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Demonstrações Financeiras  
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 

Declaração de responsabilidade dos administradores 

 
Os administradores são responsáveis pela preparação e apresentação adequada das demonstrações 
financeiras do Banco Oportunidade de Moçambique SA, que compreendem a demonstração da posição 
financeira em 31 de Dezembro de 2015 e as demonstrações de rendimento integral, alterações no capital 
próprio e fluxos de caixa do exercício findo naquela data, assim como as notas às demonstrações 
financeiras, as quais incluem um resumo das principais políticas contabilísticas e outras notas 
explicativas, de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro. 
 
Os administradores são igualmente responsáveis por um sistema de controlo interno relevante para a 
preparação e apresentação de demonstrações financeiras que estejam livres de distorções materiais, 
devidas a fraude ou erro, e registos contabilísticos adequados e um sistema de gestão de risco eficaz. 
  
Os administradores fizeram uma avaliação da capacidade do Banco continuar a operar com a devida 
observância do pressuposto da continuidade, e não têm motivos para duvidar da capacidade do Banco 
poder continuar a operar segundo esse pressuposto no futuro próximo. 
 
O auditor é responsável por reportar sobre se as demonstrações financeiras estão apresentadas de forma 
verdadeira e apropriada em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro. 
 

Aprovação das demonstrações financeiras 

 
As demonstrações financeiras do Banco Oportunidade de Moçambique SA, conforme mencionado no 
primeiro parágrafo, foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 7 de Março de 2016 e vão 
assinadas em seu nome por: 

 

 

 
_______________________ ________________________________ 
Director Financeiro                                                                       Presidente do Conselho de Administração 
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Relatório dos Auditores Independentes  

 

Aos Accionistas do Banco Oportunidade de Moçambique, SA 
              

Relatório sobre as Demonstrações Financeiras 
 

Auditámos as demonstrações financeiras do Banco Oportunidade de Moçambique, SA que compreendem a 
demonstração da posição financeira em 31 de Dezembro de 2015 e as demonstrações de rendimento integral, 
alterações no capital próprio e fluxos de caixa do exercício findo naquela data, assim como as notas às 
demonstrações financeiras as quais incluem um resumo das principais políticas contabilísticas e outras notas 
explicativas, constantes das páginas 4 a 47. 

Responsabilidade da administração em relação as demonstrações financeiras  

Os administradores são responsáveis pela preparação e apresentação apropriada destas demonstrações 
financeiras, de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, assim como pelos controlos 
internos que a administração determinar como necessários para permitir a preparação de demonstrações 
financeiras que estejam isentas de distorções materiais, devidas a fraude ou a erro.  

Responsabilidade dos auditores  

A nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre estas demonstrações financeiras com base na nossa 
auditoria. Executámos a nossa auditoria de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria. Tais normas 
exigem, da nossa parte, o cumprimento de requisitos éticos pertinentes, bem como o planeamento e a 
execução da auditoria de forma a obter uma certeza razoável de que as demonstrações financeiras estão 
livres de distorções materiais.  

Uma auditoria inclui a aplicação de procedimentos que nos permitam obter evidência de auditoria a respeito 
dos valores e divulgações apresentadas nas demonstrações financeiras. Os procedimentos seleccionados 
dependem do nosso julgamento, incluindo a avaliação dos riscos de distorções materiais das demonstrações 
financeiras, quer devidas a fraude ou erro. Ao procedermos à avaliação desses riscos, consideramos os 
controlos internos relevantes para a preparação e apresentação adequada das demonstrações financeiras pela 
entidade, de modo a permitir o desenho de procedimentos de auditoria que sejam, nas circunstâncias, 
apropriados, mas não com a finalidade de expressarmos uma opinião sobre a eficácia dos sistemas de 
controlo interno da entidade. Uma auditoria também inclui a avaliação da adequação dos princípios 
contabilísticos adoptados e a razoabilidade das estimativas contabilísticas feitas pela Administração, assim 
como uma avaliação da apresentação global das demonstrações financeiras.  

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e adequada para fornecer uma base razoável 
para a emissão da nossa opinião de auditoria. 
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Opinião  

Em nossa opinião, estas demonstrações financeiras apresentam, de forma verdadeira e apropriada, em todos 
aspectos materiais, a situação financeira do Banco Oportunidade de Moçambique, SA em 31 de Dezembro 
de 2015 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa do exercício findo naquela data, em conformidade 
com as Normas Internacionais de Relato Financeiro. 

Ênfase 

Chamamos a atenção para a nota 33 das demonstrações financeiras que indica as condições sobre a incerteza 
do pressuposto da continuidade do Banco. A capacidade do Banco continuar a operar segundo o pressuposto 
da continuidade depende do financiamento contínuo dos Accionistas e sua capacidade de gerar fluxos de 
caixa suficientes através das suas operações. 

 

 

 

KPMG 
Maputo 
7 de Março de 2016 
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Demonstração da posição financeira 
em 31 de Dezembro de 2015 

  Notas  2015  2014 

    MT  MT 

       

Activos        
       
Caixa e saldos no Banco Central  14  48 440 787  38 523 343 
Investimentos disponíveis para venda  15  2 682 287  2 682 287 
Empréstimos e adiantamentos a bancos  16  43 291 339  83 467 355 
Empréstimos e adiantamentos a clientes  17  276 350 483  251 179 913 
Outros activos  18  5 242 738  4 910 753 
Imposto a receber  19  1 844 356  805 223 
Propriedade e equipamento  20  54 236 097  52 767 103 
Activos intangíveis  21  921 931  1 622 017 
       

Total de activos    433 010 018  435 957 994 

       

Passivos       
Depósitos de clientes  22  251 830 244  239 482 247 
Empréstimos  23  45 358 750  80 107 691 
Rendimento diferido  24  2 638 843  758 815 
Outros passivos  25  11 937 263  11 827 451 
       

Total de passivos    311 765 100  332 176 204 

       

Capital próprio       
       
Capital social e prémio de emissão  26  269 644 903  236 594 149 
Reserva legal  27  1 512 519  1 512 519 
Prejuízos acumulados    (149 912 504)  (134 324 878) 
       

Total do capital próprio    121 244 918  103 781 790 

Total de passivos e capital próprio    433 010 018  435 957 994 
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Demonstração de rendimento integral 
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 

 Notas  2015  2014 
  MT  MT 
     
Juros e rendimentos similares 6 150 679 098  131 933 255 
Juros e encargos similares 6 (15 664 299)  (15 385 926) 
     

Margem financeira  135 014 799  116 547 329 

     
Rendimento de taxas e comissões 7 17 420 087  18 253 456 
Resultado líquido em operações financeiras 8 2 859 099  935 751 
Outros rendimentos 9 36 491 526  30 459 607 
     

Rédito  191 785 511  166 196 143 

     
Imparidade em activos financeiros 17 (20 707 072)  (9 614 178) 
Custos com o pessoal 10 (82 249 230)  (76 551 644) 
Custos com locações operacionais 29 (10 184 794)  (7 771 665) 
Depreciação e amortização 20, 21 (14 693 242)  (19 569 826) 
Outros custos 11 (79 538 799)  (72 379 350) 
     

Lucro antes de imposto  (15 587 626)  (19 690 520) 

     
Imposto sobre o rendimento 12 -  - 
     

Prejuízo do exercício  (15 587 626)  (19 690 520) 

     

Outros resultados compreensivos do exercício líquidos de impostos  -  - 

Total de prejuízos compreensivos do período  (15 587 626)  (19 690 520) 

Resultados por acção - Básico e diluído 13 (1 680)  (2 276) 
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Demonstração de alterações no capital próprio 
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 

 Capital social  Prémio de 

emissão 

 Reserva 

legal 

 Prejuízos 

acumulados 

  

Total  
 MT  MT  MT  MT  MT 
          
Saldo em 1 de Janeiro de 2014 219 376 173  1 791 130  1 512 519  (114 634 358)  108 045 464 

          
Prejuizo do exercício -  -  -  (19 690 520)  (19 690 520) 
          
Transacções com acionistas registadas directamente do capital próprio          
Capital social adicional emitido 15 426 846  -  -  -  15 426 846 
          

Saldo em 31 de Dezembro de 2014 234 803 019  1 791 130  1 512 519  (134 324 878)  103 781 790 

