de Juros resultou em alterai;;oes aos requisites do
IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 para permitir que as empresas !idem com seu efeito sobre os
instrumentos financeiros e continuem a fornecer informai;;oes uteis aos investidores. As alterai;;oes exigem que as
entidades atualizem a taxa de juros efetiva para refletir a mudan9a para a taxa de referenda alternativa, em vez de
desreconhecer ou ajustar o valor contabil dos instrumentos financeiros para as mudani;;as exigidas pela reforma.
Uma entidade nao tera que descontinuar a contabiliza9ao de hedge unicamente porque faz as altera9oes exigidas
pela reforma se o hedge atender a outros criterios de contabilizai;;ao de hedge. Alem disso, as altera9oes exigem
que as empresas forne9am informa9oes adicionais aos investidores sobre os novos riscos decorrentes da reforma e
como ela gerencia a transi9ao para taxas de referencia alternativas. Essas altera96es serao aplicadas
retrospectivamente. 0 impacto nas demonstra9oes financeiras anuais ainda nao foi totalmente determinado .

Venda ou contribui9ao de ativos entre um investidor e seu associado ou empreendimento conjunto (altera9oes ao
IFRS 10 e IAS 28)
Data de vigencia: data de vigencia diferida indefinidamente
As altera96es tratam de uma inconsistencia entre os requisites do IFRS 10 e os do IAS 28, ao lidar com a venda ou
contribui9ao de ativos entre um investidor e sua coligada ou joint venture. A principal consequencia das alteragoes e
que um ganho ou perda total e reconhecido quando uma transa9ao envolve um neg6cio (quer esteja sediada em
uma subsidiaria ou nao). Um ganho ou perda parcial reconhecido quando uma transa9ao envolve ativos que nao
constituem um neg6cio, mesmo que esses ativos estejam alocados em uma subsidiaria. As altera9oes serao
aplicadas prospectivamente e nao se espera que tenham um impacto material nas demonstra96es financeiras do
Banco.

e

a

IFRS 17 Contratos de Seguro e altera9oes IFRS 17 Contratos de Seguro
Data de vigencia: 1 de Janeiro de 2023
Esta norma substitui o IFRS 4 Insurance Contracts, que fornecia as entidades a dispensa de contabilizar contratos
de seguro (particularmente a mensura9ao) usando a pratica atuarial local, resultando em uma infinidade de
abordagens diferentes. 0 objetivo geral da IFRS 17 e fornecer um modelo contabil mais util e consistente para
contratos de seguro entre entidades que emitem contratos de seguro globalmente. A norma exige que uma entidade
mensure os contratos de seguro usando estimativas e premissas atualizadas que refletem o momenta dos fluxos de
caixa e qualquer incerteza relacionada aos contratos de seguro. Nao se espera que a norma tenha um impacto
material nas demonstra9oes financeiras do Banco.
Ctassifica9ao de passives como circutantes ou nao circulantes (altera9oes ao /AS 1)
Data de vigencia: 1 de Janeiro de 2023
A altera9ao esclarece como classificar a divida e outros passives como circulantes ou nao circulantes. 0 objetivo da
altera9ao visa promover a consistencia na aplica9ao dos requisitos, ajudando as entidades a determinar se a divida
e outros passives com uma data de liquidayao incerta devem ser classificados come correntes (vencidas ou
potencialmente com liquida9ao dentro de um ano) ou nao correntes . A alterayao tambem inclui o esclarecimento
dos requisitos de classifica9ao para a dfvida que uma entidade pode liquidar convertendo-a em patrimonio liquido.
Estes sao esclarecimentos, nao mudan93s, aos requisites existentes e, portanto, nao se espera que afetem as
demonstra96es financeiras das entidades de forma significativa. No entanto, esses esclarecimentos podem resultar
na reclassifica9ao de alguns passives de circulante para nao circulante e vice-versa. A alterayao sera aplicada
retrospectivamente. O impacto nas demonstra9oes financeiras anuais ainda nao foi totalmente determinado.
Melhorias anuais nos padroes IFRS 2018-2020
Data de vigencia: 1 de Janeiro de 2022
O IASB emitiu varias altera96es e esclarecimentos as IFRS existentes, nenhum dos quais devera ter um impacto
significativo nas demonstra96es financeiras anuais do Banco e da Empresa.

a

Contratos Onerosos - Gusto de cumprimento de um Contrato- (Altera9oes /AS 37)
Data de vigencia: 1 de Janeiro de 2022
As empresas que atualmente aplicam a abordagem de 'custo incremental' precisarao reconhecer provisoes maiores
e potencialmente mais para contratos onerosos.

a

lmobilizado: Receitas antes do USO pretendido (altera9oes /AS 16)
Data de vigencia: 1 de Janeiro de 2022
.
.
.
..
.
De acordo com as alteragoes, o produto da venda de itens antes que o item relac1onado do 1mob1hzado esteia
disponivel para uso deve ser reconhecido no resultado, juntamente com os custos de produ9ao desses itens. A IAS
2 lnventarios deve ser aplicada na identifica9ao e mensurayao desses custos de produ9ao.
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a

a

Referencia Estrutura Conceitual (Emendas IFRS 3)
Data de vigencia: 1 de Janeiro de 2022
Atualizac;;oes da IFRS 3 para que se refira a Estrutura Conceitual de 2018 em vez da Estrutura de 1989.

5.3. Corre~a o de erro do periodo anterior
Em 2018 e 2019, o Banco nao reconheceu juros sabre a parcela nao deteriorada dos emprestimos classificados
como grau de desempenho de estagio 3. Como consequencia, a receita e as perdas de credito esperadas foram
subestimadas. As demonstrac;;oes financeiras dos anos anteriores foram corrigidas pelo erro material do periodo
anterior no SOFP e na SOCI.
No exerdcio de 2018, foram provisionados MZN 15.479.827 de creditos da fase 3, devendo ser reconhecidos juros
no montante de MZN 14.144.469 na SOCI do banco. Da mesma forma, em 2019, era suposto que MZN33.400.643
juros fossem reconhecidos na parte sem imparidade dos emprestimos da fase 3 no valor de MZN76.901.941 . Este
reconhecimento esta de acordo com o IFRS 9, que exige que, para ativos finance iros com reduc;;ao ao valor
recuperavel de credito, a receita de juros seja calculada aplicando a TJE (ou a EIR ajustada por credito se o ativo
estava com reduc;;ao ao valor recuperavel no reconhecimento inicial) ao custo amortizado (que e, ap6s a deduc;;ao
das ECLs) do ativo em perfodos de relato subsequentes.
0 erro foi corrigido no ano anterior calculando a receita de juros aplicando a TJE ao custo amortizado dos
emprestimos e ajustando a receita de juros na SOCI para a receita de 2019 e nos lucres retidos iniciais para o
mesmo perfodo.
0 impacto nos itens de linha das demonstra!;oes financeiras

e o seguinte:

31Dez 2019
Posiclio Financeira(Extracto)

conforme

indicadO
anterlormente

Aumcnto/
(DlminuiyliO)

31 Dez 2019
reexpresso

31Dez2018
conforme
indicado

Aumento/
(Dlmlnulylio)

31Dez2018
reexpresso

anteriormente

Activos

Empres tim os e adiantamentos a dientes

Total de Actlvos

1,792.832,666

59,704,691

1,852,537.357

1.764,561 ,489

(1.271.159)

1.763,290.330

2,682,672,378

59,704,691

2,742,377,069

2,416,012,982

(1,271, 159)

2,414,741,823

18 ,832,680

19,105.500

37,938,180

25,518.352

(406,77 1)

25,111 .581

2,379,943,070

19,105,500

2,399,048,570

2,039,652,811

(406,771)

2,039,246,040

(353,306,353)

40,599,191

(31 2,707,162)

(256,263,629)

(864,388)

(257,1 28,01 7)

321,834,808

40,599,191

362,433,999

376,360,171

(864,388)

375,495,783

2,701,777,878

59,704,691

2,761 ,482,569

2,416,012,982

(1,271,159)

2,414,741,823

Passivos

lmpostos correntes Passivo

Total de Passivos

..cJ.RiliL
Prejuizos acumulados
Total de Capital

Total de Passivo e Capital
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Demonstra~ao

de resultados

(extracto)

. MJ3_g

2019 conform e
declarado
anteriormente

Aumento/
(Redugao)

Reexpresso

2019

Juros e rendimentos similares

872,329,901

32.405,752

904,735,653

Margem financeira

524,173,763

32,405,752

556,579,515

(255,846,9 14)
(93,188,770)
22,382,615
(70,806, 155)

28,570,098
60,975,850
(19,512,272)
41,463,578

(227,276,816)
(32,212,920)
2,870,343
(29,342,577)

Aumento/
(Redugao)

Reexpresso

lmparidade de credito
Resultado antes de impostos
lmpostos Correntes
Resultado liquido do exercicio

Demonstr agao de resultados
(extracto)

2018 conforme
declarado
anteriormente

2018

Juros e rendimentos sim ilares

601,974 ,659

(15,672,340)

586,302,31 9

Margem financeira

434,027 ,548

(15,672,340)

418,355,208

lmparidade de credito
Resultado antes de impostos
Im pos tos Correntes

(45,967,728)
67,878,894
(13,196,581)
54,682,313

14 .401,181
(1 ,271 ,159)
406,77 1
(864,388)

(31 ,566,547)
66,607,735
(12,789,810)
53,817,925

Resultado liquldo do exerclcio

O lucro b~sico e diluldo por a~ao do ano anterior foi corrigido. 0 valor da correi;:ao para o lucro Msico e diluldo por ai;:ao para
2019 foi um aumento de MZN 12.41 negativo para 1,84 MZN negativo para ambos os indices.
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6

Caixa e equivalentes de caixa

No exercicio findo em 31 de Dezembro de 2019, a decomposi9ao da rubrica caixa e disponibilidades em bancos
centrais a seguinte:

e

2020

2019

Caixa

50,025,969

28,862,328

Disponibilidades em outras instituiyoes de credito

65,250,370

51,451 ,398

Dep6sitos a ordem no Banco de Moyambique

299,477,911

21 ,250,834

414,754,250

101 ,564,560

Saldo minimo de reservas obrigat6rias no Banco de
Moc;ambique

327,342,134

158,887,932

Caixa e equivalente de calxa

742,096,384

260,452,492

60,233,539

46,119,550

Disponibilidades em outras institui~oes de credito

- Moeda Nacional
- Moeda Estrangeira

5,016,831

5 331 ,848

65,250,370

51 ,451 ,398

0 saldo detido junto do Banco Central inclui a reserva minima de caixa no montante de 327.342.134 meticais (2019:
158.887 932 meticais) detida para permitir ao Banco cumprir o requisito de reserva legal de uma taxa diaria minima
de 11,5% do total do passivo que se enquadram na lei n° 2 / GBM / 2012 do Banco Central de Moc;ambique, de 04
de Julho de 2012. As reservas estatutarias estao isentas de juros e sao consideradas como parte da caixa e
equivalentes de caixa e espera-se que sejam recebidas no prazo de 12 meses.

7

Disponibilidades e aplica~0es em outras institui~oes de credito

No exercfcio findo em 31 de Dezembro de 2020, a decomposi<;ao das disponibilidades e aplicac;oes em outras
instituic;Oes de credito e a seguinte:
2020
2019
Aplica~oes em outras institui ~oes de credito

- Moeda Nacional
- Juros acumulados

416,000,000

330,000,000

2,713,014
418,713,014

3,669,344
333,669,344

418,713,014
418,713,014

333,669,344
333!669,344

418,713,014

333,669,344

418,713,014
418,713,014

333,669,344
333,669,344

Estagio 1

Aplicac;0es em outras institui¢es de credito
lmparidade acumulada

Maturidade

3 meses a 1 ano

As contrapartes sao institui¢es financeiras sem hist6rico de incumprimento e por esta razao a imparidade
imaterial.
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8

Emprestimos e adiantamentos a clientes

No exercicio findo em 31 de Dezembro de 2020, a decomposic;:ao dos emprestimos e adiantamentos a clientes e a
seguinte

2020

2019

2,201,4331162
21201 ,433,162

1,604,911,515
11604,911 1515

Nao salaries (Non Payroll)
Credito individual
Pequenos emprestimos
Credito a trabalhadores
Grupo Agricultura

284, 105, 150
154,120,126
47,132,036
12,511,711

279,217,387
176,018,935
30,622,431
14,838,193

Subtotal

497,869,023

500,696,946

2,699,302, 185
(373,732,010)
2,325,570, 175

2,105,608,461
(253,071, 104)
1,852,537,357

Credito por produto
Salaries (Payroll)
Emprestimo Consumo
Subtotal

Credito Bruto
lmparidade acumulada
Total emprestimos e adiantamento a clientes

Os clientes do Banco celebraram um acordo com a seguradora Sanlam, no qual todos os emprestimos sao
segurados em determinadas situac;:Oes. Nessa nota, o Banco paga pela ap61ice de seguro em nome do cliente e tern
uma conta a receber devida por parte deles. 0 premio de seguro refere-se a pagamentos devidos por clientes
relatives a pagamentos efectuados pelo Banco por conta destes clientes pelo seguro de emprestimos. A politica da
Sanlam e levada em considerac;:ao no modelo ECL.
Reconciliac;ao de movimentos em ECLs:
Provisao para perdas em 1 de Janeiro - conforme declarado anteriormente
Ajustes do ano anterior
Provlsao para perdas ajustada em 1 de Janeiro de 2020
Reversao durante o ano
Encargos na demonstrac;ao de resultados
Provisao para perdas em 31 de Dezembro de 2020

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

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

Ao longo do ano o banco corrigiu o modelo da ECL, causando uma reformulayao nos numeros de 2018 e 2019.
Consulte a nota 5.3 para obter mais detalhes sobre a reformulac;:ao.
A maturidade dos emprestimos de acordo com as expectatlvas das prestac;oes contratuais

Ate 1 mes
1 mes a 3 meses
3 meses a 1 ano
1 ano a 5 anos
Mais de 5 anos
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e a seguinte:

2020

2019

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

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

0 credito individual representa os emprestimos destinados a particulares e pequenas empresas. Ao avaliar o risco
associado a esses clientes, o banco leva em considerayao a avaliayao da rentabilidade dos neg6cios dos clientes,
principais clientes e qualquer impacto no setor de neg6cios. 0 risco de credito para este produto tende a ser
mensurado com base nos pagamentos em atraso.
Durante o ano em curso, ocorreram alterac;;oes no valor do credito bruto que contribuiram para parte das alterac;;Oes
na imparidade. Essas alterac;;Qes incluiram o seguinte:
Desreconhecimento de actives financeiros por reembolso de clientes, no montante de MZN 262 081 304
que contribuiu para a reduyao de ECL de MZN 620 900;
Novos emprestimos financeiros no valor de 264 741 668 Meticais e o LCE resultante foi de 27 636 024
Meticais;
Movimentos de emprestimos da fase 1 para a fase 2 de MZN 17 023 208 e movimentos da fase 2 para a
fase 1 de MZN 5 830 615 resultando numa diminuic;;ao de MZN 199 517 na LCE;
Movimentos de creditos da fase 1 e fase 2 para a fase 3 nos montantes de MZN 11 191 012 e MZN 1 163
495, respeotivamente, resultando num aumento do LCE de MZN 647 214;
Os saldos por etapa para o valor contabil bruto do credito nao consignado sao apresentados a seguir
2020
Nao Payroll

- -------

2019

Estagio 1

91,611 ,227

Estagio 2

170,591,776

8,823,977

Estagio 3

235,666,020

51 ,602,491

Total

497,869,023

500,696,946

Provisao para reduc;;ao ao valor recuperavel (PCE) para produtos nao relacionados
dezembro de 2020:
Est.asio 1
PCE12meses
lmparidade acumulada a 1 de Janeiro de 2020

201 ,914

440,270,478

a folha de pagamento em 31

Estasio 2
PCEate a
maturidade

Est.asio 3
PCEate a
maturidade

2,539,410

6,548,725

de

Total
9,290,049

lmparidade acumulada ajustada
Transfer~ncias

do estagio 1 para o estagio 2

Transferencias do estagio 2 para o estagio 1

(2,223)
331,470

Transferenci as do estagio 1 para o estagio 3

1,107,680

1,105,457

(1,636,444)

(1,304,974)

(500)

Transferencias do estagio 3 para o estagio 1
Transferencias do estagio 2 para o estagio 3
Transferencias do estagio 3 para o estagio 2

4,940,558

Transferencias do estagio 1 para o estagio 3

9,158,241

.t>ctvos Financeiros reconhecidos durante o periodo
Novos activos financeiros originados

(70,946)
3,873, 134

lmparidade acumulada a 31 de Dezembro de 2020

18,431 ,647

567,724
(304,664)
95,131
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26,952,275

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

567,224
(125,774)

56,623,982

92,734,497

(442,303)
1,035,847

(107,651)
22,727,044

27,636,024

29,346,930

81 ,614,272

129,392,849
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0 movimento da imparidade para produtos de nao Payroll em 31 de Dezembro de 2019 concedido e conforme
segue:
Estali!io 2
PCEate a
maturidade

Esta~io 3
PCEatea
maturidade

5,921,249

8,254,555

13,022,272

(4,322,443)

1,725,564
(23,549,902)

Estasio 1
PCE12meses
lmparidade acumulada a 31 de Dezembro de 2019

Total
27,198,076

Transferencias:
Transferencias do estagio 1 para o estagio 2
Transferencias do estagio 2 para o estagio 1
Transferencias do estagio 1 para o estagio 3
Altera95es em PDs/LGDs/E.ADs

22 ,319,333
(6,133,825)
(17,469,052)

Desreconhecimento de actives financeiros do periodo
Noves actives financeiros
lmparidade acumulada a 31 de Dezern bro de 2019

14,767,193

(206,827)
93,479

(287,625)
1,629,625

201,914

2,539,410

(2,596,879)
(1 ,230,569)
9,961,273

3,827,448

(15,850,555)

(18,552,415)

(840,522)
256,257

(1 ,334,974)
1,979,360

6,548,725

9,290,049

Credito a trabalhadores do Estado

0 credito a trabalhadores do Estado representa os emprestimos concedidos a funcionarios do governo. o risco
associado a esses clientes e menor, pois os pagamentos sao retirados diretamente de seus salaries. Em
Moc;:ambique, ha seguranc;:a associada aos empregos do governo e, portanto, o risco de desemprego para esse
setor e considerado menor, portanto, o risco de credito para esse tipo de produto e menor. O aumento ocorrido na
imparidade para esses produtos durante o ano e explicado principalmente pelo aumento dos dias de atraso para um
departamento especifico devido aos atrasos nos pagamentos dos clientes. 0 aumento da imparidade deste produto
contribuiu principalmente para o aumento da imparidade em termos gerais, dado que este produto representa mais
de 70% da carteira total de emprestimos.
Durante o ano, ocorreram algumas variac;:oes no valor contabil bruto que contribuiram para parte da variac;:ao do
ECL Essas mudanc;:as incluiram o seguinte:
Desreconhecimento de ativos financeiros por reembolso de clientes, no montante de MZN 291 229 591
resultando numa diminuic;:ao de ECLs de MZN 109 188 439 .
Novas emprestimos financeiros no montante de MZN 766 383 481 resultando num acrescimo das LCE em
mais de 14%. 0 aumento das ECLs deve-se em parte ao alto valor dos emprestimos, bem como aos
emprestimos que foram transferidos para a fase 3;
Movimentos de emprestimos da fase 1 para a fase 2 de MZN 38 905 327 resultando na diminuic;:ao dos
ECLs de MZN 215 394 e movimentos da fase 2 para a fase 1 de MZN 167 528 003 resultando numa
diminuic;:ao do ECL em MZN 15 339 807;
Movimentos de creditos da fase 1 e fase 2 para a fase 3 nos montantes de MZN 18 655 167 e MZN 14 296
990, respectivamente, resultando num aumento de MZN 7 537 898 e MZN 13 785 799 em ECLs .
Os saldos por etapa para o valor contabil bruto do credito consignado sao apresentados a seguir.

Payroll
Estagio 1
Estagio 2
Estagio 3
Total
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2020

2019

1,507, 158, 149
446,844,964
247,430,049
2,201,433, 162

1,053,361 ,700
322,439,930
229,109,885
1,604,911,515
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0 movimento da imparidade para produtos de Credito a trabalhadores do Estado a 31 de Dezembro 2020
seguinte:

eo

Estagio 1

Estagio2

Estagio 3

PCE12meses

PCEate a

PCEate a

Total

23,251,081

38,668,336

224,832,917

286,752,334

(42,971,279)

(42,971,279)

23,251,081

38,668,336

181,861,638

243,781,055

(1 ,078,960)
4,054,540
(560,795)
27.431,345

863,566
(19,394,347)

lmparidade acumulada a 31 de Dezembro de 2019
Alteraxl!o na estimativa
lmparidade acumulada ajustada
.Activos financeiros desreconhecidos durante-0 oeriodo
Transferencias:
Transferencias do estagio 1 para o estagio 2
Transferencias do estagio 2 para o estagio 1
TransferMcias do estagio 1 para o estagio 3
TransferMcias do estagio 3 para o estagio 1
Transferencias do estagio 2 para o estagio 3
Transferencias do estagio 3 para o estagio 2
Alterai;:Oes em PDs/LGDs/EADs
Desreconhecimento de actil.l'.>s financeiros do periodo
Nol.l'.>s activos financeiros

(4,743,424)
(1 ,806,162)
8,252,834

lmparidade acumulada a 31 de Dezembro de 2019

(3,157,740)
972,198
11,207,193
(1 4,607,152)
4,046,706

(215,394)
(15,339,807)
8,098,693
7,537,898
(35,904,281)
(8,472,936)
16,943,539
13,785,799
(1,082,216)
(110,018)
63,746,535
70,210,303
(92,775,125) r (109,188,439)
30,051 ,160
42,350,700

18,598,760

170,939,943

201,914

244,339,161

0 aumento do risco de credito resulta do aumento do risco em alguns setores da carteira de credito, principalmente
funcionarios do Governo no Ministerio do Interior. As provisoes associadas sao maiores devido a uma parte
significativa do livro passar para a Fase 3, como resultado de atrasos de pagamento em 90 dias.

0 movimento da imparidade para produtos de credito a trabalhadores do Estado a 31 de Dezembro 2019 e o
seguinte:
ECL
Estasio 1

Mudani;:as no valor contabilistico bruto:
Transferencias do estagio 1 para o estagio 2
Transferencias do estagio 2 para o estagio 1
Transferencias do estagio 1 para o estagio 3
Alterai;:oes em PDs/LGDs/EADs
Novas actives financeiros
Desreconhecimento de activos financei ros do
oeriodo
Provisoes utilizadas ~ara o abate
Provisao para perdas em 31 de Dezembro de
2019

9

Estasio3

a

a

PCEate
maturidade

PCEate
maturidade

7,983,569

23,514,489

5,869,216

37,367,274

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

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

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

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

(290,604)

(3,801 ,137)

(294,749)

(4,386,490)

~74,2231

~1.209,780)

~1 . 597 ,669l

(2,881,672)

PCE 12meses
Provisao para perdas em 1 de janeiro de 2019

Estasio 2

23,452,995

38,668,336

224,832,917

Total

286,954,248

Outros Activos

A repartii;:ao de outros ativos

e a seguinte:

Devedores
M-Pesa
Devedores Diversos
Estado
Sector publico administrative
Despesas com encargos diferidos
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2020

2019

213,3191488
213,319,488

6,340,339
16,448,516
221788,855

7 508 023
7 1508,023

8,812,530
8,812,530

422, 144
221,249,655

849,084
32,450,469
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Outros devedores incluem valores relativos a adiantamentos feitos a empregados ea fomecedores, residentes e nao
residentes. 0 aumento do setor publico esta relacionado com a reteni;ao na fonte sobre os dep6sitos em bancos,
bem como com os pagamentos por conta efetuados durante o ano. A estimativa de perda de credito para esses
recebiveis considerada imaterial, uma vez que todos os saldos se encontram no estagio 1.

e

lncluido em outros devedores esta MZN38.136.622 devido pela Xtenda Finani;as Mot;ambique (Mcb), S.A., uma
subsidiaria da Xtenda Financial Holdings Limited. A Mybucks concedeu um emprestimo de capital de giro Xtenda
Finan9as Moi;ambique (Mcb), S.A, que nao era garantido, tinha um prazo de 12 meses e estava vencendo juros de
30% ao ano. Como parte da reestruturat;ao iminente resultante da aquisii;ao da MyBucks pela Xtenda Financial
Holdings Limited, o emprestimo foi convertido para o saldo a receber sem juros e sem prazos fixos de reembolso.

Ate 1 mes
1 mes a 3 meses
3 meses a 1 ano

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

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

2020

2019

10 lnvestimentos em instrumentos de capital
SIMO - Sociedade lnterbancaria de Moi;ambique

6 327 551

6 327 551

Total de investimentos em instrum entos de capital

6 327 551

6 327 551

o valor representa a participai;ao que o Banco detem no SIMO, de 0,50%, com um numero de 63.275 acyOes.
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11 Activos tanglvels
MobiHilrio e
Edificlos

Equipamento

equipamento
administrativo

i nform iii co

Veiculos

Outro
equip1ment

lmobilizad
oem

0

cuno

•

-BC

Total

~

Bat Saldo em 31 de Ouembro de 2018

66,247,980

A A~6es
Revo~I O

Abales
A~6es

32,291,417
9.853.094

51 ,588,634
8.&42,717

41 ,053,415
4,428,478

29,763,414
5,151,940

1,461,774

28,451,482

(2,327,948)

222,406,634
26,076,229
28,451,482

(2.327,948)

(398.858)

(207.7 14)

(3.604.532)

(4.418.n S)

(1.404.857)
1,481,774

91,972,656

41,936,797
193,266

41 ,063,118
2,076,127

34,972,471
971,633

91,972,656

42, 130,063

54,626,819
4,799,492
!254 2041
59,172,107

43,139,245

35,,944, 104

264,571,861
8,040.518
(254.2041
272,358, 175

Saldo em 31 de Oezembro de 2018
Amortiza90es dO exercicio
Abates

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

(22,355,141)
(2.61 3.981)
1,686,970

(28,007,957)
(10.714,406)
3,395.714

(24,229,957)
(3.910,387)
2,788,420

(14,966,337)
(3.448,362)
1,224,521

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

Saldo em 31 do Oezembro de 2019
Amortiza90es dO exercfcio
Abates
Saldo em 31 de Oezembro de 2020

(40,029,738)
(4,054,175)

(23,282,152)
(2,888,549)

(25,351,924)
(4,710,638)

(17,190,178)
(2,421.925)

(44,083,912)

(26,170,701)

(35,328,849)
(13,463,925)
47067
(48,743,507)

(30,088,562)

(19,612, 103)

(141,180,641)
(27.545,212)
47067
(168,678,766)

Soldo liquido em 31 de Oezem bro de 2020

47,888,744

15,959,362

10,428,600

1310701882

16,332,001

103,679,389

Soldo liquido em 31 de Oezembro de 2019

51 ,942,918

18,654,645

19,300,170

1s,111,194

17,782,293

123,391,220

Translar6neias
Soldo em 31 de Oezambro de 2019
Ad~6es

Abates
Saldo em 31 de Oezembro de 2020

(10.034.536)
(1.481.774)

Qepc1c!1c6g1

Os terrenos e ed~iclos do Banco siluados na Beira. Quelimane. e Ulongwe utilizados como ag~ncias do Banco foram reavaliadas em 31 de Oezembro de 2019 pela CPU
lntervalor. Lda .. uma empresa de avaliadores proflssionais independentes. A avalia~o foi feita ao valor de mercado. na base de utilizac;ao existente, tendo desta resultado um
excedente de reavali~o de MZN 10 251 771 , MZN12 151118 e MZN 6 048 594. respectivamente, que foram transferldos para a reserva de reavaliac;tlo do Banco.
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A tabela a seguir analisa os edificios mensurados ao valor justo no final do periodo de relat6rio pelos nrveis da
hierarquia do valor justo (defini96es detalhadas da hierarquia do valor justo na nota 29) em que a mensura9ao do
valor justo e classificada.