          
Prejuízo do período -  -  -  (15 587 626  (15 587 626) 
          
Transacções com accionistas registadas directamente no capital próprio          
          
Capital social adicional emitido 33 050 754  -  -  -  33 050 754 
          

Saldo em 31 de Dezembro de 2015 267 853 773  1 791 130  1 512 519  (149 912 504)  121 244 918 

          
Notas  26  26  27     
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Demonstração de fluxos de caixa 
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 

   2015  2014 

 Nota  MT  MT 

      

Fluxo de caixa de actividades operacionais      
      
Prejuízo do exercício   (15 587 626)  (19 690 520) 
      
Ajustamento para:      
Depreciação e amortização 20, 21  14 693 242  19 569 826 
Perda por imparidade em empréstimos e adiantamentos 17  20 707 072  9 614 178 
Resultado líquido em operações financeiras   (11 054 667)  (9 327 184) 

   8 758 021  166 299 

Aumento em empréstimos e adiantamentos a clientes 17  (45 877 642)  (57 072 198) 
(Aumento)/diminuição em activos 18  (331 985)  176 884 
Aumento em depósitos de clientes 22  12 347 997  41 896 743 
Aumento/(diminuição) em outros passivos 25,24  1 989 840  (8 860 946) 

   (23 113 769)  (23 693 219) 

Juro recebido   11 413 417  10 834 876 
Juro pago 23  (358 750)  (1 507 691) 
Imposto pago 19  (1 039 133)  (267 679) 

Fluxo líquido de caixa das actividades operacionais   (13 098 235)  (14 633 713) 

      

Fluxos de caixa de actividades de investimento      
      
Aquisição de propriedade e equipamento 20  (16 189 634)  (9 473 160) 
Aquisição de activos intangíveis 21  (211 803)  - 
Receitas da alienação de propriedade e equipamento 20  939 287  849 451 
Aumento na reserva estatutária com o banco central 31  (7 087 738)  (3 872 533) 

Fluxo líquido de caixa utilizado em actividades de investimento   (22 549 888)  (12 496 242) 

Fluxo de caixa de actividades de financiamento      
      
Empréstimos (pagos)/recebidos 23  (34 748 941)  42 717 702 
Aumento do capital social 26  33 050 754  15 426 846 

Fluxo líquido de caixa de actividades de financiamento   (1 698 187)  58 144 548 

(Diminuição)/aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa   (37 346 310)  31 014 592 

Caixa e equivalentes de caixa em 1 de Janeiro   102 870 707  71 856 115 

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de Dezembro 31  65 524 397  102 870 707 
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Notas às demonstrações financeiras 
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 

1 Constituição e actividades 

O Banco Oportunidade de Moçambique, S.A, é um Banco constituído em Moçambique em 16 de Fevereiro de 
2005, fundado pela Opportunity International (OI), uma Organização Internacional com sede nos Estados 
Unidos da América. O endereço da sede do Banco é, Número 4136, Av. 24 de Julho, Maputo. As suas 
principais actividades são empréstimos às pequenas e médias empresas e particulares e actividade limitada de 
investimento resultante da gestão de caixa e liquidez. 
 

2 Base de preparação 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(NIRFs), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 

a. Moeda funcional e de apresentação 
 
A moeda funcional do Banco é o Metical (MTN), que é a moeda do ambiente económico em que a entidade 
opera e a moeda na qual os registos contabilísticos são mantidos. 
 
Salvo disposição em contrário, toda informação financeira foi arredondada para a unidade de Metical mais 
próxima. 

b. Uso de estimativas e julgamentos 
 
A preparação das demonstrações financeiras requer que o Conselho de Administração formule julgamentos, 
estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas contabilísticas do Banco e os valores dos 
activos, passivos, proveitos e custos reportados. Os resultados reais podem diferir das estimativas. 
 
As estimativas e pressupostos subjacentes são revistos numa base contínua. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. 
 
Em particular, a informação respeitante às áreas significativas de incerteza de estimativa e os julgamentos 
críticos na aplicação de políticas contabilísticas que tenham um efeito mais significativo nos valores 
reconhecidos nas demonstrações financeiras está divulgada nas notas. 
 

3 Principais políticas contabilísticas 

 
As políticas contabilísticas apresentadas abaixo foram aplicadas de forma consistente em todos os períodos 
apresentados nestas demonstrações financeiras. 

a)  Transacções em moeda estrangeira 
 
As transacções em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional mediante a utilização da taxa de 
câmbio em vigor à data da operação. Os activos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são 
convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio em vigor à data de relato. O ganho ou prejuízo cambial 
em itens monetários é a diferença entre o custo amortizado na moeda funcional no início do ano, ajustado pelo 
juro efectivo e pagamentos durante o período e o custo amortizado na moeda estrangeira convertida à taxa de 
câmbio no fim do ano. Os itens não monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda 
estrangeira são convertidos à taxa de câmbio em vigor na data da transacção.  
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Notas às demonstrações financeiras 
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015  

Os ganhos e perdas cambiais são reconhecidos em lucros ou prejuízos. 
 
Os activos e passivos não monetários denominados em moeda estrangeira que sejam mensurados ao justo valor 
histórico, são convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio em vigor à data da transação. 

b. Juros 
 
Os juros e rendimentos similares e os juros e custos similares são reconhecidos nos lucros ou prejuízos 
mediante a utilização do método da taxa de juro efectiva. A ‘taxa de juro efectiva’ é a taxa que desconta 
exactamente os pagamentos ou recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida esperada do activo ou 
passivo financeiro (ou, quando apropriado, um período mais curto) para a quantia escriturada do activo ou 
passivo financeiro. 
 
O cálculo da taxa de juro efectiva inclui os custos de transacção e taxas e pontos pagos ou recebidos que 
constituem parte integrante da taxa de juro efectiva. Os custos de transacção incluem os custos incrementais 
que são diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de um activo ou passivo financeiro. 
 

Os proveitos e custos de juros apresentados na demonstração de lucros ou prejuízos e outro rendimento 

integral incluem: 
 
Os juros e rendimentos similares e os juros e custos similares de todos os activos e passivos detidos para 
negociação são considerados como parte das operações de negociação do Banco e são apresentadas em 
conjunto com todas as outras alterações no justo valor dos activos e passivos de negociação nos resultados 
líquidos em operações financeiras. 

c. Rendimento de taxas e comissões 
 
Os rendimentos e custos de taxas e comissões que são parte integrante da taxa de juro efectiva num 
activo ou passivo financeiro são incluídos na mensuração da taxa de juro efectiva. 
 
Outros rendimentos de taxas e comissões são reconhecidos à medida que os serviços relacionados são 
prestados. Se não se espera que o compromisso de empréstimo resulte em um empréstimo, então as taxas 
de compromisso de empréstimo relacionadas são reconhecidas numa base de quotas constantes ao longo 
do período de compromisso. 
 
Outros honorários e custos com comissões tem a ver com custos de transacções e serviços, que são 
reconhecidos em gastos quando os serviços são recebidos. 

d. Resultados líquidos em operações financeiras 
 
Resultados líquidos em operações financeiras compreendem ganhos menos perdas relacionadas com os 
activos e passivos de negociação, e incluem todas as alterações realizadas e não realizadas no justo valor, 
juros e diferenças cambiais.  

 

e. Locações 
 
Os pagamentos efectuados de locações operacionais são reconhecidos nos lucros ou prejuízos numa 
base de quotas constantes durante o período de locação. Os incentivos recebidos de locação são 
reconhecidos como parte integrante dos custos totais de locação, ao longo do período de locação. 
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Notas às demonstrações financeiras 
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 

Os pagamentos mínimos de locação efectuados sob locações financeiras são repartidos entre o gasto financeiro 
e a redução do passivo pendente. O gasto financeiro é alocado a cada período durante o prazo da locação de 
forma a produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo. 
 
Quando uma locação operacional é terminada antes do período de locação expirar, qualquer pagamento 
necessário para ser efectuado ao locador a título de penalização é reconhecido como custo no período em que a 
rescisão ocorre. 
 
Os activos detidos pelo banco ao abrigo de contratos de locação que transferem para o banco substancialmente 
todos os riscos e benefícios de propriedade são classificados como locações financeiras. O activo locado é 
mensurado pelo valor igual ao menor entre o justo valor e o valor presente dos pagamentos mínimos da 
locação. Após o reconhecimento inicial, o activo é contabilizado de acordo com a política contabilística 
aplicável ao activo. 
 
Os activos detidos ao abrigo de outros contratos de locação são classificados como locações operacionais e 
não são reconhecidos na demonstração da posição financeira do banco. 
 
Se o Banco é o locador, num contrato de locação que transfere substancialmente todos os riscos e benefícios 
inerentes à propriedade do activo para o locatário, em seguida, o contrato é classificado como uma locação 
financeira e uma conta a receber igual ao investimento líquido na locação é reconhecida e apresentada nos 
empréstimos e adiantamentos. 

 

f. Imposto sobre o rendimento 

O imposto sobre o rendimento compreende o imposto corrente e o imposto diferido. O imposto corrente e o 
imposto diferido são reconhecidos em lucros ou prejuízos, excepto a parte que diz respeito aos itens 
directamente reconhecidos no capital próprio ou em outro rendimento integral. 

(i) Imposto corrente 

O imposto corrente é o imposto que se prevê pagar sobre o rendimento tributável do ano, utilizando as taxas de 
imposto legisladas ou substantivamente previstas à data de relato.  

(ii) Imposto diferido 

O imposto diferido é reconhecido para diferenças temporárias entre as quantias escrituradas dos activos e 
passivos, para o propósito de relato financeiro, e os valores usados para efeitos de tributação. O imposto 
diferido não é reconhecido para diferenças temporárias no reconhecimento inicial de activos ou passivos numa 
transacção que não é uma concentração de actividades empresariais e que não afecte o lucro contabilístico nem 
o lucro tributável. 
 
O valor do imposto diferido é mensurado com utilização das taxas que deverão ser aplicadas às diferenças 
temporárias quando as mesmas são revertidas, com base nas taxas prescritas por lei ou em vigor à data de 
relato. Os activos e passivos por impostos diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar 
os activos e passivos por impostos correntes, e dizem respeito a impostos sobre o rendimento cobrados pela 
mesma autoridade fiscal sobre a mesma entidade tributável, ou em entidades fiscais diferentes, mas eles 
pretendem pagar os activos e passivos por impostos correntes numa base líquida ou os seus activos e passivos 
por impostos diferidos serão realizados simultaneamente.  
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Notas às demonstrações financeiras 
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 

Um activo por imposto diferido é reconhecido quando a entidade tiver perdas fiscais não usadas, créditos 
fiscais e diferenças temporárias dedutíveis, na medida em que é provável que lucro tributável futuro estará 
disponível contra o qual poderão ser utilizados. Os activos por impostos diferidos são revistos a cada data de 
relato e são reduzidos na medida em que não é mais provável que o benefício fiscal será realizado. 
 
Os impostos adicionais que surgem a partir da distribuição de dividendos pelo Banco são reconhecidos ao 
mesmo tempo que a responsabilidade de pagar o dividendo relacionado é reconhecida. Estes valores são 
geralmente reconhecidos nos lucros ou prejuízos, porque geralmente estão relacionados com receitas 
decorrentes de operações que foram originalmente reconhecidas nos lucros ou prejuízos. 
 

(iii) Exposições fiscais 
 

Na determinação do montante do imposto corrente e diferido, o Banco leva em conta o impacto de posições 
fiscais incertas e se impostos adicionais e juros podem ser devidos. Esta avaliação baseia-se em pressupostos e 
pode envolver uma série de julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações podem tornar-se 
disponíveis, que fazem com que o Banco altere os seus julgamentos sobre a adequação de passivos fiscais 
existentes, sendo que tais mudanças para o passivo fiscal terão impacto no custo de imposto no período que tal 
determinação é feita. 

 

g. Activos e passivos financeiros 
 

(i) Reconhecimento 

 
O Banco reconhece inicialmente os empréstimos e adiantamentos, depósitos, títulos de dívida emitidos e 
passivos subordinados na data em que são originados. Todos os outros instrumentos financeiros (incluindo 
aquisições regulares e vendas de activos financeiros) são reconhecidos na data de negociação, que é a data em 
que o Banco se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento.  
 
Um activo ou passivo financeiro é mensurado inicialmente pelo justo valor acrescido, para um item não ao 
justo valor através de lucros ou prejuízos, os custos de transacção que sejam directamente atribuíveis à sua 
aquisição ou emissão. 
 

(ii) Classificação 

 

Activos financeiros  
O Banco classifica os seus activos financeiros numa das seguintes categorias: 
• empréstimos e contas a receber; 
• detidos até à maturidade; 
• disponíveis para venda; e 

• pelo justo valor através de lucros ou prejuízos, e para esta categoria como: 
- detidos para negociação; ou 
- designados pelo justo valor através de lucros ou prejuízos. 
 

Passivos financeiros 
O Banco classifica os seus passivos financeiros como outros passivos financeiros. Exceptuando as garantias 
financeiras e compromissos de empréstimos, outros passivos financeiros são mensurados pelo custo 
amortizado. 
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Notas às demonstrações financeiras 
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 

iii) Desreconhecimento 

 

Activos financeiros 

 
O Banco desreconhece um activo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do activo 
expiram, ou transfere os direitos para receber os fluxos de caixa contratuais numa transacção em que 
substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do activo financeiro são transferidos ou em que o 
Banco não transfere nem retém substancialmente todos os riscos e vantagens da propriedade e não retém o 
controlo do activo financeiro.  
 
No desreconhecimento de um activo financeiro, a diferença entre a quantia escriturada do activo (ou a quantia 
escriturada alocada à parte do activo desreconhecido) e a soma da (i) retribuição recebida (incluindo qualquer 
activo novo obtido menos qualquer passivo novo assumido) e (ii) qualquer ganho ou perda cumulativo que 
tenha sido reconhecido em outro rendimento integral é reconhecido nos lucros ou prejuízos. Quaisquer juros 
em activos financeiros transferidos que se qualificam para desreconhecimento que sejam criados ou retidos 
pelo Banco são reconhecidos como um activo ou passivo separado. 
 

Passivos financeiros 
O Banco desreconhece um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais satisfeitas, canceladas 
ou quando estas expiram. 

 

 (iv) Compensação 

 
Os activos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado na demonstração da posição 
financeira quando, e apenas quando, o Banco tem o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de 
pagar numa base líquida ou realizar o activo e liquidar o passivo simultaneamente. 
 
Os rendimentos custos são apresentados numa base líquida apenas quando permitido pelas NIRF, ou para 
ganhos e perdas provenientes de um grupo de transacções semelhantes como na actividade comercial do 
Banco. 

 

v) Mensuração do custo amortizado 

 
O "custo amortizado" de um activo ou passivo financeiro é o valor pelo qual o activo ou passivo financeiro é 
mensurado no reconhecimento inicial, menos os reembolsos de capital, mais ou menos a amortização 
cumulativa usando o método da taxa de juro efectiva de qualquer diferença entre a quantia inicial reconhecida 
e a quantia na maturidade, menos qualquer perda por imparidade. 
 

(vi) Mensuração do justo valor 

 
"Justo valor" é o preço que seria recebido para vender um activo ou pago para transferir um passivo numa 
transacção normal entre participantes do mercado na data da mensuração inicial ou, na sua ausência, no 
mercado activo mais vantajoso ao qual o Banco tem acesso a essa data. O justo valor de um passivo reflecte o 
seu risco de incumprimento.  
 
Quando disponível, o Banco mensura o justo valor de um instrumento utilizando o preço cotado num mercado 
activo para esse instrumento. Um mercado é visto como activo caso as transacções para o activo ou passivo 
ocorram com frequência e volume suficiente para fornecer informações sobre os preços de forma contínua.  
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Se não houver um preço cotado num mercado activo, o Banco utiliza técnicas de avaliação que 
maximizam o uso dos dados observáveis relevantes e minimiza o uso de dados não observáveis. A 
técnica de avaliação escolhida incorpora todos os factores que os participantes do mercado tenham em 
conta ao determinar o preço de uma transacção. 
 