Valorizayao I Gusto
Reavalia9ao
Deprecia9ao acumulada
Saldo Uquido

2020
Nivel 3

2019
Nivel 3

91 ,972,656
{44,083,912)

63 521 174
28 451 482
{40 029 738)

47,888,744

51 942 918

Se os edificios estivessem mensurados ao custo hist6rico, os saldos seriam conforme apresentados abaixo:

Gusto
Depreciayao acumulada
Saldo Uquido

2020

2019

63,521 ,174
(42,545,994)

63,521,174
{37,402,463)

20,975,180

26,118,711

Tecnicas de valoriza9ao de instrumentos nao financeiros avaliados pelo justo valor:

lnstrumentos

Tecnicas de Avalia~ao

Dados observaveis

0 justo valor dos edificios foi reavaliado tendo em conta
Ediflcios

lnstrumentos

as normas e orienta96es expressas pelo Conselho
Internacional de Nonnas de Avalia9ao (CINA) e pelo
TEGoVA (o Livro Azul}. Foram utilizados o Metodo de
Compara9ao Directa de Mercado e o Metodo do
Rendimento uma vez que foi possivel identificar e
validar a existencia de um mercado imobiliario de
comercializayao e arrendamento. Foram tambem
utilizados dados nao observaveis, tais como a taxa de
capitaliza9ao obtida atraves da analise do mercado bem
como a potencial renda mensal (representada pelo
pre90 de mercado por metro quadrado).
Tecnicas de Avalla~ao

Pre9os de mercado
do arrendamento de
im6veis

Dados observaveis

Analise de sensibilidade do excedente de reavalia~ao
Os dados mais significativos na estimativa do justo valor dos edificios sao a taxa de desconto e o pre90 de mercado
por metro quadrado. Ao aumentar a taxa de desconto em 1% e o preva de mercado por metro quadrado pelo
equivalente taxa de infla9ao esperada (4%), o excedente de reavaliayao reduz em cerca de MZN 7 882 769.

a
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12 Loca~ao
12.1 Activos por direito de Uso (ROU)
Activos por direito de uso
Custo
Saldo em 1 Janeiro
Adi<;Oes
Ajustamentos

2020

2019

68,440,071
68,440,071
(11,936,941)

Saldo em 31 Dezembro

56,503,130

68,440,071

Amortizacao
Saldo em 1 Janeiro
Adi¢es
Ajustamentos

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

(14,553,926)

Saldo em 31 Dezembro

(23,033,017)

{14,553,926)

33,470,113

53,886,145

Val or liquido

12.2. Passivo por loca~ao
Passivo por locacao

2020

Saldo em 1 Janeiro
Adi<;Oes
Ajustamentos
Pagamentos

57,355,480
68,440,071

Saldo em 31 Dezembro
A analise de maturidade dos contratos de arrendamento
seguinte
Centro de 1 ano
Entre 1 a 2 anos
Entre 2 a 3 anos
Entre 3 a 4 anos
Entre 4 a 5 anos

2021

(12,078,603)
(8,253,883)

{11,084,591)

37,022,994

57,355,480

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

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

37,022,994

57,355,480

ea

Os pagamentos associados a rendas de curto prazo de agencias e a todas as rendas de activos de baixo valor sao
reconhecidos pelo metodo linear, como uma despesa nos resultados. Os arrendamentos de curto prazo sao
arrendamentos com prazo de 12 ou menos meses. Os activos de baixo valor compreendem equipamentos de Tl e
pequenos itens de mobiliario de escrit6rio.
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13 Activos intangiveis
0 Banco regista nesta conta o software e as despesas relacionadas com a implementac;;ao de activos intangfveis
cuja natureza permite a capitalizac;;ao. A partir de 31 de Dezembro de 2020, estabelecida a seguinte composi~o:

e

Software
Custo
Saldo em 31 de Dezembro de 2018
Adi90es

10,703,226

65,725,909
(1,279,644)

Abates
Saldo em 31 de Dezembro de 2019

75,149,490

Adicoes
lnvestimentos em Curso
Saldo em 31 de Dezembro de 2020

57,909,854
15,595,140
148,654,484

Amortizacao acumulada
Saldo em 31 de Dezembro de 2018

(10,288,997)

Abates

1,277,790

Saldo em 31 de Dezembro de 2019
Amortizacaes do exercl cio
Saldo em 31 de Dezembro de 2020

(9,011,207)
(6,264.277)
(1 5,275,484)

Saldo liquido em 31 de Dezembro de 2020

133,379,000

Saldo liquido em 31 de Dezembro de 2019

66,138,283

O sistema de core banking foi actualizado e as adic;;oes neste ano referem-se aos custos incorridos durante o
periodo de reporte. Esses custos, relacionados as despesas necessarias para colocar o software disponivel para
uso. foram capitalizados e a amortizac;;ao teve inicio imediatamente quando o processo de upgrade foi finalizado.
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14

Activos e Passivos por imposto diferldo

2020

Noiniciode
ano

Passivos por imposto diferido
Excedente de reavalia~3o de edificios
Outras diferencas temporarias de tempo

(8,858,407)

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

246,066
{304,726)
po4,726!

18,858,407)
Activos por imposto diferido
Passives de arrendamento
Diferencas de cambios nao realizadas
ktivos tangiveis
Prejuizos fiscais

3,616,663
2,496,874
1,619,675
9,629,076
17,362,288

22,382,615
22,382,615 ,
No inicio de
ano

2019

246,066

No final do
ano

(8,612,341)
{304,726)
!8,917,067)
3,616,663
2,496.874
1,619,675
32,011.691
39,744,903

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

No final do
ano

{8,858,407)
(8,858,407!

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

Passivos por imposto diferido
Excedente de reavalia~o de edificios

Activos por imposto diferido
Prejuizos fiscais

22,382,615
22 382,615

22,382,615
22 382,615

e

A recuperabilidade do ativo fiscal diferido baseada em projecoes de gestao que sao regularmente atualizadas e
avaliadas. Actives para lmpostos diferidos sao reconhecidos somente na extensao em que lucres futuros estejam
disponfveis contra os quais as perdas fiscais nao utilizadas ou creditos fiscais nao utilizados possam ser utilizados.
No final do ano, perdas avaliadas de MZN100 036 534 estavam disponiveis para compensar o lucro tributavel future
e um valor de MZN 32 011 691 de ativo fiscal diferido relacionado a essas perdas avaliadas foi reconhecido .
Prejuizos ficais acumulados

2019
2020

Prejuizos ficals anuais

71,758,972

71,758,972

28,277,562

100,036,534

A administra9ao realiza uma avalia9ao da probabilidade de lucro tributavel futuro, realizando uma analise ao longo
de um periodo de 4 anos de receitas e despesas. Para determinar a probabilidade de que lucro tributavel estara
disponfvel contra o qual os prejuizos fiscais nao utilizados possam ser utilizados, o Banco revisou suas previsOes de
trabalho garantido para o future previsfvel e comparou-as com seus prejuizos fiscais totais. Na medida em que a
previsao nao suporte o ativo fiscal diferido sendo utilizado em 5 anos, o ativo fiscal diferido nao e reconhecido.

a

lucratividade no curto e medic prazo.
Foram elaboradas previsoes detalhadas mostrando o retorno do Banco
Essas previsOes sao baseadas em orcamentos financeiros aprovados e no piano estrategico de quatro anos.

0 seguinte criteria e usado para avaliar a probabilidade de que o lucro tributavel estara disponivel contra o qual os
prejufzos fiscais nao utilizados podem ser utilizados:

a

i) Se a entidade tern diferencas temporarias tributaveis suficientes relacionados
mesma autoridade
tributaria e mesma entidade tributavel, o que resultara em valores tributaveis contra os quais os prejuizos
fiscais nao utilizados podem ser utilizados;
ii) See provavel que a entidade tera lucre tributavel antes que OS prejuizos fiscais nao utilizados expirem;
iii) Se os prejuizos fiscais nao utilizados resultam de causas identificaveis que sao improvaveis de se
repetir; e
iv) Se existem oportunidades de planeamento tributario disponfveis que irao criar lucre tributavel no periodo
em que as perdas fiscais nao utilizadas ou credito fiscal nao utilizado podem ser utilizados.

a
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15 Titulos de divida Detido
2020
Obriga9oes corporativas

2019

70,451,1 75

Bilhetes de Tesouro

677,450,053
747,901 ,229

Corrente
Nao corrente

583,626,819
164,274,409
747,901 ,229

16 Recursos de outras instituic;oes de credito

Descoberto Bancario

216 750 040
216 750 040

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

17 Recursos de clientes

Dep6sitos correntes
Dep6sitos a prazo
Juros acumulados

2020
747,044,450
2,490,706,222
3,237,750,672

2019
256,040,083
1,002,211761
1 !258,251,844

60,084,950

33,254,232

3,297,835,622

1,291 ,506,076

1,107,265,640

411 ,136,564

319,079,791
1,871 ,490, 191

657,495,283

3,297,835,622

1,291,506,076

Maturidade de dep6sitos a prazo
Ate 1 mes
De 1a3 meses
De 3 meses a 1 ano
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18 Outros passivos
A decomposi9ao dos outros passives apresenta-se em 31 de Dezembro de 2020 como se segue::

Credores
Sector publico
Estimativa de imposto
Outros Credores
Pagamentos
Contas a pagar do empregado
Outros pagamentos
Contas suspensas
Outras contas de suspensas

2020

201 9

17,493,630
31,262,000
29,287, 140
78,042,770

13,644,786
31 ,262,000
17,015,811
61 ,922,597

8,608,222
7 172 827
15,781 ,049

3 174 990
3,174,990

80,876,847
80,876,847

2,682.343
2,682,343

174,700,666

67,779,930

Outros credores incluem valores devidos a fornecedores locais por serviyos locais, contas a pagar entre empresas
e provisoes. Os fornecedores foram posteriormente pagos no periodo seguinte. Outras contas a pagar incluem
valores devidos a fornecedores em relacao ao curso normal da atividade, em rela9ao a despesas como custos
administrativos, aquisiy(>es de imobilizado e outros. As outras contas suspensas referem-se compensacao de
saldos de cartees. saldos interbancarios e dep6sitos nao alocados.

a

A provisao tributaria refere-se a um exame de saude realizado pela KPMG em 2019 em rela9ao a impostos como
IVA, impasto de renda retido na fonte, imposto de selo. Os resultados do imposto motivaram o banco a constituir
provisao para efetuar o pagamento voluntano dos respectivos impostos.
0 vencimento e apresentado da seguinte forma:
2020
98,370,475
45,068,190
31 ,262,000
174,700,665

Ate 1 mes
De 1a3 meses
De 3 meses a 1 ano

19

2019
16,327, 129
20, 190,801
31 ,262,000
67,779,930

Emprestimos e Titulos de divida
2020

2019

Titulos de divida
Juros acumulados sobre a divida

518,788,646
16,4501945
535,239,591

516,531,643
31 ,469,567
548,001 1210

Emprestimos
Juras acumulados sobre emprestimos

420,626,819
3612154
424,2381973

157,055,000
3 557 154
160,6121154

959,478,564

708,61 3,364

583,626,819
375,851}45
959,478,564

128,844,780
579,768,584
708,613,364

A maturidade

e apresentada da seguinte forma:

3 meses a 1 ano
Acima de 1 ano
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BC

Os titulos de divida listados sao os seguintes:
Obrigacoes - Sanlam e Global Alliance Serie 1 (2018)
Estas obriga9oes foram emitidas em 18 de Maio de 2018, com um valor nominal de 100 meticais cada, por um
periodo de 2 anos. No final do ano o valor nominal das obrigac;oes de 100 meticais. A taxa de ju res do cupao foi
indexada, e foi adicionada uma margem, que e revista a cada 6 meses ap6s o pagamento do cupao do semestre
anterior. 0 juro e pago a cada 6 meses.

e

Obrigacoes - Lions Head (ALCB Fund) Serie 2 (2018)
Estas obriga96es foram emitidas em 29 de Junho de 2018, com um valor nominal de 100 meticais cada, por um
periodo de 2 anos. No final do ano o valor nominal das obriga9oes e de 100 meticais. O cupao tern uma taxa fixa de
21 .50% e o juro e pago semestralmente.
Obriqacoes - Global Alliance Bond Serie 3 (2018)
Estas obriga96es foram emitidas em 30 de Novembro de 2018 com um valor nominal de MT100 cada, por um
periodo de um ano. No final do ano, o valor nominal da obriga9ao era de 100 MT. A taxa do cupao foi indexada,
tendo sido acrescentada uma margem que e reposta semestralmente ap6s o pagamento do cupao do semestre
anterior. Os juros sao pagos de seis em seis meses.
Obrigacoes - Mocambigue Previdente Serie 4 (2018)
Estas obriga96es foram emitidas em 30 de Novembro de 2018, com um valor nominal de 100 meticais cada, por um
periodo de 3 anos. No final do ano o valor nominal das obriga9oes e de 100 meticais. A taxa de juro do cupao foi
indexada, e foi adicionada uma margem que e revista a cada 6 meses ap6s o pagamento do cupao do semestre
anterior. 0 juro e pago a cada 6 meses.
Obrigacoes - Global Alliance Bond Serie 1 (2019)
Estas obriga96es foram emitidas em 01 de Mar90 de 2019 com um valor nominal de MT100 cada, por um perlodo de
um ano. No final do ano, o valor nominal da obriga9ao era de 100 MT. A taxa do cupao foi indexada, tendo sido
acrescentada uma margem que e reposta semestralmente ap6s o pagamento do cupao do semestre anterior. Os
juros sao pages de seis em seis meses.
Obrigacoes - Global Alliance Bond Serie 2 (2019)
Estas obriga96es foram emitidas em 01 de Maio de 2019 com um valor nominal de MT100 cada, por um periodo de
um ano. No final do ano, o valor nominal da obriga9ao era de 100 MT. A taxa do cupao foi indexada, tendo sido
acrescentada uma margem que e reposta semestralmente ap6s o pagamento do cupao do semestre anterior. Os
juros sao pages de seis em seis meses.

Estes emprestimos tern os seguintes term os e condicoes associados:

Emprestimo A
Emprestimo B

Taxa de juro 2020
19.75%
15%
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Taxa de juro 2019
19.75%
15%

Maturidade
19 Junho 2021
18 Janeiro 2025
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0 movimento da dfvida lfquida

e o seguinte.

Emprestimos

Em 1 de Janeiro 2019
Aquis i9ao de arrendamentos

(257,996,820)

Titulos de divida

Titulos de

naocotados

divida listados

(10,195,242)

(494,683,233)

Caixa e
equlvalentes Passives de Oivida llquida
arrendamento
de caixa
336,415,292

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

10,000,000

Transferencias (capital)
Transferencias (juros)
Receitas
Pagamentos
Fluxo de caixa em dinheiro e
equivalentes de caixa
Fluxo de caixa (juros)
Juros acumulados

O v.§.g

195,242
(8,029,125)
84,697,021

(28,033,943)

(10,000,000)
(195,242)
(201 ,061 ,843)
134,000,000

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

19,107,845
(75,962,800)

(75,962,800)

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

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

Em 31 de Dezembro 2019

(160,612, 154)

(548,001 ,210)

260,452,492

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

Em 1 de Janeiro de 2020

(160,612,154)

(548,001,210)

260,452,492

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

Receitas
Pagamentos

(320,000,000)

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

Fluxo de caixa em dinheiro e
equivalentes de caixa
Ajustamentos
Fluxo de caixa (juros)
Juros acumulados

Em 31 de Dezembro2019

(4,710,969)

8,253,883
481 ,643,892

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

(424,238,973)

(535,239,591)

742,096,384

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

12,078,603
115,682,613
(59,309,432)

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

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

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

As transferencias referem-se a reclassificayoes que nao representam caixa entre trtulos de dfvida cotados e nao
cotados.

20 Capital social
0 capital social do Banco decompoe-se da seguinte forma:

Accionistas
Mybucks, SA
Futurium Fin, S.A.
Andre Dauane

2020

2019

550,409,584
19,925,000
25 000

550,409,584
19,925,000
25000

570,359,584

570,359,584

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

Premio das acyoes
Reservas legal
Reavaliayao das reservas
Outras reservas

2020

2019

1,791,130
25,205,754
17,809,093
58 960 576

1,791 , 130
25,205,754
18,824,117
58 960 576

103,766,553

104,781,577

Houve reavalia9ao dos im6veis detidos pelo banco em 2019 que resultou numa reserva de reavalia9ao devido ao
ganho registado.
Nos termos do artigo 63 da Lei 15/99 de 19 de Novembre (conforme alterada), o Banco deve destinar anualmente,
para uma reserva legal, nao inferior a 15% do seu lucro Hquido de impostos, ate que a reserva seja igual ao
montante de capital. A reserva nao pode ser distribufda, mas pode ser utilizada para recuperar prejuizos ou
aumentar o capital. A reserva legal nao aumentou devido ao banco ter apresentado prejuizo no exercicio.
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a

As outras reservas referem-se subscrii;:ao de capital pelos acionistas, para aumento do capital social. O Banco
aguarda a homologa<;:ao do Banco Central para proceder a incorporai;:ao na linha do capital.

21

Juros e rendimentos similares

Juros e rendimentos similares
Juras de credito a clientes
Juras de disponibilidades e aplicai;:6es em instituii;:oes de
credito
Juros e encargos similares
Juras de recurses de clientes
Juras de titulos de dfvida
Juras de emprestimos
Outros juros e encargos similares

2020

2019

937,194,931

881,781,557

29,484,856
966,679,787

22,954,096
904,735,653

(296,466, 753)
(39,995,021)
(102,706,887)
(31 ,399,033)
(470,567,694)

(165,753, 737)
(86,412,021)
(76,490,940)
(19,499,440)
(348,156,138)

496, 112,093

556,579,515

lnclufdo na outra despesa de juros esta o custo financeiro do arrendamento e do cheque especial.
0 crescimento dos juros de emprestimos e adiantamentos a clientes deveu-se em linha com o crescimento da
carteira de credito ocorrido em 2020.-

22

Rendimentos de servigos e comissoes

Rendimentos de servigos e comissoes
Por taxas de servi<;:os
Por operacoes de concessao de credito
Por transaci;:oes com cartoes
Por servi<;:os prestados
Encargos com servigos e comissoes
Outros encargos com servii;:os e comissoes

2020

2019

54,827,970
34,445,942
1,549,749
1,205,425

45,305,440
28,423,030
2,555,941
1,765,499

92,029,086

78,049,910

(2,218,861)

{5 12781269)

89,810,225

72,771 ,641

(7,802,728)
952,269
(6,850,459)

(310 085)
82 1 320
511 235

23 Operagoes cambiais

Perdas cambiais
Ganhos cambiais
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24 Outros ganhos e gastos operacionais
Outros ganhos operacionais
Doac;oes

8,766,273

Outros ganhos operacionais

(63,771,748)

(63,771 ,748)

2,718 078
11,484,351

2,217,948

2,657,078

Outros gastos operacionais
lmpostos indirectos
Multas e penalidades

227,223

727,965

Abate de imobilizado

162,911

2,327,948

Outros gastos operacionais

11,243,007

15,530,250

13,851 ,090

21 ,243,241

Os outros ganhos operacionais referem-se a receitas provenientes do abate de activos tangfveis durante o ano. Os
outros gastos referem-se a varias despesas pagas durante o ano, para actividades variadas, nomeadamente 0
pagamento da quota de membro da Associac;ao Moc;ambicana de Bancos, taxas anuais para activos fixos (edificios
e verculos) e doac;oes efectuadas durante o ano.

25 Gasto com pessoal
2020
141 ,989,543
5,654,008
37,517 873
185,161,424

Remunerac;oes
Encargos sociais obrigat6rios
Outros custos com o pessoal

2019
148 077 068
5 647 748
14 024 515
167 749 331

0 numero medio de colaboradores do Banco em 2020 foi de 205 (2019: 242 colaboradores). Os outros custos com o
pessoal incluem despesas relacionadas com indeminizac;Oes e assist~ncia social.
26 Gastos gerais administrativos

Consultoria
Rendas e alugueres
Circuitos alugados
Conservac;ao e reparac;ao
Seguranc;a
Comunicac;oes
Deslocac;Oes e estadas
Outros servic;os especializados
Energia e agua
Material de escrit6rio
Taxas e encargos bancarios
Seguros
Combustiveis
Licenc;a de Software
Formac;ao
Outros fornecimentos e servic;os de terceiros

2020

2019

73,248,845
11,798,097
27,881,530
14,352,650
10,684,455
9,735,486
7,576,998
80,883,121
6,770,931
7,612,797
3,896,331
8,218,949
3,097,203
49,797,153
2,446,374
14,934,164

50,683,390
9,964, 114
18,870,654
15,759,469
16,646,239
19,167,136
8,999,857
29,506,433
8,394,015
9,447,604
3,191,479
7,565,269
3,813,524

332,935,084

218,259,365

1,300,345
14,949,836

Os outros servic;os especializados incluem custos relacionados com servic;os de auditoria, assessoria, servic;os
fiscais , na sua maioria. As licenc;as de tecnologias de informac;ao (Ti) aumentaram a medida que o banco continuou
a melhorar seus sistemas de Tl, juntamente com as licenc;as necessarias para manutenc;ao. 0 crescimento no
numero de clientes tambem exigiu a compra de mais contas para o sistema de Core Banking , Temenos (T24
system), resultando em aumento nas taxas de licenc;a. lsto resultou num aumento de outros servic;os especializados
em 2020. Adicionalmente, os honoraries de auditoria para auditories anuais e outros servic;os como a KPMG no que
diz respeito aquisic;ao do banco resultaram no crescimento significativo desta rubrica de custos.

a

Outras despesas operacionais incluem gastos com marketing, uniformes, publicac;Oes, material de limpeza e transporte.
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27 lmpostos sobre rendimento
lmposto de renda

lmposto corrente
(Acima) I abaixo da provisiio em a nos anteriores
lmposto de renda diferido (nota 14)

0 movimento durante o ano no saldo tributilrio corrente
lmposto a pagar no inicio do ano
(Acima) I abaixo da provisiio em anos anteriores
lmposto pago durante o ano
lmposto a pagar no final do ano

2020

2019

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

580,256
19,51 2,272
(22,962,871)
(2,870,343)

e o seguinte:
37,938,180
(37,938.180)

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

Reconcllla~lloda taxa efetiva de lmposto
2019
0 imposto sobre o prejuizo do banco antes do imposto de renda difere de ------"=-.:..::::=:::...::..:==----__.:V~a'.!!lo:!...r...!.Ta~xa
~d.:::.e.!!C
im~p~o=stc
quantidade te6rica que surgiria usando a
1axa de imposto de renda estatutaria da seguinte torma:
Prejuizo antes do imposto de renda
(32,212,920)

lmposto calculado com base na taxa de imposto de renda legal de 32%
Efeito fiscal de:
Renda nao tribuliivel
Despesas nao dedutiveis para fins fl seals
(Pcima) I abalxo da prol.isao em anos anteriores
Oespesa de lmposto de renda /taxa efetfva de imposto ('Ya)

(10,308,134)

11.8%

(324,514)
7,762,305

0 .4%
-8.9%
0.0%
3.3%

(2,870,343)

O acrescimo das despesas nao dedutiveis esta relacionado com os acrescimos de custos em rela~o a provisao nao
aceite que ultrapasse os limites legais, custos de utilidades sociais, depreciayao nae aceite bem come impastos e
taxas de terceiros.
0 banco tinha MZN 100 036 534 disponiveis em prejuizos fiscais acumulados. Estas perdas serao utilizadas em
periodos fiscais futures e o Banco determinou o ativo por impasto diferido de MZN 32 011 691 e esta confiante de
que sera capaz de obter lucres suficientes no future para utiliza-lo nos pr6ximos 5 anos desde o imposto diferido, os
ativos decorrentes de prejuizos fiscais expiram em 5 anos em Moyambique. As autoridades fiscais tern o direito de
rever as obrigaryaes fiscais do Banco durante um periodo de 5 anos. Com base em suas revisOes, as autoridades
fiscais poderiam reavaliar os tributes devido a interpretai;:Oes divergentes e I ou ao nae cumprimento da legislayao
fiscal. Os Administradores estao confiantes de que nenhum ajuste resultara dessa revisao por parte das autoridades
fiscais.
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28 Resultados por ac1;ao
2020
Prejuizos liquidos Atribuivel aos accionistas ordinaries
Numero medic ponderado de accoes

2019

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

Prejuizo I ou Resultados bas ico por ac ~ao

(12.15)

fleeces ordinarias em em itidas em 1 de Janeiro

.,. (10,518,460)
5,703,596
(1.84)

5,703,596

5,703,596

5,703,596

5,703,596

5,703,596

5,703,596

/lci;;oes ordinarias em itidas durante o ano
Ac~oos

em 31 de Dezembro

Numero medio ponderado ajustado de ac~Oes
ordinarias em em issiio
Media ponderada dos numeros de acr;oes

Total ac~oos

31 de Dezembro de 2020
Aci;;oes no infcio do ano
Aci;;oes em itidas durante o ano

5,703,596

Propor~iio

Ac~0es

do periodo
coberto

Medias
Ponderadas

100%

5,703,596

5,703,596
5,703,596

Propor~iio

do periodo
coberto
31 de Dezembro de 2019
kcoes no inicio do ano
kcOes emitidas durante o ano

5,703,596

100%

5,703,596
5,703,596

5,703,596

29 Partes relacionadas
Em 31 de Dezembro de 2020, o Banco era controlado pela My Bucks, S.A que detem 97% do capital.
29.1

As partes relacionadas identificadas e as naturezas de suas relai;;Oes sao detalhadas a seguir.

Descricao

31 -Dec-20

Mybucks, SA

Accionis ta

Futurium FIN , SA

Accionista

Accionista

Pieter van Der Merwe

Accionista

Accionista

Joao Jose Macaringue

Membro do conselho e Diretor

Membro do board e Director

Mark Vivier

Membro do conselho e Diretor

Membro do board e Director

Andre Dauane

Membro do conselho e Diretor

Membro do board e Director

Thamsanqa Sibiya

Membro do conselho e Diretor

Membro do board e Director

Riaan Paul

Membro do conselho e Diretor

Membro do board e Director

Stephanie Walker

Membro do conselho e Diretor

Membro do board e Director

Joaquim Bila

Membro do conselho e Diretor

Membro do board e Director

Carlos Sitoe

Membro do conselho e Diretor

George Nheweyembwa

Membro do conselho e Diretor

Membro do board e Director
Membro do board e Director
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29.2

Transaq:6es e saldos com partes relacionadas:
Subscri~io

de
capital social

Descri~ao

Capital
suplementar

Emprestimos
recebidos

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

Management
fees
49,797, 153

49 797 153
Para o period findo em 31 Dez 19
Mybucks, S.A.

29.3

Saldos com partes relacionadas apresenta-se da seguinte forma:

Saldo Inter-company

A 31Dec2020
Mybucks. S.A.

24,415,794
24,415,794

A 31Dec2019
Mybucks, S.A.

29.4

Nao foram pages dividendos nos exercicios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020

29.5

Os emolumentos dos diretores da empresa foram cobrados de acordo com a tabela abaixo:

Conselho de Administrac;ao

2020

2019

6, 107,759

15,059 000
15,059,000

6,107,759

30 Contingencias e compromissos
Em 31 de Dezembro de 2020, existiam passives contingentes decorrentes de uma Garantia Bancaria de
USD900.000 obtida junta de um banco comercial por conta de um terceiro. As garantias bancarias sao geralmente
obtidas para apoiar o desempenho de um cliente perante terceiros. 0 Banco s6 sera obrigado a cumprir essas
obrigac;oes em caso de inadimplencia do cliente. A garantia bancaria foi totalmente garantida em dinheiro, portanto,
nao se espera que tenha um efeito adverso na posic;ao financeira do banco. 0 litigio pendente contra o banco, se for
decidido contra o banco, resultara em responsabilidades nao superiores a MZN 2 000 000 que, na opiniao dos
Administradores, nao tera um efeito adverse na posic;ao financeira do banco.
Os compromissos de emprestimo sao acordos de emprestimo a um cliente no future, sujeitos a certas condic;oes.
Esses compromissos sao normalmente assumidos por um periodo fixo. 0 Banco pode rescindir sua obrigac;ao
contratual para a parte nao sacada dos limites de emprestimo acordados, mediante aviso previo ao cliente. No final
do ano, o Banco nao possuia quaisquer compromissos de emprestimo ou aquisic;ao de ativos por liquidar.
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lnforma~iio

de Justo Valor

Modelos de avaliacao
O banco mede os valores justos usando a seguinte hierarquia de valor justo, que reflete a importancia dos dados
usados ao fazer as mensurac;oes:

Nivel 1
Respeita aos preyos cotados de mercado (nao ajustados) em mercados actives para instrumentos identicos. 0 justo
valor dos instrumentos financeiros negociados em mercados actives e baseado em prec;os cotados no mercado a
data do balanc;o. Um mercado e considerado active se os prec;os cotados forem imediata e prontamente disponiveis
em bolsa, num revendedor, corrector, grupo da industria, servic;o de prec;os ou agencia reguladora, e esses prec;os
representarem transacc;oes de mercado reais e regulares. 0 prec;o de mercado cotado usado para os actives
financeiros mantidos pelo Banco o prec;o de compra actual. Estes instrumentos estao incluidos no nivel 1. Os

e
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instrumentos incluidos no nivel 1 compreendem investimentos em ac¢es e titulos cotados, principalmente
classificados como titulos para negociacao ou disponiveis para venda.
Nivel 2

Trata dos prec;:os cotados inclufdos no . nivel 1 que sao observaveis directamente, ou seja, como prer;:os, ou
indirectamente, ou seja, como derivados dos prec;:os. Esta categoria inclui instrumentos valorizados utilizando:
precos cotados de mercado, em mercados activos para instrumentos similares; prec;:os cotados para instrumentos
identicos ou similares, em mercados considerados menos activos; ou outras tecnicas de avaliayao nas quais todas
as inforrnar;:6es relevantes sao directa ou indirectamente observaveis a partir de dados de mercado. O justo valor de
instrumentos financeiros que nao sao negociados num mercado activo (por exemplo, derivados de balcao) e
deterrninado por meio de tecnicas de avaliayao. Essas tecnicas de avaliar;:ao maximizam o uso de dados de
mercado observaveis, onde estao disponiveis, e depositam o minimo de confianr;:a possivel em estimativas
especificas da entidade. Se todos os dados significativos exigidos para o justo valor de um instrumento sao
observaveis, o instrumento e incluldo no nivel 2. Se um ou mais elementos significativos nao sao baseados em
dados de mercado observaveis o instrumento e incluido no nlvel 3.
As tecnicas especificas de avaliar;:ao aplicadas para valorizar os instrumentos financeiros incluem :
•
•
•

Prer;:os cotados de mercado ou cotacoes para instrumentos similares;
0 justo valor de swaps de taxas de juro e calculado atraves do valor presente dos fluxos de caixa estimados
tendo em consideracao curvas de rendimento observaveis; e
Outras tecnicas, como analise dos fluxos de caixa descontados sao utilizadas para determinar o justo valor
dos restantes instrumentos financeiros.