A melhor evidência do justo valor de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial é 
normalmente o preço da transacção - ou seja, o justo valor da retribuição dada ou recebida. Se o Banco 
determinar que o justo valor no reconhecimento inicial difere do preço da transacção e o justo valor é 
evidenciado nem por um preço cotado num mercado activo para um activo ou passivo idêntico nem com 
base numa técnica de avaliação que usa apenas dados de mercados observáveis, então o instrumento 
financeiro é inicialmente mensurado pelo justo valor, ajustado para ter em conta a diferença entre o justo 
valor no reconhecimento inicial e o preço da operação. Posteriormente, essa diferença é reconhecida em 
lucros ou prejuízos em uma base adequada ao longo da vida do instrumento, mas o mais tardar quando a 
avaliação é totalmente suportada por dados observáveis de mercado ou quando a transacção é concluída.   
 
Se um activo ou um passivo mensurado pelo justo valor tem um preço de compra e um preço de venda, 
então, o Banco mensura os activos e posições longas a um preço de oferta e os passivos e posições curtas 
a um preço de venda. 
 
As carteiras de activos e passivos financeiros que estão expostos ao risco de mercado e risco de crédito, 
que são geridos pelo Banco em função da exposição líquida aos mercados ou o risco de crédito são 
mensurados com base no preço que seria recebido para vender uma posição líquida longa (ou pago para 
transferir uma posição líquida curta) para uma exposição de risco em particular. Esses ajustamentos de 
nível de carteira são atribuídos aos activos e passivos individuais com base no ajustamento de risco 
relativo de cada um dos instrumentos individuais na carteira.  
 
O justo valor de um depósito à ordem não é inferior do que o valor a ser pago à ordem, descontado desde 
a primeira data em que o pagamento da quantia podia ser exigido.  
 
O Banco reconhece as transferências entre os níveis da hierarquia do justo valor a partir do fim do 
período de relato no qual ocorre a mudança. 
 

(vii) Identificação e mensuração de imparidade 

 
A cada data de relato, o Banco avalia se há evidência objectiva de que os activos financeiros não 
escriturados pelo justo valor através de lucros ou prejuízos estão em imparidade. Um activo financeiro 
ou um grupo de activos se encontra em imparidade quando existe evidência objectiva de que uma perda 
ocorreu após o reconhecimento inicial do activo e que a perda tenha um impacto nos fluxos de caixa 
futuros de um activo que pode ser mensurado com fiabilidade.  
 
A evidência objectiva de que os activos financeiros estão em imparidade inclui: 

• dificuldades financeiras significativas do mutuário ou emitente; 

• incumprimento ou relaxe nos pagamentos por parte do mutuário; 

• a reestruturação de um empréstimo ou adiantamento pelo Banco em termos que de outra forma não 
consideraria; 

• indicações de que um mutuário ou emitente entrará em falência; 

• o desaparecimento de um mercado activo para um título; ou 

• dados observáveis relativos a um grupo de activos, tais como alterações adversas no estado do 
pagamento dos mutuários ou emitentes no grupo, ou condições económicas que se correlacionam com 
os incumprimentos do grupo. 
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Além disso, para um investimento em títulos de acções, um declínio significativo ou prolongado no seu 
justo valor abaixo do seu custo é evidência objectiva de imparidade. Em geral, o Banco considera um 
declínio de 20% como "significativo" e um período de nove meses como " prolongado". No entanto, em 
determinadas circunstâncias uma descida inferior ou um período mais curto pode ser apropriado.  
 
O Banco considera evidência de imparidade para os empréstimos e adiantamentos e títulos de 
investimento detidos até à maturidade, para um activo específico e a nível colectivo. Todos os 
empréstimos e adiantamentos individualmente significativos e títulos de investimento detidos até à 
maturidade são avaliados quanto à imparidade específica. Aqueles que não se encontram em situação de 
imparidade específica são então avaliados colectivamente para qualquer imparidade que foi incorrida 
mas ainda não identificada. Os empréstimos e adiantamentos e títulos de investimento detidos até à 
maturidade que não sejam individualmente significativos são avaliados colectivamente para imparidade 
por agrupando os empréstimos e adiantamentos e os títulos de investimento detidos até à maturidade com 
características de risco semelhantes. 
 
Na avaliação da imparidade colectiva, o Banco utiliza modelo estatístico de tendências históricas da 
probabilidade de incumprimento, o prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, e faz um 
ajustamento, caso as condições económicas e de crédito correntes sejam tais que as perdas reais 
provavelmente sejam maior ou menor do que o sugerido pelas tendências históricas. As taxas de 
incumprimento, taxas de perda e tempo estimado de recuperações futuras são regularmente comparadas 
com os resultados verificados para garantir que estas se mantenham adequadas. 

 
As perdas por imparidade de activos mensurados pelo custo amortizado são calculadas como a diferença 
entre a quantia escriturada e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados os 
activos da taxa de juro efectiva original. 
 
Se os termos de um activo financeiro são renegociados ou modificados ou de um activo financeiro 
existente é substituído por um novo devido a dificuldades financeiras do mutuário, em seguida, é feita 
uma avaliação sobre se o activo financeiro deve ou não ser reconhecido. Se os fluxos de caixa dos 
activos renegociados são substancialmente diferentes, em seguida, os direitos contratuais aos fluxos de 
caixa do activo financeiro original são consideradas como expirados. Neste caso, os activos financeiros 
originais são desreconhecidos e o novo activo financeiro é reconhecido pelo justo valor. A perda por 
imparidade antes de uma reestruturação esperada é mensurada como segue. 

 

• Se a reestruturação esperada não irá resultar no desreconhecimento do activo existente, em seguida, os 
fluxos de caixa estimados resultantes do activo financeiro modificado são incluídos na mensuração do 
activo existente com base no seu tempo esperado e valores descontados à taxa de juro efectiva original 
do activo financeiro existente. 

 
As perdas por imparidade são reconhecidas nos lucros ou prejuízos e reflectidas numa conta de 
provisão contra empréstimos e contas a receber ou títulos de investimento detidos até à maturidade. Os 
juros sobre os activos em imparidade continuam a ser reconhecidos através da reversão do desconto. 
Se um evento que tenha ocorrido após o reconhecimento da imparidade faz com que a quantidade de 
perda por imparidade diminua, em seguida, a diminuição na imparidade de valor é revertida através de 
lucros ou prejuízos. 
 
O Banco abate um empréstimo ou um título de dívida de investimento, parcialmente ou na íntegra, e 
qualquer provisão para perdas por imparidade, quando a administração determina que não existe 
perspectiva realista de recuperação. 
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(viii) Instrumentos específicos 
 
 
 
 
 

 

Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa incluem notas e moedas na mão, depósitos com o banco central (Banco de 
Moçambique), e activos financeiros de elevada liquidez com maturidades originais de três meses ou menos 
a partir da data de aquisição que estão sujeitas a um risco insignificante de mudanças no seu justo valor, e 
são utilizados pelo banco na gestão de seus compromissos de curto prazo. 
 
Caixa e equivalentes de caixa são contabilizados pelo custo amortizado na demonstração da posição 
financeira. Para efeitos da demonstração de fluxos de caixa, os empréstimos e adiantamentos para Bancos 
estão incluídos como parte do caixa e equivalentes de caixa. 
 

Empréstimos e adiantamentos  
Os empréstimos e contas a receber são activos financeiros não derivados com pagamentos fixos ou 
determináveis, sem cotação num mercado activo, diferentes dos que são classificados pelo banco pelo 
justo valor através de lucros ou prejuízos ou disponíveis para venda. 
 
Os empréstimos e adiantamentos a bancos são classificados como empréstimos e contas a receber. Os 
empréstimos e adiantamentos a clientes incluem: 
 
- empréstimos e contas a receber 
 
Os empréstimos e adiantamentos são inicialmente mensurados pelo justo valor acrescido dos custos de 
transacção associados, e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado utilizando o método da 
taxa de juro efectiva.  
 
Os empréstimos e adiantamentos incluem igualmente as contas a receber de locação financeira em que o 
banco é o locador. Os empréstimos e adiantamentos são apresentados líquidos de provisões para reflectir 
os valores recuperáveis estimados. 