Nivel 3

Este nivel trata dos dados que nao sao observaveis e inclui todos os instrumentos com tecnicas de avaliar;:ao que
incluem dados nao baseados em informar;:ao observavel ou em que os dados nao observaveis tern um efeito
significativo na avaliar;:ao do instrumento. Esta categoria inclui instrumentos que sao valorizados tendo por base
prer;:os cotados para instrumentos similares, em que os ajustamentos nao observaveis significativos ou pressupostos
sao necessarios para reflectir as diferenr;:as entre os instrumentos.
As tecnicas de avaliar;:ao incluem o valor presente liquido e modelos de fluxos de caixa descontados, comparar;:ao
com instrumentos similares para os quais existem precos observaveis de mercado, modelos de prec;:os de opcoes e
outros modelos de avaliar;:ao. Os pressupostos e os dados utilizados nas tecnicas de avaliar;:ao incluem taxas de juro
sem risco e de referencia, margens de credito e outros premios usados para estimar taxas de desconto, prer;:os de
titulos e accoes, taxas de cambio, ac¢es e indices de accoes e volatilidades esperadas de precos e correlar;:oas.
0 objectivo das tecnicas de avaliar;:ao e chegar a uma mensuracao pelo justo valor que reflicta o preco que seria
recebido para vender o activo ou pago para transferir o passivo numa transacr;:ao entre participantes do mercado na
data de mensuracao.
0 Banco usa modelos de avaliacao amplamente reconhecidos para deterrninar o justo valor de instrumentos
financeiros comuns e mais simples, tais como a taxa de juro e swaps de moeda, que usam apenas dados de
mercado observaveis e exigem pouco julgamento e estimativa da Administrar;:ao. Os precos observaveis ou inputs
nos modelos estao geralmente disponiveis no mercado para titulos de divida e de accoas listados, derivados
negociados em bolsa e simples derivados de balcao, como swaps de taxa de juros.
A disponibilidade de prer;:os e modelos de~ mercado observaveis reduz a necessidade de julgamento e estimativa da
gestao e tambem reduz a incerteza associada determinacao do justo valor.

a

e

A disponibilidade de prer;:os e dados de mercado observaveis varia de acordo com os produtos e mercados e
propensa a mudanr;:as com base em eventos especlficos e condir;:oes gerais nos mercados financeiros. A
metodologia de avaliar;:ao do Banco para valores mobiliarios utiliza uma metodologia de fluxo de caixa descontado e
uma metodologia de desconto de dividendos. As metodologias sao frequentemente usadas pelos participantes do
mercado para atribuir prer;:os a activos similares.

54

Demonstra9oes Financeiras
Para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020

G MJitG
2020

Not..
Mn1ncilla11ets
Cahca e disponibi1idades em baneos eentrais
0 11ponibtlidades e apllca9611 em outras lnstitui96es de crid110

11
7

Emprutimos e adiantamtn\Ot a cllentes

8

Tltulos do di\llda dettdos

15
10
9

lt1Y1stimentos em instrumentos de capitaJ
OUtros • ciws
Total de actlYos f'l;nanceira.

lllwl 2

Tola I

2,325,570, t 75
747 .901.229
6,327,551
22 1.249 655
3,301,041.101

418,713,014
2,325,570,175
747,901 ,229
6,327,551
221.249,655
4,461 ,858.007

742,096.384
418,713,014

1,160.101,397

2019

lllwl 3

Nwl2

742,096,384

Nwl3

260,452,492

Total

260,452,492

260,A52,A92

333,669,344
1,852,537.357

333,669,344
1,852,537,357

6.327,551
32 450469
2,224,014,721

6.327,55 1
32,450 460
2,485,A37,213

216,750,040
1.291 .506,076
160,612,154

216,750,040
1,291 ,506,076
160,612,1 54
548,001,2 10
e1 1n9.930
2,284,649,410

Paaslvos financoiros
Recurses de institui~Oes de cr6dlto
Recurses de clientes

Empresttmos
Titulos de dilida•
OUtros passr..os
Total de pas1;....os f"lnanceito.

16

17
19
19
18

3,297,835,622
424.238.973
535,239,591
535,231~91

174,700,668
3,896,775,210

3,297,835,622
424,238,973
535.239,591
174.700,666
4,432,014,852

548001,210
s1 1n 9,930
1.736,848.200

548.001,210

• Estes Utulos estao listados, contudo, tendo em considerar;:ao que nao sao transacionados regularmente, o prer;:o de
cotar;:ao nao e representative do seu justo valor e foram considerados no nivel 2.
Justo valor dos instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros do Banco em 31 de Dezembro de 2020 sao apresentados abaixo:
Notas
Actlvos financeiros
Caba e disponibilidades em bancos centrals
Dlsponibilidades e apllca¢es em outras instilul¢es de credito
Emprestimos e adiantamento a cli entes
lm1estimentos em inslrumentos de capital
Outros activos
Total de actillos financelros
Pass lvos financeiros
Recursos de Clientes
Emprestimos
Tltulos de dillida
Outros passivos
Total de passivos financelros

Justo valor atravh
de outro rendlmento

Custo
amortizado

Total valor
contablllstlco

Justo valor

6

742,096,384

742,096,384

742,096,384

7

418,713,01 4

418,71 3,014

418,713.014

2.325.570,175

2,325,570, 175

2.325,570.175

221,249 655
3,707 ,629,227

754 ,228,780
221.249.855
4,461,858,007

754.228,780
221.249 ,655

3.297.835.622
424.238,973
535,239,591
174,700,666
4,432 ,014,852

3,297 .835.622
424,238,973
535,239.591
174,700,666
4,432,014,852

8
754,228,780

15, 10
9

754,228,780
17
19
19
18

4~61 ,858,007

3,297 ,835,622
424,238,973
535.239.591
174,700,666
4,432,014,852

Os instrumentos financeiros do Banco em 31 de Dezembro de 2019 sao apresentados abaixo:
Justo valor atraves
de outro rendlmento
Note
Actlvos financeiros
Cahca e disponibilidades em bancos centrals
Oisponibilidades e aplica¢es em outras lnstitul¢es de credllo
Empres1imos e adiantamento a clientes
1nwst1mentos em instrumentos de capital
Outros ectivos
Total de actM>s financeiros
Passlvos financelros
Recursos de institui¢e1 de credito
Recurses de clientes
Empreslimos
Tltulos de dillida
Outros passivos
Total de passivos financelros

int•ar•I

Custo
amortaado

Total valor
contabilistico

Justo valor

6

260,452.492

260.452.492

7

333,669.344

333,669,344

1,852,537,357

1,852,537 ,357
6,327,551
32.450,469
2,485,437,213

1,852,537 ,357
6,327 ,551
32,450.469

216,750,040
1,291.506,076
160,612,154
548,001,210
67,779,930

216,750.040
1,291 ,506,076
160.612.154
548,001 ,210
67,779.930
2,284,649,410

8
10
9

6,327,551
6,327,551

32,450 .469
2,479,109,662
216,750,040
1.291,506,076
160.612.154
548,001.210
67,779 .930
2,284,649 ,410

16
17
19
19
18
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f) MJ~.Q

32 Gestao de risco
lntrodu~ilo

As actividades do Banco expoem-no a uma variedade de riscos financeiros e envolvem a analise, avaliacao.
aceitacao e gestao de algum grau de risco ou combina9ao de riscos. Assumir riscos fundamental para o neg6cio
do Banco e os riscos operacionais sao uma consequencia inevitavel da presen9a do Banco nesse neg6cio. o
objectivo do Banco e assim alcani;:ar um equilibrio adequado entre risco e retorno e minimizar potenciais efeitos
adversos sobre o desempenho financeiro do Banco.

e

a

A abordagem do Banco gestao de risco baseia-se numa cultura e pratica de gestao de risco alargada a toda a
empresa. que nao esta apenas confinada as divisoes de gestao de risco especializadas, mas sim incorporada na
gestao diaria das unidades de neg6cio estrategicas do Banco. A prioridade do Banco na gestao de risco e ter uma
vantagem competitiva, permanecendo focado no refor90 e melhoria das estruturas de gestao de risco existentes de
acordo com os ditames do c6digo bancario universal de praticas bancarias Basileia II: Convergencia Internacional de
Medii;:ao de Capital e Normas de Capital: Um Quadro Revisto.
O Conselho de Administrai;:ao (o "Conselho") tern a responsabilidade global de estabelecer e supervisionar o quadro
de gestao de risco do Banco. 0 Conselho de Administrai;:ao criou o Comite de Auditoria e o Comite de Activos e
Passivos (ALCO) e o Comite de Risco. que sao responsaveis pelo desenvolvimento e acompanhamento das
politicas de gestao do risco do Banco nas suas areas especificas. Todos os Comites do Conselho de Administrai;:ao
tern membros executivos e nao executivos e informam regularmente o Conselho de Administra9ao sobre as suas
actividades.
As politicas de gestao de risco do Banco sao estabelecidas para identificar e analisar o risco enfrentado pelo Banco,
estabelecer limites e controlos de risco apropriados e monitorizar os riscos e a adesao aos limites. As politicas e
sistemas de gestao de risco sao revistas regularmente para reflectir as mudan9as nas condii;:Oes de mercado,
produtos e servii;:os oferecidos. 0 Banco, atraves das suas normas e procedimentos de formai;:ao e gestao, visa
desenvolver um ambiente de controlo disciplinado e construtivo, no qual todos os colaboradores compreendam as
suas fun9oes e obrigac;Oes.

0 Comite de Fiscalizai;:ao do Banco e responsavel pela monitorizai;:ao do cumprimento das polfticas e
procedimentos de gestao do Banco e pela revisao da adequai;:ao do quadro de gestao de risco em relai;:ao aos
riscos enfrentados pelo Banco. Os riscos a que o Banco esta exposto sao geridos atraves de um quadro de gestao
de risco escala empresarial que engloba um prooesso de formulacao de politicas de risco de neg6cio, defini9ao de
limites de tolerancia ao risco, identificayao e medii;:ao do risco e elaboracao de relat6rios a nivel do Conselho de
Administrai;:ao. A identificayao, quantificayao, monitorizacao e reporte dos varios riscos de neg6cio e oentralizada
atraves das divisees funcionais de Auditoria lnterna e Gestao de Risco. Funcionalmente, a funi;:ao de Auditoria
lnterna reporta Comissao de Auditoria.

a

a

As politicas de risco e os nlveis de autoridade sao definidos de forma a proporcionar um enquadramento para a
formaliza9ao da gestao do risco, controlo e defini9ao dos limites e o apetite pelo risco do Banco dentro do qual a
gestao diaria dos neg6cios pode ser conduzida. Os riscos empresariais mais significativos sao resumidos a seguir.

Categorias de Risco
Os riscos decorrentes de instrumentos finanoeiros aos quais o Banco esta exposto incluem :
• 0 risco de credito,
• Riscos de mercado,
- Risco cambial
- Risco de taxa de juro
- Risco de prei;:o
• Risco de liquidez, e
• Risco de capital.

32.1

Risco de credito

O risco de credito e o risco de perda financeira para o Banco se um cliente ou contraparte de um instrumento
financeiro nao cumprir com as suas obrigai;:oes contratuais e surge principalmente dos emprestimos e
adiantamentos do Banco aos seus clientes. Para efeitos de reporte da gestao de risco, o Banco considera e
consolida todos os elementos da exposiyao ao risco de credito (i.e., o risco de incumprimento de um devedor
individual, risco de incumprimento do empregador e risco do pais).
A provisao para creditos sem garantia a pessoas com empregos formais e a principal actividade de neg6cios do
Banco, como tal, a exposi9ao ao risco de credito e a gestao deste risco e uma consideracao chave.
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0 risco de credito do cliente e mitigado pela utilizat;ao de modelos de recolha de pagamentos e a contratayao de
clientes por empregadores habilitados serve como garantia para os creditos concedidos a esses clientes uma vez
que o empregador recupera a prestacao do emprestimo directamente do salario do cliente. Todos os actives de
caixa e equivalentes de caixa sao colocados em bancos com boa reputa<;;ao. Se a classifica<;;ao de credito do banco
piorar, o risco sera avaliado e serao tomadas medidas. 0 Banco analisa o retorno versus o risco, considerando que
outros bancos podem oferecer um retorno maier com uma componente de risco significativo.

32.1.1

Comite de credito e politicas de credito.

0 documento da politica de credito govema os produtos de credito. 0 comite de credito reune com regularidade e a
informa<;;ao recolhida e revista e analisada pelo comite de credito.
0 comite de credito reporta a Administrayao numa base trimestral. As actividades do Banco expOem-no a varies
riscos financeiros e assumir riscos e essencial para qualquer neg6cio de servicos financeiros. 0 objectivo do Banco
e alcan<;;ar um equilibrio entre o risco e o retorno.

32.1.2

Filosofia de credito

A filosofia de credito do Banco e colocar enfase na capacidade de o mutuario cumprir os acordos do emprestimo. t
assim , critico estabelecer a habilidade do cliente e compromisso em servir as suas prestac;:Oes do emprestimo.

,

A habilidade do mutuario (ou acessibilidade) em pagar e ditada pelos seus reembolsos e obriga<;;Oes financeiras
internas e externas em rela<;;ao ao seu rendimento liquido. A disposicao para reembolsar e baseada no hist6rico de
pagamentos dos clientes.

i)

Avaliar;ao do risco de credito

O Banco utiliza tambem a cobertura de risco de credito para os clientes, que inclui o capital em dlvida numa situacao
em que o cliente perde rendimentos devido a morte, incapacidade, doencas cr6nicas ou retracao.
Verificac;:Oes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificacao de identificacao electr6nica e flsica;
lnformacao electr6nica de service de credito;
Avaliacao da capacidade do cliente, estabelecida por via electr6nica ou manual, atraves da avaliayao dos
extractos bancarios de 3 meses;
Termo e prova de contratacao estabelecida por via electr6nica ou confirmacao manual;
Verificacao electr6nica da conta bancaria;
ldade;
lndustria de contratacao;
Trabalhador; e
Comportamentos de credito anteriores com o Banco

Documentacao na falta de verificacao electr6nica
•
•
•
•

Prova de identidade;
Extracto bancario;
Recibo de pagamento; e
Contrato de credito com polltica de credito.

Todas as aprovacOes de credito sao dirigidas pela politica de credito e as regras do neg.6cio e . do produto sao
incorporadas no sistema operacional de neg6cio e de decisao. Antes da concessao de cred1to a chentes que estao
contratados por empregadores verificados e seguido o seguinte processo:
Verificac;:Oes

•
•
•
•
•
•

Verificacao da identificacao;
Verificacao do trabalhador;
Calculo da capacidade de pagamento baseado na fonte de documentacao;
lnformacao electr6nica de service de credito;
Verificat;ao da conta bancaria; e
ldade .
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Documenta9ao
•
•
•
•
•
•

Contrato de financiamento;
lnstru9ao assinada de deduyao da conta bancaria no evento de termo do contrato de trabalho;
Contrato de seguro de vida do credito assinado;
C6pia do documento de identificar,;ao;
Recibo de pagamento; e
Extractos bancarios de 3 meses.

0 principal objectivo para mitigar o risco de credito reside no processo de concessao do credito que e gerido com
procedimentos especlficos na fase de aquisi9ao:
lndicadores do mercado
As investiga9oes do departamento de credito sao utilizadas para estabelecer factores de desqualificayao de
aplicar;ao directa, como indicadores de fraude, insolvencia, estado de revisao da divida e informac;:Oes de exposi9ao
externa relacionadas com o tratamento de contas, saldos e compromissos do cliente.
A plica~ao

lntema da politica de credito

e

No estagio final, a informa9ao analisada e sujeita a um processo que da informa9ao sobre o estado do pedido, as
aprovai;:oes, o limite do credito, o produto, o custo do produto e o compromisso mensal do cliente.

ii) Dedut;ao na data do emprestimo

0 Banco concede creditos a indivfduos com emprego remunerado que sao empregados por empregadores que
efectuaram um acordo com o Banco. Nos termos desses acordos. o empregador deduz as parcelas do emprestimo
do salario do cliente e desembolsa esses fundos ao Banco. 0 montante do emprestimo, termos, taxas e critenos de
acessibilidade do cliente tambem sao acordados com o empregador no momento da contratayao. Nesse caso, o
Banco atenua o risco di recto do cliente e aumenta o risco para o empregador do cliente.

32.1.3

Me nsu ra~ao

do risco de credito

e

A estimativa de exposii;:ao ao credito, para efeitos de gestao de risco, complexa e requer o uso de modelos que
tern em considera9ao a altera9ao da exposi9ao em fun9ao de altera90es nas condi90es de mercado, expectativa de
fluxos de caixa e tempo. A avalia9ao do risco de credito para uma carteira de activos requer estimativas da
probabilidade de ocorrencia de incumprimentos, dos racios de perda associados e das correlayees de
incumprimento entre as contrapartes.
O Banco mede o risco de credito utilizando a probabilidade de incumprimento (PD), exposi9ao ao incumprimento
(EAD) e perda em caso de incumprimento (LGD). Este procedimento e similar ao aplicado para a mensurayao da
perda de credito esperada (PCE) segundo a IFRS 9. Ver a nota 30.1.4 para maior detalhe.

32.1.4

Mensura ~ao

da perda de credito esperada

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

e classificado no "Estagio

•

Um instrumento financeiro que nao esta em imparidade no reconhecimento inicial
1" e tern o seu risco de credito monitorado de forma continua pelo Banco;

•

Se e identificado um aumento significativo no risco de credito (ASRC) desde o reconhecimento inicial, o
instrumento financeiro movldo para o "Estagio 2" mas nao e considerado como estando em imparidade.
Refere-se a nota 30.1.4 que contem a descrir;ao sobre a forma como o Banco determina a ocorrencia de um
aumento significativo no risco de credito;

•

e

Se o instrumento financeiro esta em imparidade, o instrumento financeiro

e entao transferido para o "Estagio

3". Ver a este respeito a nota 30.1.4 que contem a descri9ao da forma como o Banco define crectitos em
imparidade e incumprimento;

•

Os lnstrumentos financeiros no Estagio 1 tern a sua PCE mensurada por um montante igual a poryao
esperada da perda de credito resultante de possiveis eventos de incumprimento nos pr6xim.os 12 meses. Os
instrumentos nos estagios 2 e 3 tern a sua PCE mensurada de acordo com a perda de cr9d1to esperada pelo
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t7mpo remanescente do . contrato. Refira-se a nota 30.1.4, com a descric;:ao dos dados, pressupostos e
tecnicas de est1mat1va ut1hzadas na mensurac;:ao da PCE;

•

Um conceito evasive na mensurayao da PCE de acordo com a NIRF 9 e a considerac;:ao da informac;:ao
prospect1va. A nota 30.1. 7 inclui uma explicac;:ao sobre a incorporac;:ao deste aspecto nos modelos de PCE; e

•

~s a~tivos fir:anceiros que estejam em imparidade desde a origem, ou que tenham sido adquiridos com
rmpandade, sao actrvos finance1ros que se encontram em imparidade de credito no reconhecimento inicial. A
PCE destes actives e sempre mensurada ate a maturidade (Estagio 3).

0 diagrama abaixo resume os requisites de imparidade segundo a NIRF 9, que nao sejam actives financeiros com
imparidade ou adquiridos com imparidade:
Alterac;ao da qualidado do credito desde o reconhecimento inicial
Esta io 1
(Reconhecimento inicial)

Perda de credito esperada para
12 meses

Esta io 2
(Aumento significativo do risco de
credito desde o reconhecimento inicial)
Perda de credito ate

a maturidade

Esta io 3
(Actives com imparidade de
credito)
Perda de credito esperada ate
maturidade

a

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

32.1.5

Aumento significativo do risco de credito (ASRC)

0 Banco considera que um instrumento financeiro sofreu um aumento significativo do risco de credito quando existe
uma alterac;:ao no comportamento de pagamento do cliente. A avaliac;:ao do ASRC incorpora informayao prospectiva
(ver mais informac;:ao na nota 30.1.8) e e efectuada de forma peri6dica ao nfvel da carteira. Os criterios aplicados
para identificar o ASRC sao monitorados e revistos de forma peri6dica pelo Departamento de Credito, para verificar
a sua adequa9ao.
0 Banco avalia o ASRC em situac;:oes de fa lta de pagamento M 30 dias e de nao pagamento contra-recuo.
Adicionalmente, o Comite de Credito reve mensalmente a carteira para identificar creditos que nao tern falhas de
pagamento mas que tern indicios de possibilidade de incumprimento devida a outros factores. Por exemplo, e
expectavel que os creditos a neg6cios relatives a desastres naturais entrem em incumprimento nos meses seguintes
ao evento, podendo, assim, ser movidos do Estagio 1 para o Estagio 2 sem que ocorra o contra-recuo.
Alem do mencionado acima, para o ASRC, existem outras medidas adoptadas para identificar emprestimos que
parecem saudaveis mas com probabilidade de incumprimento no futuro pr6ximo: (i) emprestimos em dificuldades
(emprestimos que solicitaram o resgate de dividas) que ainda nao foram vencidos sao sinalizados preventivamente
para ASRC; (ii) emprestimos com atraso_s recentes sao colocados em quarentena e monitorados como possfveis
emprestimos de risco e o periodo de quarentena e calibrado por entidade, com base na experiencia.
0 Banco nao aplicou a isen9ao do risco de credito baixo para nenhum dos seus instrumentos financeiros no ano
findo a 31 de Dezembro de 2020.

32.1.6

Definic;ao de incumprimento e activos em imparidade de credito

0 Banco define um instrumento financeiro como estando em incumprimento (em linha com a definic;:ao de
imparidade de credito) quando o atraso excede em 90 dias os pagamentos contratuais. Em termos de cura, o credito
pode passar do Estagio 2 para o Estagio 1 se todos os pagamentos em atraso estiverem regularizados e a
expectativa de nao pagamento tenha sido eliminada.
32.1.7 Mensurac;ao das PCEs - Explicac;ao dos dados, pressupostos e tecnicas de estimativa
A perda de Credito esperada (PCE) e mensurada num horizonte temporal de 12 meses (12M). OU pelo tempo do
contrato, considerando a ocorrencia de um aumento significativo do risco de credito desde o memento do
reconhecimento inicial ou quando se considera que o active esta em imparidade de credito. As perdas de credito
esperadas sao o resultado descontado da probabilidade de incumprimento (PD), exposic;:ao ao incumprimento (EAD)
e perda em caso de incumprimento (LGD), definido nos seguintes termos:
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•

A PD representa a probabilidade de o cliente entrar em incumprimento com a sua obrigai;:ao financeira (nos
termos da definivao de "incumprimento e imparidade de credito" acima), nos 12 meses seguintes (12M PD)
ou no tempo remanescente da obrigayao (PD ate a maturidade);

•

A EAD e baseada nos montantes que o Banco espera que estejam em divida no momento do incumprimento
nos pr6ximos 12 meses (12M EAD) ou no tempo remanescente (EAD ate a maturidade); e

•

A perda em caso de incumprimento (LGD) representa a expectativa do Banco da extensao de perda para
uma exposii;:ao em incumprimento. A LGD varia por tipo de contraparte e tipo e antiguidade do sinistro, e
expressa como uma percentagem de perda por unidade de exposii;:ao a data de incumprimento e e calculada
num horizonte temporal de 12 meses ou pelo tempo remanescente. A LGD a 12 meses ea percentagem de
perda esperada que ira ocorrer se o incumprimento acontece nos pr6ximos 12 meses e a LGD ate a
maturidade e a percentagem de perda esperada que ira ocorrer se o incumprimento acontecer no tempo
remanescente do credito.

A PCE e determinada por via da projecyao da PD, LGD e EAD para cada mes futuro. Estas 3 componentes sao
multiplicadas e ajustadas pela probabilidade de sobrevivencia (isto e, a nao ocorrencia de pre-pagamento ou
incumprimento em nenhum mes). Esta formula calcula de forma efectiva uma PCE para cada mes futuro, que e
depois descontada a data de reporte e somada. A taxa de desconto aplicada no calculo da PCE e a taxa de juro
efectiva original ou uma taxa aproximada a esta.
A PD ate a maturidade e desenvolvida por aplicavao de um perfil de maturidade a 12 meses. O perfil de maturidade
verifica como e que os incumprimentos se desenvolvem na carteira desde o momento de reconhecimento inicial e
durante o periodo do contrato. 0 perfil de maturidade e baseado no hist6rico da informayao observada e e assumido
como sendo o mesmo para todos os activos dentro da carteira, suportado pela analise hist6rica.
A EAD a 12 meses e ate a maturidade e determinada tendo por base o perfil de pagamentos esperados.
Nao foram verificadas alteravoes significativas nas tecnicas de estimativa nem nos pressupostos significativos
durante o perfodo de reporte.

32.1.8

lnfo rm a~~o

p rospectiva incorporada nos modelos de PCE

A avaliayao do ASRC e o calculo da PCE incorpora informacao prospectiva. O Banco efectuou uma analise hist6rica
e identificou as variaveis econ6micas chave com impacto no risco de credito e nas perdas de credito esperadas da
carteira. 0 julgamento profissional tambem foi aplicado no processo e as previsoes destas variaveis econ6micas
("cenario econ6mico base") sao dadas pela equipa do Banco, para alem da melhor estimativa da projecyao da
economia durante os pr6ximos anos.
0 impacto destas variaveis econ6micas sobre a PD, EAD e LGD foi determinado com base em analises de
regressao estatistica, para se entender o impacto que as alteracoes nestas variaveis tiveram em termos hist6ricos
nas taxas de incumprimento e nas componentes da LGD e EAD.
Para alem do cenario base, a equipa do Banco fomece outros cenarios possiveis juntamente com o peso dos
cenarios. O peso dos cenarios e determinado por combinacao de analises estatisticas e julgamento profissional de
credito, tendo em consideracao uma gama de possiveis resultados a representar cada cenano.
A avaliacao do ASRC e efectuada utilizando uma PD ate a maturidade para cada cenario, multiplicada pela
probabilidade ponderada de cada cenario, juntamente com indicadores qualitativos. Determina-se, assim, se o
instrumento financeiro se encontra no Estagio 1, Estagio 2 ou Estagio 3 e se uma PCE para 12 meses ou ate a
maturidade deve ser registada. Seguindo este raciocinio, o Banco mede a PCE atraves da probabilidade ponderada
da PCE a 12 meses (Estagio 1) ou da probabilidade ponderada da PCE ate a maturidade (Estagio 2 e 3). Estas
PCEs sao determinadas por via de execucao de cada cenario pelos modelos relevantes de PCE, multiplicado pela
probabilidade ponderada de cada cenario (ao inves de aplicar a probabilidade ponderada dos dados).
A politica permite uma sobreposiyao de gestao com base no julgamento de especialistas se e quando houver uma
"razao que nao seja dos dados" para acreditar que a avaliavao do estagio precisa ser modificada .