 

Títulos de investimento 
Os títulos de investimento são inicialmente mensurados pelo justo valor e, no caso de títulos de 
investimento que não são mensurados pelo justo valor através de lucros ou prejuízos, custos de transacção 
associados, e, posteriormente, e, subsequentemente reavaliados dependendo da sua classificação como 
justo valor de lucros ou prejuízos ou como disponíveis para venda. 
 
Justo valor através de lucros ou prejuízos 
O banco designa alguns investimentos como títulos pelo justo valor, com variações de justo valor 
reconhecidas nos lucros ou prejuízos. 
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Disponíveis para venda 
Os investimentos disponíveis para venda são investimentos não derivados que são designados como disponíveis 
para venda ou não são classificados como outra categoria de activos financeiros. Investimentos disponíveis para 
venda incluem títulos de capital próprio e títulos de dívida. O capital próprio não cotado cujo justo valor não pode 
ser mensurado de forma fiável é mensurado pelo custo amortizado. Todos os outros investimentos disponíveis para 
venda são mensurados ao justo valor após o reconhecimento inicial. Os juros recebidos são reconhecidos nos lucros 
ou prejuízos usando o método da taxa de juro efectiva. As receitas de dividendos são reconhecidas nos lucros ou 
prejuízos quando o banco passa a ter direito ao dividendo. Os ganhos ou perdas cambiais para investimentos de 
títulos de dívida disponíveis para venda são reconhecidos nos lucros ou prejuízos. As perdas por imparidade são 
reconhecidas nos lucros ou prejuízos. Outras variações de justo valor, com excepção das perdas por imparidade são 
reconhecidas em outro rendimento integral e apresentados na reserva de justo valor no capital próprio. Quando o 
investimento é vendido, os ganhos ou perdas acumuladas no capital próprio são reclassificados para lucros ou 
prejuízos. Os activos financeiros não derivados podem ser reclassificados da categoria disponíveis para venda para a 
categoria de contas a receber se de outra forma tivesse satisfeito a definição de empréstimos e contas a receber e se 
o banco tiver a intenção e capacidade de deter o activo financeiro no futuro previsível ou até à maturidade. 

 

Depósitos, títulos de dívida e obrigações subordinadas 

 
Depósitos, títulos de dívida emitidos e passivos subordinados são fontes de financiamento de dívida do Banco. 
 
Depósitos, títulos de dívida emitidos e passivos subordinados são inicialmente mensurados ao justo valor mais 
custos de transacção associados, e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado utilizando o método da 
taxa de juro efectiva, excepto cujo banco designa passivos ao justo valor através de lucros ou prejuízos. 

 

 

h. Propriedade e equipamento 
 

Reconhecimento e mensuração 
 
Os itens de propriedade e equipamento são mensurados pelo custo menos qualquer depreciação acumulada e 
quaisquer perdas por imparidade acumuladas. 
 
O Software adquirido que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte do 
equipamento. 
 
Nos casos em que um item de propriedade e equipamento incluir componentes significativos com períodos de vida 
útil estimada diferentes, os mesmos são contabilizados como itens separados de propriedade e equipamento. 
 
Qualquer ganho ou perda na alienação de um item de propriedade e equipamento é determinado pela comparação 
entre os proveitos da alienação com a quantia escriturada de um item de propriedade, instalações e equipamento, e 
são reconhecidos líquidos em outros rendimentos nos lucros e prejuízos 
 

Custos subsequentes 
 
Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do activo ou são reconhecidos como um activo 
separado, conforme apropriado, e apenas se for provável que dele resultem benefícios económicos futuros para o 
Banco e o custo do item puder ser mensurado de forma fiável. Os restantes custos com manutenção e reparação são 
registados noutros custos operacionais durante o período financeiro em que foram incorridos. 
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iii Depreciação 
 
A depreciação é reconhecida nos lucros ou prejuízos numa base de quotas constantes sobre as vidas úteis de cada 
parte de um item de propriedade, instalações e equipamento, no sentido de reduzir a quantia escriturada para o valor 
residual no fim da vida útil do activo. 
 
As vidas úteis estimadas de itens significativos de propriedade e equipamento são: 
 

o Edifícios 50 anos 

o Melhorias em edifícios 
arrendados 5-10 anos 

o Equipamento 3-5 anos 

o Veículos 4-5 anos 

o Mobiliário 3-5 anos 

 
A gestão revê a vida útil estimada e o método de depreciação numa base anual e os valores são reavaliados na data 
de relato e ajustados de forma prospectiva, se necessário. 
 

i. Activos intangíveis 
 

Software 
O Software adquirido pelo Banco é mensurado ao custo menos a amortização acumulada e quaisquer perdas por 
imparidade acumuladas. 
 
A amortização é reconhecida em lucros ou prejuízos numa base de quotas constantes sobre o valor estimado da vida 
útil do software, a partir da data em que estão disponíveis para uso. A vida útil estimada do software é de três a 
cinco anos. 
A gestão revê a vida útil estimada, valor residual e o método de amortização numa base anual e ajusta 
prospectivamente, se necessário. 
 
 

À cada data de relato, o banco revê as quantias escrituradas dos seus activos não financeiros (diferente de activos 
por impostos diferidos) para determinar se existe evidência objectiva de imparidade. Se tal indicação existir, o valor 
recuperável do activo é estimado. Uma perda por imparidade é reconhecida sempre que a quantia escriturada de um 
activo ou de sua unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável. As perdas por imparidade são 
reconhecidas em lucros ou prejuízos. 
 
O valor recuperável de um activo é o maior  entre o seu justo valor menos os custos de vender e valor em uso. Ao 
avaliar o valor em uso os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma 
de taxa de desconto antes dos impostos que reflicta as avaliações correntes do mercado do valor do dinheiro no 
tempo e os riscos específicos para o activo. 
 
Para outros activos, excepto trespasse, uma perda por imparidade é revertida somente na medida em que a quantia 
escriturada do activo não exceda a quantia escriturada que teria sido determinada, líquida de depreciação ou 
amortização, caso a perda por imparidade não tivesse sido reconhecida. 
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j. Provisões 

Uma provisão é reconhecida quando o Banco tiver uma obrigação presente legal ou construtiva resultante de um 
acontecimento passado, sendo muito provável que uma saída de recursos venha a ser necessária para cumprir a 
obrigação. As provisões são determinadas com base no valor presente dos custos que se espera que venham a 
incorrer para dar cumprimento à obrigação usando uma taxa antes de impostos que reflecte a avaliação actual do 
mercado do valor temporal do dinheiro e quando necessário, o risco específico do passivo.  

 

k. Subvenções e doações 

 

(i) Subvenções e doações Condicionadas 
 
O Banco regista subvenções e doações condicionadas como rendimento diferido na Demonstração da Posição 
Financeira e transfere os valores específicos e outros rendimentos, quando condições específicas são satisfeitas. O 
Banco realiza esse rendimento quando o custo relacionado com a actividade de concessão de subvenções é 
reconhecido. Para os subsídios relacionados com os activos, o rendimento do subsídio é reconhecido nos lucros ou 
prejuízos numa base sistemática durante a vida útil do activo. 
 
 

(ii) Subvenções não Condicionadas 
 
O Banco regista as subvenções não condicionadas nos lucros ou prejuízos quando recebidas e quando estão 
relacionadas com custos. 
 

l. Benefícios dos empregados 

 

( i) Benefícios dos empregados de curto prazo 

 
Os benefícios de curto prazo compreendem salários respeitantes aos pagamentos de férias acumuladas, 
participação nos lucros, bónus e quaisquer benefícios não monetários, tais como contribuições de assistência 
médica. 
 
As obrigações de benefícios dos empregados de curto prazo são mensuradas numa base não descontada e são 
contabilizados como custos quando o serviço relacionado é prestado. 
 
Um passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago se o Banco tiver uma obrigação presente legal ou 
construtiva de pagar esse valor em função do serviço passado prestado pelo empregado, e se a obrigação puder ser 
estimada de forma fiável. 
 