Suposicoes de variaveis economicas
Os pressupostos de final de perfodo mais significativos utilizados para as estimativas da ECL em 31 de dezembro de
2020 sao apresentados abaixo.
Moeda Nacional por 061ar Americana, Rm do Periodo

Cenario
Base

2020

2021

2022

74.9

64.5

.AJto20%

72.0

62.0

65.0
62.5

Balxo20%

77.9

67.0

67.6
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Analise de sensibilidade
A varia~el significativa que afec!a a provisao de PCE e a Moeda Nacional por D61ar Americana no fim do periodo,
Que e d1ferente da do ano antenor que era a taxa de desemprego. 0 banco reavaliou os pressupostos considerando
o estado macroecon6mico. A principal razao para a alteracao para a Maeda Nacional por D61ar Americano a
aplicabilidade da regressao macroecon6mica ao nlvel do Banco. Esta hip6tese mostra uma forte relac;:ao entre o
indice de credito (indicador construido a partir das taxas de variac;:ao da matriz de transic;:oes PD) e o indicador
macroecon6mico utilizado para a regressao.

e

A outra razao para a alterayao e a disponibilidade de previsOes macroecon6micas credfveis que podem fornecer
provas das previsees utilizadas de acordo com a norma NIRF 9. Apresentam-se a seguir as alterac;:Oes PCE em 31
de Dezembro de 2020 que resultariam de alterayOes razoavelmente possiveis destes parametros em relayao a
hip6tese efectivamente utilizada no pressuposto da variavel econ6mica dos bancos.

a

A Moeda Nacional por USO (MN) esta positivamente correlacionada com o lndice de Credito da carteira. o cenario
base e mantido no actual MN em 74,9 com uma probabilidade relativamente elevada de 60%. O Banco considera
dois cenanos de stress adicionais, 5% "Alto" e "Baixo", cada um com a mesma ponderacao de probabilidade de
20%. 0 cenario "Alto" sublinha o cenario MN para baixo de 74,9 % para 62,4 %.

Moeda Nacional por D61ar Amer ica no, Fim do Periodo

( - 4%)
Sem alterac;:ao
(+4%)

Payroll

Nao Payroll

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

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

Payroll

Nao Payr oll

0 impacto da analise de sensibilidade no ano anterior foi o seguinte:

Moeda Nac ional por D61ar Am eric ana, Fim do Per iodo

32.1.9

(-4%)
Sem alterac;:ao
( + 4%)

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

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

Emprestimos com term os renegociados

a

Os emprestimos com termos renegociados sao emprestimos que foram reestruturados devido deteriorayao da
situac;:ao financeira do mutuario e em situac;:oes em que o Banco efectua concessoes que nao havia considerado.
Ap6s a reestruturac;:ao do emprestimo, o mesmo permanece nesta categoria independentemente de um
desempenho satisfat6rio. Durante o periodo financeiro, o Banco renegociou 2 315 emprestimos, num montante total
de 185 768 952 MT, e todos estes emprestimos estao a ter um born desempenho.

32.1.10

Politica de abate

0 Banco desconta os actives financeiros, no todo cu em parte, quando liver esgotado todos cs esforc;:os praticos de
recuperayao e concluido que nao ha expectativa razoavel de recuperayao. Os indicadores de que nao ha
expectativa razoavel de recuperac;:ao incluem:
(i)
Cessar a actividade de execuc;:ao e;
(ii)
Quando o metodo de recuperac;:ao do banco envolve o cancelamento da garantia e o valor da garantia
e tal que nae M expectativa razoavel de recuperac;:ao total.
O Banco pode efectuar o abate de actives financeiros que ainda estao sujeitos a actividades de execuyao e procura
recuperar os valores que sao legalmente devidos na sua totalidade mas que foram abatidos devido a uma
expectativa razoavel de recuperac;:ao total.

32.1.11

Cura

A cura refere-se a emprestimos que passaram do estagio 2 para 1 ou do estagio 3 para 2. Os emprestimos sa?
transferidos do estagio 1 para o estagio 2 quando for observado um aumento significativo no risco de credito. E
entao possfvel reclassificar os emprestimos do estagio 2 para o estagio 1 desde que exista evidencia suficiente de
que o ASRC foi completamente revertido.
.
. _
Para emprestimos, o ASRC esta vinculado a pagamentos perdidos e, para curar do estag10 2 ao estag10 1.' e
necessario que todos os pagamentos em atraso de capital e juros sejam cumpridos. Nessa ponto, o emprestimo
volta ao estagio 1.
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30.1.12 Exposi~ao maxima ao risco de credito por classes de activos financeiros
Nos activos financeiros reconhecidos no balani;:o, a exposi9ao ao risco de credito e igual ao valor contabilfstico. A
tabela abaixo mostra a exposi9ao maxima em balani;:o no final dos exercicios de 2020 e 2019.
2020

Notas

Caixa e equivalentes de caixa
6
742,096,384
Disponibilidades e aplicat;:Oes em outras institui90es de credito
7
418,713,014
Em pres limos e adiantamento a clientes
2,325,570,175
8
Outros activos
9
221,249,655
Tltulos de divida detidos
15
747,901,229
Total de activos sujeitos a risco de credito
4,455,530,457
.Activos nao sujeitos risco de Credito
11, 12, 13, 14 _ _3_1_6~,6_
0~
0 ,_
95
_6_
Total do activo
4,772,131,413

2019
260,452,492
333,669,344
1,852,537,357
32,450,469
2,479,109,662
272,125,814
2,751,235,476

32.1.1 2 Concentra~ao de risco de credito

0 risco de concentra9ao e o risco de perda resultante de uma concentra9ao excessiva de exposi~o a uma (mica

e

contraparte, industria ou produto. A carteira de risco de credito do Banco bem diversificada e a abordagem de
gestao do Banco depende do reporte d0 risco de concentra9ao ao longo das principais dimensoes e limites da
carteira. Os limites de risco de concentra9ao sao usados dentro do Banco para assegurar que a diversifica9ao de
fundos
mantida entre produtos, regioes geograficas e contrapartes. O Banco faz emprestimos consignados a
funcionarios e emprestimos a particulares ea empresas pequenas e de media dimensao. As tabelas abaixo ilustram
a concentra9ao do Banco por produto de credito do cliente:

e

2020

2019

Credito consumo

74.20%

74.20%

Credito individual
Pequenos emprestimos

14.39%
9.07%
1.58%

14.39%
9.07%
1.58%
0.76%

Credito a trabalhadores

0.76%

Grupo Agricultura
Risco de concentra9ao de ativos financeiros com exposi9ao ao risco de credito

Caixa e saldos no Banco Central
Disponibilidades e aplica96es em outras institui96es de credito
Emprestimos e adiantamento a clientes
Outros activos

33

2020
10.74%
13.76%
73.91%
1.60%

2019
10.74%
13.76%
73.91%
1.60%

Risco de liquidez

0 risco de liquidez e o risco de o Banco encontrar dificuldades em cumprir obriga96es associadas a passivos
financeiros que sao liquidados com a entrega de dinheiro ou outro activo financeiro. Se o Banco for considerado
il!quido, nao podera obter fundos suficientes, aumentando os passivos ou convertendo os activos prontamente e a
um custo razoavel.
A abordagem do Banco para gerir a liquidez e assegurar, na medida do possivel, que tera sempre liquidez suficiente
para satisfazer as suas responsabilidades, quando devidas, tanto em condi96es normals como de stress, sem
incorrer em perdas inaceitaveis ou riscos de danos reputa9ao do Banco, bem como para cumprir os racios do
Banco Central. .

a
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Processo de gestao do risco de liquidez
A Tesouraria recebe informa9oes de outros departamentos do Banco sobre o perfil de liquidez do seus actives e
passives financeiros e detalhes de outros fluxes de caixa projectados decorrentes de neg6cios futuros projectados. A
tesouraria mantem, entao, uma carteira de actives liquidos de curto prazo compostos em grande parte por titulos de
investimento liquido de curto prazo. emprestimos e adiantamentos a bancos e outros, para garantir a manuten~o de
liquidez suficiente. Os requisites de liquidez sao atendidos pela tesouraria para cobrir flutua9oes de curto prazo e
financiamento de longo prazo para atender a quaisquer requisites de liquidez estrutural. A posi9ao de liquidez diaria
e monitorada e sao conduzidos testes de estresse regulares sob uma variedade de cenarios, cobrindo as condi9oes
normais e as mais severas do mercado. Todas as politicas e procedimentos de liquidez estao sujeitos a revisao e
aprova9ao pela ALCO. Os relat6rios diaries cobrem a posic;:ao de liquidez das unidades operacionais e e enviado
regularmente a ALCO um relat6rio resumido incluindo quaisquer excep9oes e medidas correctivas tomadas.

33.1

Desembolsos de credito

Embora as concessoes mais longas de credito a clientes tenham um impacto positive na receita e na carteira de
emprestimos, o fluxo de caixa e afectado negativamente no curto prazo. Para mitigar este impacto, a combina9ao
entre produtos de emprestimo de longo prazo e de curto prazo e gerida para equilibrar o fluxo de caixa liquido.

33.2 Recebimentos de credito
As taxas de eficiencia de recolha sao usadas quando se projectam as entradas de caixa, sao monitoradas
diariamente para optimizar os fluxes de caixa e baseiam-se na experiencia hist6rica. Os desembolsos sao ajustados
em situac;:oes de recolhas menores do que o esperado, atraves de monitorizac;:oes diarias.

33.3 Contencao de custos e orcamentos
Os custos sao geridos diariamente e quaisquer desvios nos orc;:amentos sao investigados para garantir a precisao
dos modelos de simulac;:ao dos fluxes de caixa.

33.4 Pagamentos de divida externa
Os reembolsos de divida externa sao considerados no modelo de simulac;:ao dos fluxes de caixa.

33.5 Funcao de tesouraria
O departamento de tesouraria monitora a liquidez diariamente para garantir que os requisites operacionais sac
atendidos. Os movimentos da conta bancaria sao monitorados diariamente e sinalizados para quaisquer problemas
que requeiram aten9ao. Os credores sao pages em func;:ao de um cronograma mensal ou quinzenal.
A tabela a seguir mostra o fluxo de caixa nao descontado dos passives financeiros do Banco e dos actives
financeiros em grupos de vencimento, com base no periodo remanescente no balan90 ate a data contratual do
vencimento. Os valores divulgados na tabela seguinte sao os fluxos de caixa contratados nao descontados. Os
saldos em divida ate 12 meses sao iguais aos saldos contabilfsticos dado que o impacto do desconto nao e
significativo.
O Banco tern uma estrategia de captac;:ao de capital que e composta por:
•
obtenc;:ao de novas linhas de financiamento atraves de relac;:oes estrategicas;
•
a emissao de titulos de divida local e;
•
obtenc;:ao de financiamentos de concessao a custos reduzidos para desembolso de credito.
Estas estrategias de mobi liza~o de capitais atenuarao quaisquer ~ecessidad.es de liquidez a curto prazo: A longo
prazo, os investimentos liquidos do Banco proporcionarao um rend1mento liqu1do pos1t1vo, perm1t1ndo efect1vamente
ao Banco resolver a sua escassez de liquidez.
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- ~A BC
D••lll9~P«••IH

2020
Activos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa

Notas
6

Oisponibilidades e aplicayoes em oi..
Emprestimos e adiantamento a client•
lnvestimentos em instrumentos de c<
Titulos de divida detidos
Outros activos
Total de activos financeiros
Passivos financeiros
Recursos de clientes
Emprestimos
Tltulos de divida
Outros pass ivos
Total de passivos financeiros

7
8
10
15
9

2019

Notas

Financial assets
Caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades e aplicayoes em ou
Emprestimos e adiantamento a client
lnvestimentos em instrumentos de c<
Outros activos
Total de activos financeiros
Passivos financeiros
Recursos de instituiyoes de crectito
Recursos de clientes
Emprestimos
Titulos de divida
Outros passivos
Total de passivos financeiros

A vista

Ate 3 meses

742,096,384

16
17
19
19
18

-

-

-

Entre a 1 a 5
a nos

-

2,325,570, 175

221,249,655
221,249,655

-

'-

I

-

6
7
8
10
9

-

418,713,014

742,096,384
17
19
19
18

De 3 meses a um
ano

Avista

Ate 3 meses

681 ,725,777

66,175,452

1,100,438,791

2,391 ,745,627

3,297,835,622

174,700,666
3,4 72,536,288
De 3 meses a um
ano

232 ,413,715

6,917,679
499,783,886

225,1 63,194

225,163,194

53,404,251

333,669,344
563,937,111

25,532,789
78,937,040
216,750,040
93,294,642

67,779,930
377 ,824,612

959,478,564
Entre a 1 a 5
a nos

-

260,452,492

-

424,238,973
535,239 ;591
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418,713,014
2,325,570, 175
6,327,551
747,901,229
221,249,655
4,461 ,858,008

6,327,551

6,327,551

-

I

Mais de 5
a nos

-

988,301 ,542

20,808,290

-

62,224,382
156,1 80,110

1,463,257,113

742,096,384

-

14,480,739
6,327,551

973,048,240
98,387,772
391,821,101

-

-

218,404,491

Total

-

988 ,301 ,542

897,606,455

Mais de 5
a nos

-

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

Total
260,452,492
333,669,344
1,852,537,357
6,327,551
32,450,469
2,485,437,213
216,750,040
1,291 ,506,076
160,612,154
548,001 ,210
67,779,930
2,284,649,410
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Risco de mercado

0 risco de mercado e o risco de variac;;ao no justo valor ou nos fluxos de caixa futuros de instrumentos
financeiros devido a alterac;;oes de variaveis de mercado, tais como as taxas de juro e as taxas de cambio. Este
risco e gerido atraves de limites de tolerancia ao risco estabelecidos pela Administrac;;ao e implementados e
monitorizados pelo ALCO, em conjunto com a Divisao de Gestao de Risco. 0 ALCO formula estrategias de
balan<;o. incluindo decisoes sobre a posic;;ao estrutural do Banco. As normas Basileia II e as tecnicas tradicionais
de gestao de risco de mercado, tais como a analise de gaps e os testes de stress, sao utilizadas no processo de
gestao do risco de mercado.