( ii) Benefícios pelo término do contrato 
 
Os benefícios pelo término do contrato são reconhecidos como custo, quando o Banco se compromete, sem 
possibilidade realista de retirada, com um plano detalhado formal para rescindir o contrato do empregado, antes da 
sua data normal de reforma, ou proporcionar benefícios pelo término, como resultado de uma oferta feita para 
encorajar a demissão voluntária. Se não se espera que os benefícios sejam totalmente liquidados no prazo de 12 
meses após a data de relato, então estes são descontados. 
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(iii) Plano de contribuição definida 
 
As obrigações respeitantes as contribuições para os planos de contribuição definida são reconhecidas como 
custo quando os serviços relacionados são prestados e reconhecidos como custos com pessoal em lucros ou 
prejuízos. As contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um activo na proporção em que 
um reembolso em dinheiro ou uma redução em futuros pagamentos está disponível. 
 
As contribuições do plano de contribuição definida são registadas como custo quando os serviços 
relacionados são fornecidos e reconhecidos como custos com o pessoal nos lucros ou prejuízos. 
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4 Novas Normas e Interpretações 

 

Um número de novas normas e alterações de normas são efectivas para períodos com início após 1 de Janeiro de 
2016. O Banco ainda não aplicou as seguintes novas normas ou alterações na preparação destas demonstrações 
financeiras: 

Novas normas ou 

alterações 

Sumário dos requisitos Possível impacto nas 

demonstrações financeiras 

NIRF 9 Instrumentos 
Financeiros 

A NIRF 9, publicada em Julho de 2014, 
substitui a orientação existente na NIC 39  
Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração. A NIRF 9 
inclui a revisão da orientação sobre a 
classificação e mensuração de 
instrumentos financeiros, incluindo um 
novo modelo de perda esperada de crédito 
para o cálculo de imparidade nos activos 
financeiros, e os novos requisitos de 
contabilidade de cobertura geral. Esta 
norma compreende igualmente a 
orientação sobre o reconhecimento e 
desreconhecimento de instrumentos 
financeiros da NIC 39. 
 
A NIRF 9 é efectiva para períodos anuais 
com início em ou após 1 de Janeiro de 
2018, com adopção antecipada permitida. 

O Banco está a avaliar o 
potencial impacto sobre as 
demonstrações financeiras 
resultantes da aplicação da 
NIRF 9. 
 
Dada a natureza das operações 
do Banco, espera-se que esta 
norma tenha um impacto 
generalizado nas suas 
demonstrações financeiras. Em 
particular, o cálculo da 
imparidade de instrumentos 
financeiros numa base de perda 
de crédito esperada deverá 
resultar num aumento do nível 
global de imparidades. 

NIRF 15 Rédito 
proveniente de Contratos 
com Clientes 

A NIRF 15 estabelece uma estrutura 
compreensiva para determinar quanto e 
quando o rédito é reconhecido, quando 
substitui a orientação de reconhecimento 
do rédito existente, incluindo a NIC 18 
Rédito, NIC 11 Contratos de Construção e 
NIRF 13 Programas de Fidelidade de 
Clientes. 
 
A NIRF 15 é efectiva para períodos anuais 
com início em ou após 1 de Janeiro de 
2017, com adopção antecipada permitida. 

O Banco está a avaliar o 
potencial impacto sobre as 
demonstrações financeiras 
resultantes da aplicação da 
NIRF 15. 

 
Não se espera que as seguintes novas normas ou alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações 
financeiras do Banco. 

• NIRF 14 Contas regulamentares diferidas. 

• Classificação dos investimentos financeiros em empresas controladas conjuntamente (Emenda à NIRF 11). 

• Esclarecimento de Métodos Aceitáveis de Depreciação e Amortização (Emenda à NIC 16 e NIC 38). 

• Agricultura: Plantas Produtoras (Emenda à NIC 16 e NIC 41). 

• Método de Equivalência Patrimonial em Demonstrações Financeiras Separadas (Emenda à NIC 27). 

• Venda ou Contribuição de Activos entre um Investidor e sua Associada ou Empreendimento Conjunto 
(Emenda à NIRF 10 e NIC 28). 
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5 Uso de estimativas e julgamentos 

 
Principais fontes de incerteza das estimativas 
 

(i) Provisão para perdas em operações de crédito 
 
Os activos contabilizados pelo custo amortizado são avaliados para imparidade numa base descrita nas políticas 
contabilísticas. 

A componente específica da contraparte do total de provisões para imparidade aplica-se a reivindicações 
avaliadas individualmente para imparidade e baseia-se na melhor estimativa da gestão do valor presente dos 
fluxos de caixa que se espera que sejam recebidos. Ao estimar estes fluxos de caixa a gestão faz julgamentos 
sobre a situação financeira da contraparte e do justo valor de qualquer garantia subjacente. Cada activo em 
imparidade é avaliado pelos seus méritos e a estratégia de trabalho para e estimativa dos fluxos de caixa 
considerados recuperáveis são aprovados de forma independente pelo departamento de risco de crédito. 

Uma componente de provisões é avaliada colectivamente em matéria de risco relativo ao país. 

A imparidade é avaliada colectivamente tendo em conta as perdas de crédito inerentes nas carteiras com 
características económicas semelhantes, quando há uma evidência objectiva a sugerir que as mesmas contêm 
perdas, mas cujos valores não podem ser identificados. Uma componente de provisões é avaliada 
colectivamente em matéria de risco relativo ao país. Na avaliação da necessidade de imparidade colectiva para 
cobrir os prejuízos resultantes de empréstimos, a Administração considera factores, tais como, a qualidade do 
crédito, o tamanho da carteira, as concentrações e os factores económicos. Para estimar a imparidade 
necessária, pressupostos são feitos para definir a forma como as perdas inerentes são modeladas e para 
determinar os parámetros de input requeridos, baseados na experiência histórica e nas condições económicas 
actuais. A exactidão das provisões depende de quão adequadas são as estimativas dos fluxos de caixa futuros 
para as provisões de uma contraparte específica e os pressupostos do modelo e parâmetros usados na 
determinação de imparidades colectivas. 

A componente específica da contraparte respeitante a provisão total de imparidade se aplica a créditos 
avaliados individualmente para imparidade e baseia-se na melhor estimativa da gestão do valor presente dos 
fluxos de caixa que se espera que sejam recebidos. 

 

(ii) Activos por imposto diferido 
 
Um activo por imposto diferido é reconhecido quando a entidade tiver perdas fiscais não usadas, créditos 
fiscais e diferenças temporárias dedutíveis, na medida em que é provável que lucro tributável futuro estará 
disponível contra o qual poderão ser utilizados. É necessário um julgamento significativo da gestão para 
determinar o valor do activo por imposto diferido que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e 
nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planeamento fiscal futuras. 
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2015 

 

2014 

  
MT 

 

MT 
     

6. Margem Financeira 

        

 
Receita de juros 

   

 
Caixa e equivalentes de caixa  418 270 

 

1 003 889 

 
Empréstimos e adiantamentos a clientes 150 260 828 

 

130 929 366 
     

 

Total de receita de juros 150 679 098 

 

131 933 255 

     

 
Custo com juros 

   
 

Depósitos de Clientes 11 475 976 

 

10 722 945 

 
Empréstimos  4 188 323 

 

4 662 981 
     

 

Total de custos com de juros 15 664 299 

 

15 385 926 

 

Margem Financeira Liquida 135 014 799 

 

116 547 329 

     

     

7. Rendimentos de taxas e comissões 

   

  
   

 
Taxas de pagamento antecipado  678 188 

 

 495 216 

 
Custos com tranferências eletrónicas  227 356 

 

 98 304 

 
Custos de utilização de ATM 4 093 499 

 

4 099 076 

 
Taxas e comissões respeitantes a administração dos empréstimos 9 868 423 

 

11 552 680 

 
Comissões com a venda de seguros - 

 

( 114 522) 

 
Outros 2 552 621 

 

2 122 702 
     

  

17 420 087 

 

18 253 456 

  
  

 

  

8. Resultado líquido em operações financeiras 

   

     

 
Ganhos cambiais 2 859 099 

 

 935 751 
     

  

2 859 099 

 

 935 751 

          

9. Outros rendimentos    

     

 Outros 1 265 380  199 758 

 Rendimento de subvenções (Notas 24) 35 226 146  30 259 849 

     

  36 491 526  30 459 607 
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2015 

 

2014 

  
MT 

 

MT 

10. Custos com o pessoal 

   

     

 
Salários e vencimentos 78 699 136 

 

71 031 644 

 
Contribuições obrigatórias para a segurança social 2 881 585 

 

2 575 604 

 
Outros custos com o pessoal  668 509 

 

2 944 396 

     

  

82 249 230 

 

76 551 644 

     

 
O número médio de empregados por categoria é como segue:    

 
    

 
Gestão  5  4 

 Pessoal técnico de apoio 201  198 

 Outros  35  33 

     

  241  235 

     

     

11. Outros custos 
   

     
 

Telecomunicações 13 567 066 
 

13 151 746 

 
Licenças de Software e outros custos de IT 7 171 861 

 
1 273 601 

 
Comustível & Manutenção 9 906 275 

 
10 009 371 

 
Viagens  6 167 681 

 
3 892 060 

 
Honorários 9 316 696 

 
6 533 319 

 
Material de escritório 5 711 900 

 
4 624 788 

 
Seguros e segurança 13 724 996 

 
14 112 415 

 
Serviços  2 206 957 

 
1 878 415 

 
Recuperação de desastres e aluguer de espaço 1 257 220 

 
2 082 586 

 
Custos de representação  445 839 

 
 355 776 

 
Publicidade e marketing 1 250 154 

 
3 291 423 

 
Impostos municipais e outras multas 8 812 154 

 
11 173 850 

     

  

79 538 799 

 

72 379 350 
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12. Imposto sobre o rendimento  

         

 
As componentes do imposto sobre o rendimento do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 são 
como segue: 

  

   2015  2014 

   MT  MT 

       Imposto corrente 
 

-    
 

-    
 Imposto diferido do período 

 
-    

 
-    

      
   -    

 

-    

      

 
Reconciliação da taxa efectiva de imposto 

       

         

  
2015 

  
  2014 

  

Taxa efectiva 

de imposto 

 

   Taxa efectiva 
de imposto 

 

  

         

 
Lucro antes do imposto   (15 587 626) 

   
(19 690 520) 

 

Imposto à taxa de 32% 32%  (4 988 040) 
 

32% 

 
(6 300 966) 

 
Custos não dedutíveis -86%  13 459 811 

 

-64% 

 
12 531 672 

 
Taxa efectiva de imposto -54%  8 471 770 

 

-32% 

 
6 230 706 

 
Utilização de prejuízos fiscais 54%  (8 471 770) 

 

32% 

 
(6 230 706) 

 
Imposto corrente 

  
- 

   
- 

         

 

O imposto é calculado à taxa de imposto de 32% com base no código fiscal, que entrou em vigor em 1 de 
Janeiro de 2003. De acordo com a legislação tributária em Moçambique, os prejuízos fiscais podem ser 
transferidos até um máximo de cinco anos e podem ser deduzidos dos lucros tributáveis futuros. 
 

 

Em 31 de Dezembro de 2015 o banco registou prejuízos fiscais acumulados de MT 79 799 409.  
(2014: 75 761 297 MT). Os activos por impostos diferidos que teriam sido reconhecidos nas 
demonstrações financeiras, se o banco tivesse provas convincentes de que os lucros tributáveis futuros 
estariam disponíveis contra os quais poderão ser deduzidos dos activos por impostos diferidos são como 
segue: 

  

 Ano de origem  Data de 

validade 

 Valor do 

prejuízo fiscal 

 Valor dos 

activos por 

impostos 
        
 31/12/2015  31/12/2020  4 038 112  679 008 
 31/12/2014  31/12/2019  7 158 844  2 290 830 
 31/12/2013  31/12/2018  26 671 486  8 534 876 
 31/12/2012  31/12/2017  24 625 345  7 880 110 
 31/12/2011  31/12/2016  17 305 622  5 537 799 
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13. Resultados por acção 
  

 

Os resultados por acção representam um prejuízo de 1 680 MT(2014: prejuízo de 2 267 MT), 
calculados com base no prejuízo líquido do exercício de 15 587 626 MT (2014: 19 690 520 MT), 
dividido pelo número médio ponderado de acções de 9 276. 

  
2015 

 

2014 

  
MT 

 

MT 

14. Caixa e saldo com Banco Central 

   

  

   

 
Saldo de caixa 18 263 466 

 

16 040 215 

 
Saldo com o Banco de Moçambique 30 177 321 

 

22 483 128 

  

48 440 787   38 523 343 

     

 

O saldo detido com o Banco de Moçambique inclui o valor de MT 26 207 729 (2014: MT 19 115 677) 
para permitir que o Banco cumpra a exigência da reserva estatutária de um mínimo diário de 10.5% do 
total de passivos que se qualificam de acordo com o Aviso nº. 2/GBM/2012, de 04 de Julho de 2012. 
As reservas estatutárias estão isentas de juros e não são considerados como parte do caixa e 
equivalentes de caixa na demonstração de fluxos de caixa. 

  

  
2015 

 

2014 

  
MT 

 

MT 

     

15. Investimentos disponíveis para venda    

     

 Investimentos financeiros 2 682 287  2 682 287 

  2 682 287  2 682 287 

 
Refere-se a um investimento de 0.5% na SIMO (Sociedade Interbancária de Moçambique). O justo 
valor não pode ser determinado de forma fiável, considerando que não existe um mercado activo. Este 
investimento financeiro foi mensurado pelo custo. Além disso, todas as informações relevantes 
disponíveis na data de relato indicam que não existe evidência objectivo que poderiam levar a concluir 
que este activo financeiro se encontra em imparidade. 

  
2015 

 

2014 

  
MT 

 

MT 

16. Empréstimos e adiantamentos a bancos 

   

     

 
Contas correntes 11 105 528 

 

26 957 888 

 
Colocações no Mercado monetário 32 185 811 

 

56 509 467 

  

43 291 339 

 

83 467 355 

  
16.1 A anáslise de maturidade de empréstimos e adiantamentos a banco é como segue: 
  2015  2014 
  MT  MT 
     
 Menos de 3 meses 11 110 558 

 

26 957 888 
                  3 - 6 meses 32 185 811 

 

56 509 467 

 

 

43 296 369 

 

83 467 355 
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  2015  2014 

  MT  MT 

17 Empréstimos e adiantamentos a clientes 

   
  

   

17.1 Empréstimos e adiantamentos  277 346 640 
 

251 416 814 

 
Empréstimos de cobrança duvidosa 

   
 

   Menos de 30 dias 3 405 468 
 

4 157 047 

 
   Mais de 30 dias 10 579 788 

 
10 453 576 

  
291 331 896 

 
266 027 437 

 
Dedução por imparidade (14 981 413) 

 
(14 847 524) 

     
 

Empréstimos líquidos a clientes 276 350 483   251 179 913 

     17.2 Dedução por imparidade 
   

     
 

Provisos específicas para imparidade 
   

     
 

Saldo em 31 de Janeiro 9 969 085 
 

13 705 484 

 
Imparidade do exercício 20 135 749 

 
8 756 634 

 
Abates  (20 573 183) 

 
(12 493 033) 

     
 

Saldo em 31 de Dezembro 9 531 651 
 

9 969 085 

     
 

Dedução por imparidade colectiva 
   

     
 

Saldo em 1 de Janeiro 4 878 439 
 

4 020 895 

 
Imparidade do exercício  571 323 

 
 857 544 

     
 

Saldo em 31 de Dezembro 5 449 762 
 

4 878 439 

 
Total das provisões para imparidade 14 981 413 

 
14 847 524 

     17.3 Maturidade de empréstimos 
   

     
 

Menos de 3 meses 30 793 352 
 

23 569 256 

 
3 meses a 6 meses 5 869 103 

 
57 406 241 

 
6 meses a 12 meses 199 263 267 

 
154 485 793 

 
Mais de 12 meses 40 424 761 

 
15 718 623 

  
  

 
  

  
276 350 483 

 
251 179 913 

     17.4 Empréstimos por produto 
   

 
Empréstimos particulares 226 089 466 

 
217 030 524 

 
Grupos de solidariedade  799 785 

 
 856 027 

 
Empréstimo do Grupo Agrícola 4 911 891 

 
10 832 194 

 
Empréstimos dos empregados 13 460 788 

 
12 255 819 

 
Crédito ao consumo  2 513 153 

 
3 051 886 

 Empréstimo da PME 28 575 400 
 

7 153 463 

  
276 350 483 

 
251 179 913 
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2015 

 