34.1

Risco de taxa de j uro

0 risco de taxa de juro decorre da possibilidade de as alterac;;oes nas taxas de juro poderem afectar os fluxos de
caixa ou o justo valor dos instrumentos financeiros. 0 Banco monitoriza a exposic;;iio aos efeitos resultantes da
flutuac;;ao das taxas de juro do mercado na sua posi9ao financeira e fluxos de caixa. As margens financeiras
podem aumentar devido a tais flutuac;;oes, mas tambem podem reduzir ou criar perdas quando ocorrem
movimentos nao previstos. A Administra9ao estabelece os limites sobre o grau de desajuste da taxa de juro.
Os instrumentos financeiros com risco de taxa de juro compreendem os saldos de aplicac;;oes em instituic;;oes de
credito e os emprestimos obtidos.
As tabelas seguintes resumem a exposic;ao do Banco a taxa de juro com referencia a 31 de Dezembro de 2020 e
31 de Dezembro de 2019.
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2020
Notas
Caixa e equivalentes de caixa
Oisponibilidades e apllca90es em eutras instituic;Oes de crl!dite
Emprestimos e adiantamente a clientes
lnvestimentes em instrumentes de capital
Titulos de dfvida detidos
Total de activos
Recurses de clientes
Emprestimos
Titulos de divida
Total

6
7
8
1O
15
17
19
19

GAP (Activos - Passivos)

Valor de balanco
742,096,384
418,713,014
2,325,570,1 75
6,327,551
747,901 ,229
4,240,608,353
3,297,835,622
424,238,973
535,239,591
4,257,314,186
(16,705,833)

Nao sensiveis

Ate 3 meses

De 3mesesa1
ano

De 1 a 5 anos

Mais de 5 anos

742,096,384

139,534,211
6,327,551

-

748,423,935

139,534,211
1,426,345,431

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

1,426,345,431

'lR1 'll':RQ'l<;

11 ?RI: R11 ??Ill

-- ..---·---

, ..---·- ... ---,

418,713,014
697 ,671,052

1,117,139 ,168

371 ,225,744

681 ,725,777
1,798,109,843

66,175,452
1,183,314,620

371,225,744

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

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

,11d'l
. ·-· 493,978)

661,004,686

-

371,225,744

2019
Netas
Caixa e equivalentes de caixa
Oispenibilidades e aplicac;oes em eutras instituic;Oes de crl!dite
Emprestimes e adiantamente a clientes
Ati110s financeires dispeniveis para venda
Total
Recurses de instituic;Oes de credite
Recurses de clientes
Emprestimos
Titulos de dfvida
Total
GAP (Actives - Passivos)

Valor de balanco

6
7
8
10

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

16
17
19
19

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

Nao sensiveis
260,452 ,492

Ate 3 meses

De 3 meses a 1
ano

De 1a5 anos

Mais de 5 anos

-

333,669,344
26,849,605

276,664,407

1,543,648,485

5 ,374 ,860

360,518,949

276,664,407

1,543,648,485

5,374,860

377,970,710

216,750,040
657,495,281

256,040,085

377,970,710

128,844,781
1,003,090,102

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

10,739,958

(17,451,761)

(726,425,695)

963,879,901

6,327,551
266,780,043
256,040,085

236, 117,264

5,374,860

A analise do intervalo de maturidade mostra a incompatibilidade antes de serem efectuados ajustes aos pressupostos comportamentais do produto e do ctiente. 0 Comite de
Activos e Passivos do Banco (ALCO) gere essa incompatibilidade quando estabelece directrizes e limites para as lacunas antecipadas de liquidez e faz a monitoriza~o diaria
desses fimites. O comite reve os pressupostos comportamentais do produto e do cliente quando ha indica~o de mudanya em uma ou mais variaveis.

o ALCO tern o papel de garantir um balanco estruturalmente s61ido, identificar e gerir discrepancias estruturais de liquidez; determinar e aplicar um perfil comportamental; gerir
fluxos de caixa de longo prazo; preservar uma base de financiamento diversificada; relatar sobre os requisitos de financiamento de longo prazo; avaliar exposi96es de liquidez
em moeda estrangeira e estabelecer o risco de liquidez. 0 controlo e o relat6rio assumem a forma de medi9ao e as projec96es de fluxos de caixa para o dia, semana e mes
seguintes, respectivamente, pois estes constituem os principais periodos de gestao de liquidez.

o

ponto de partida para estas projecy6es e a analise do vencimento contratual dos passivos financeiros e a data prevista para a colecta dos activos financeiros. A
compatibilidade combinada e controlada dos vencimentos e taxas de juro de activos e passivos e fundamental para a gestao do Banco. t incomum que o Banco seja
totalmente compativel uma vez que os neg6cios transaccionados sao frequentemente incertos nos termos e de diferentes tipos. Uma posi~o iniguai avel aumenta
potencialmente a rentabilidade, mas tambem pode aumentar o risco de perda.
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Analise de sensibilidade

0 Banco efectuou uma analise do impacto de altera9oes nas taxas de juro de financiamento e credito.

Mudan9a nas curvas de rendimento de +100 pontos base

2020

2019

(398,075)

225 377

-0.14%

0 .06%

398,075

-225 377

0.14%

-0.06%

Percentagem do patrimonio liquido (+100 pontos-base)
Mudan9a nas curvas de rendimento de -100 pontos basicos
Percentagem do patrimonio liquido (-100 pontos-base)

34.2

Risco Cambial

0 Banco toma em considera9ao a sua exposiyao em relayao a possiveis flutua9oes cambiais das posi96es
financeiras e fluxes de caixa. A tabela abaixo ilustra a exposi9ao do Banco ao risco de taxa de cambio a 31 de
Dezembro de 2020.
2020
Nota
Activo por moeda
Caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades em outras institui¢es
Emprestimos e adiantamento a clientes
lnvestimentos em instrumentos de capit
Titulos de dfvida detidos
Outros activos
Total de Activo
Passivo por moeda
Recursos de clientes
Titulos de dfvida
Emprestimos
Outros pass ivos
Total de Passivo

6
7
8
1O
15
9

EUR

USO

450,950

4,565,882

450,950
17
19
19
18

Active - Passivo liquido por moeda

450,950

MZN

Total

4,565,882

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

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

24,415,794
24,415,794

3,297,835,622
535,239,591
424,238.973
150,284,872
4,407,599,058

3 ,297,835,622
535,239.591
424,238.973
174,700,666
4,432,014,852

49,242,118

29,843,156

(19,849,912)
2019

Activo por moeda
Caixa e disponibilidades em bancos cer
Disponibilidades em outras institui¢es
'Emprestimos e adiantamento a clientes
lnvestimentos em instrumentos de capit
Outros activos
Total de Activo
Passivo por moeda
Recursos de institui9oes de credito
Recurses de clientes
Tftulos de divida
Emprestimos
Outros passives
Total de Passivo
Activo - Passivo liquido por moeda

6
7
8
10
_9

EUR

USO

345,268

4,986,579

345,268

4,986,579

16
17
19
_ 19

345,268
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4 ,986,579

MZN

Total

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

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

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

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

195,455,956

200,787 ,803
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Risco de solv~ncia

35

0 capital e reservas sem imparidade sao uma evidencia do comprometimento dos accionistas para garantir a
continuidade das opera96es e a solvencia do Banco. 0 risco de solvencia e medido pelo racio de adequac;:ao de
Banco
capital, que exige que o capital seja detido com relac;:ao a classificac;:oes de actives ponderadas pelo risco.
e os seus accionistas estao comprometidos em manter o capital suficiente para preservar o fndice de adequac;:ao de
capital acima dos requisites mfnimos do Banco Central de Moc;:ambique, de 8%. 0 racio de solvabilidade do capital
do Banco em 31 de Dezembro de 2020 era de 3.6% (2019: 11 .7%).

o

36

Gestao de capital

Para fins de gestao de capital do Banco, o capital inclui capital emitido, premio de ac96es e todas as outras reservas
de patrimonio atribuiveis aos acionistas do Banco. Os principais objetivos da gestao de capital do Banco sao
maximizar o valor do acionista e cumprir os requisites regulat6rios do setor bancario local. O Banco administra sua
estrutura de capital e faz ajustes de acordo com as mudanc;:as nas condi96es econOmicas e exigencias de convenios
financeiros. Para manter ou ajustar a estrutura do capital, o Banco pode ajustar o pagamento de dividendos aos
acionistas, devolver capital aos acionistas ou emitir novas a95es. 0 Banco monitora o capital usando uma
adequac;:ao de capital regulamentar ou indice de solvencia, que e o "capital regulamentar" dividido pelo total de
"ativos ponderados pelo risco". A polftica do banco e manter o indice de solvencia acima do requisite regulat6rio
minimo de 8%. Alem disso, o Banco tambem visa salvaguardar sua capacidade de continuar em atividade, para
fornecer retorno para os acionistas e beneficios para outras partes interessadas e para manter uma 6tima estrutura
de capital para reduzir o custo de capital.
A estrutura de capital da empresa e composta por divida, que inclui os emprestimos divulgados na nota 14, e caixa e
equivalentes de caixa divulgados na nota 6 , e conforme divulgado no balanc;:o patrimonial.
Para manter ou ajustar a estrutura de capital, o Banco pode emitir novas ac;:oes ou vender ativos para reduzir o
endividamento. De forma consistente com outras empresas do setor, o Banco monitora o capital com base nos
indices de adequa980 de capital.
Os principais objectives do Banco na sua gestao de capital incluem :
•
Cumprir com os requisites de capital exigidos pelo Banco Central, na qualidade de regulador das
institui96es financeiras;
•
Suportar o desenvolvimento do neg6cio do Banco por via de manutenc;:ao de uma base de capital s61ida e
sustentavel;
•
Manter uma base de capital s61ida para suportar o desenvolvimento do seu neg6cio; e
•
Salvaguardar a continuidade de opera96es do Banco para continuar a gerar resultados para os seus
accionistas e beneficios para os restantes interessados.
De acordo com o mercado, a oferta de -produtos da MBC e os regulamentos do Banco Central de Moc;:ambique
("Banco Central") Aviso n° 7 I GBM I 2017, o Banco teve sua licenc;:a alterada, de banco comercial para banco de
microfinanc;:as. Essa altera980 nao teve impacto nas opera96es nem na continuidade operacional do Banco. 0
Banco esta bem financiado e estruturado para operar como um banco de microfinanc;:as e essa alterac;:ao nao
afectou a prestac;:ao de servic;:os do Banco. De acordo com os requisites anteriores, o Banco precisava cumprir com
o seguinte:
a)
b)

manter um nfvel de capital minima de 570,000,000 de meticais; e
manter um racio do total do capital regulamentar para o activo ponderado por risco (racio de solvabilidade)
igual ou superior ao mfnimo de 9%.

A adequac;:ao do capital e o uso do capital regulat6rio sao monitorados regularmente pela Administrac;:ao do Banco,
empregando tecnicas baseadas nas directrizes estabelecidas pelo Banco de Moc;:ambique para fins de supervisao.
As informac;:oes necessarias sao partilhadas com o regulador numa base mensal. Como banco de microfinanc;:as, o
Banco Central exige que cada instituic;:ao:
c)
d)

mantenha um nfvel de capital mfnimo de 5,000,000 de meticais; e
mantenha um racio do total do capital regulamentar para o active ponderado por risco (racio de
solvabilidade) igual ou superior ao minimo de 8%.

o capital regulamentar do Banco gerido pelo Departamento de Risco e dividido em duas categorias:
Categoria 1:
Categoria 2:

capital social, lucres retidos e reservas criadas para apropria96es de lucres retidos. 0 valor
contabilfstico dos ativos intangiveis e deduzido para se chegar ao capital de Nfvel 1.
capital de emprestimo subordinado qualificado, provis6es coletivas de reduc;:ao ao valor
recuperavel e ganhos nao realizados decorrentes da avaliac;:ao justa de instrumentos
patrimoniais mantidos para negociac;:ao.
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Os investimentos em associadas sao deduzidos da categoria 1 e da categoria 2 para chegar ao capital
regulamentar.
0 risco ponderado dos actives e mensurado de acordo com uma classificai;:ao hierarquica de cinco niveis de

~ondera9ao, ~lass1~cados de acordo com a natureza de cada activo e contraparte, reflectindo uma estimativa do

nsco de. cred.1t~, nsco .de. mer~ado e outros riscos associados. 0 mesmo tratamento e adoptado para contas
extrapatnmonia1s, com hge1ros aiustamentos para reflectir as perdas potenciais face natureza da contingencia.

a

0 quadr~ abaixo resume a posii;:ao do capital regulamentar e os racios do Banco. Durante estes dois anos, o Banco
cumpnu 1ntegralmente com todos os requisites de capital.

2020

2019

572,150,715
25,205,754
(379,949,637)

572,150,715
25,205,754
(312,707,1 62)

A. Fundos Pr6prios
Capital
Reservas
Outros componentes de capital
Fundos pr6prios principals de nivel 1 (Common Equity Tier 1 capital)

(A1)

2171406 ,832

284,649,307

{133,379,000)

(66,138.283)

(A2)

84,027,832

218,511 ,024

298,527

275,597

Fundos Pr6prios Totais

( A3)

84,326,359

218,786,621

B • Ativos ponderados pelo risco

(B)

2,405,461,655

1,816,336,582

Activos intangiwis
Fundos pr6prios de nfvel 1 (Tier 1 Capital)
Provisoes para riscos gerais de credito

C • Rc\cios de Capital
Racio de FPP1 (Common Equity Tier 1 Capital)
Racio de FP1 (Tier 1 Capital)
Racio de Fundos Pr6prios Totais (Total capital ratio)

(A1 /B)
(A2/B)
(A3/B)

9.0%
3.5%
3.5%

15.7%
12.0%
12.0%

37. Relat6rio de segmento
0 principal tomador de decisoes operacionais (CODM) foi identificado pelo banco como o diretor presidente (CEO),
que e responsavel por avaliar o desempenho e a alocai;:ao de recurses do banco.
0 banco reporta um unico segmento, nomeadamente a banca de retalho, para o qual a informai;:ao financeira e
disponibilizada mensalmente e com base na qual o desempenho e medido e os recurses atribuidos a todo o
segmento.
Dentro do segmento. ha uma serie de produtos e servii;:os dos qua is o banco obtem suas receitas. Esses incluem:
•
Servii;:os bancarios transacionais, cujas receitas de taxas de transai;:ao sao divulgadas na demonstrai;:ao do
resultado; e
•
Produtos de credito concedidos a clientes de credito. Sao diversos os produtos concedidos pelo segmento.
como credito ao consume, credito a PMEs e agropecuaria, entre outros. 0 detalhe destes emprestimos
encontra-se divulgado na nota 8 e os juros auferidos estao divulgados na nota 16.
Nao foi divulgada informai;:ao por segmento geografico devido ao facto de a actividade comercial ser exercida
predominantemente em Moi;:ambique.

38. Eventos significativos durante o ano
Em Mari;:o de 2020, a Organizai;:ao Mundial da Saude (OMS) declarou a COVID-19 uma pandemia e o Banco
Mundial invocou sua politica de gestao de crises que obrigava alguns funcionarios da sede a trabalhar remotamente
de suas casas para reduzir o risco de infeci;:ao e taxa de propagai;:ao. Como parte dos procedimentos, o governo
implementou uma serie de medidas, como restrii;:oes a viagens internacionais, bem como bloqueios de alguns
neg6cios e atividades. Este desenvolvimento impactou negativamente a economia com a taxa de crescimento do
PIB caindo para tres vfrgula seis por cento (-3,6%) negatives no final de 2020 e, consequentemente, a economia
entrando em recessao. A disseminai;:ao dramatica de COVID-19 perturbou vidas e meios de subsistencia, com
efeitos sendo experimentados em comunidades e empresas em todo o mundo. O Banco agiu rapidamente para
configurar a infraestrutura necessaria para dar suporte a seus clientes, funcionarios e comunidade.
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