2014 
  MT  MT 

     

18. Outros activos 
         Retenção na fonte 2 181 056  2 059 232 

 Pagamentos antecipados 2 758 121 
 

2 480 373 
 Outras contas a receber  303 561 

 
 371 148 

     

  5 242 738 

 

4 910 753 

     

     19. Impostos a receber 

        

 
Pagamento antecipado de impostos 1 844 356 

 

 805 223 
     

  

1 844 356 

 

 805 223 

  

 

Os pagamentos antecipados de imposto referem-se a pagamentos adiantados de impostos feitos às as 
autoridades fiscais. Estes serão recuperados contra impostos futuros a pagar. 
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20. Propriedade e equipamento         
 

Em 31 de Dezembro de 2015 

Edifícios  Melhorias em 

edifícios 

arredados 

Equipamento Mobiliário  Veículos  Investimento   Total 

  MT MT MT MT MT MT  MT 
 Quantia escriturada de abertura 11 072 706 8 210 326 12 258 065 3 265 412 7 062 418 10 898 176 

 
52 767 103 

 Adicções                 -    8 973 558 5 742 170  748 906  725 000 
  

16 189 634 
 Transferência de imobilizado em curso                -                        -    3 925 788                -    1 410 000 (5 335 788) 

 
 -  

 Alienações                 -    2 800 383  691 869                -    6 138 054 -    
 

9 630 306 
 Custos com relação as alienações                -    (3 164 372) ( 772 518)                -    (6 632 703) -    

 
(10 569 593) 

 Depreciação  ( 227 514) (3 856 618) (6 439 747) (1 087 777) (2 169 697) -    
 

(13 781 353) 

 Quantia escriturada 10 845 192 12 963 277 15 405 627 2 926 541 6 533 072 5 562 388 

 

54 236 097 

 

          Custo 12 393 505 43 573 837 50 259 186 11 617 429 32 548 571 5 562 388 
 

155 954 916 
 Depreciação acumulada (1 548 313) (30 610 560) (34 853 559) (8 690 888) (26 015 499) -    

 
(101 718 819) 

 Quantia escriturada 10 845 192 12 963 277 15 405 627 2 926 541 6 533 072 5 562 388 

 

54 236 097 

 
          Em 31 de Dezembro de 2014 

         Quantia escriturada de abertura 11 300 220 14 477 611 13 263 612 3 798 121 12 126 891 7 830 024 
 

62 796 479 
 Adicções                 -                        -    2 228 276  933 970                  -    6 310 913 

 
9 473 159 

 Transferência de imobilizado em curso                -                        -    3 242 761                -                     -    (3 242 761) 
 

-    
 Alienações                 -                        -    6 740 975  395 133  230 142 -    

 
7 366 250 

 Custos com relação as alienações                -                        -    (7 491 895) ( 493 663) ( 230 142) -    
 

(8 215 700) 
 Depreciação  ( 227 514) (6 267 285) (5 725 664) (1 368 149) (5 064 473) -    

 
(18 653 085) 

 Quantias escriturada 11 072 706 8 210 326 12 258 065 3 265 412 7 062 418 10 898 176   52 767 103 

 
          Custo 12 393 505 37 764 650 41 363 746 10 868 523 37 046 274 10 898 176 

 
150 334 874 

 Depreciação acumulada (1 320 799) (29 554 324) (29 105 681) (7 603 111) (29 983 856) - 
 

(97 567 771) 

  Quantia escriturada 11 072 706 8 210 326 12 258 065 3 265 412 7 062 418 10 898 176 

 

52 767 103 

 As obras em curso dizem respeito ao investimento que está a ser feito relativamente a nova Agência a ser construída em Nhamatanda, província de Sofala 
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  2015   2014 

  MT   MT 

21. Activos intangíveis     

 
 

    
 Software     
 Custo 

  
 

 

 
Saldo em 1 de Janeiro 10 622 824 

 
 10 622 824 

 Aquisições  211 803 
 

 - 
      

 Saldo em 31 de Dezembro 10 834 627 
 

 10 622 824 

 
   

 
 

 Amortizações  
  

 
 

 Saldo em 1 de Janeiro 9 000 807 
 

 8 079 753 

 Amortizações do exercício  911 889 
 

  916 741 

 Alienações  -    
 

  4 313 

      

 Saldo em 31 de Dezembro 9 912 696 
 

 9 000 807 

 Quantia em 31 de Dezembro  921 931 
 

 1 622 017 

 

 
  

 

   

     

22. Depósitos de clientes    

      Depósitos a prazo 93 478 744 

 

70 432 749 
 Contas a ordem 99 643 051 

 

100 230 137 
 Contas poupança 56 056 064 

 

67 535 666 
     

  249 177 859 

 

238 198 552 
 Juros a pagar 2 652 385 

 

1 283 695 
    

 

  

  251 830 244 

 

239 482 247 

      
Maturidade de depósitos a prazo 

   

 Menos de 3 meses 25 913 705  15 913 705 
 3 meses a 6 meses 15 064 265  11 264 265 
 6 meses a 1 ano 52 500 774  43 254 779 
     

  93 478 744 

 

70 432 749 
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  2015  2014 

  MT  MT 

23 Empréstimos   
 

  
       
  Linha de crédito   

 
  

  FARE 45 000 000 
 

45 000 000 

  Opportunity Transformation Investments inc. -    
 

33 600 000 
     

    45 000 000 
 

78 600 000 
  Juros a pagar  358 750 

 
1 507 691 

     

    45 358 750 
 

80 107 691 

  Maturidade de empréstimos   
 

  

  Menos de 3 meses  358 750 
 

1 507 691 

  6 meses a 1 ano -    
 

33 600 000 
  Mais de 1 ano 45 000 000 

 
45 000 000 

     

    45 358 750 
 

80 107 691 

      
 

  

 

A linha de crédito do FARE II- Fundo de Apoio à Reabilitiação da Economia, foi recebida em Agosto 
de 2014, e será paga na totalidade em Março 2017. Os juros do empréstimo do FARE são pagos à taxa 
de 9.2% por ano, os juros são pagos mensalmente 
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24. Rendimento deferido 

           
             
 

2015 
             WASTE OI US OI UK CIDA FINTRAC WB 

 
Total 

  
MT MT MT MT MT MT 

 
MT 

 
Saldo de abertura -    -    -     758 815 -     -  

 
 758 815 

 
Adições  2 638 843 12 235 508 -    -    22 231 823 -    

 
37 106 174 

 
Utilizações  -    (12 235 508) -    ( 758 815) (22 231 823) -    

 
(35 226 146) 

 
Saldo de fecho 2 638 843 -    -     -  -     -  

 

2 638 843 

           2014         

  
WASTE OI US OI UK CIDA FINTRAC WB 

 
Total 

          

 
Saldo de abertura -                       -    -    4 889 972 -    5 363 466 

 
10 253 438 

 
Adições  -                       -    21 805 413 1 668 058 

 
-    

 
23 473 471 

 
Utilizações  -                       -    (21 805 413) (5 799 215) -    (2 655 220) 

 
(30 259 848) 

 
Retorno  - - - - - (2 708 246) 

 
(2 708 246) 

  
            

 
  

 

Saldo de fecho - - -  758 815 - - 

 

 758 815 

                     

  2015  2014       

           

 Corrente  2 638 843  758 815       

 
Não corrente - 

 
                   -    

      
  

  
 

  
      

 

Saldo de fecho 2 638 843 

 

 758 815 

     

  

            Abreviatura Nome completo        

          

 
WASTE Waste 

        

 
FINTRACK Fintrack 

        

 
OI US Opportunity International - US 

    

 
OI UK Opportunity International - UK 

    

 
CIDA Canadian International Development Aid 

    

 
GATES Gates Foundation and Master Card Foundations 

    

 
WB World Bank 

          

 

O rendimento diferido refere-se a subvenções recebidas em dinheiro das entidades acima mencionadas para apoiar o 
Banco principalmente na abertura de novas agências. Estas serão utilizadas em despesas de capital e custos 
operacionais. O saldo representa os valores que ainda não foram utilizados. 
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  2015  2014 

  MT  MT 

25 Outros passivos    
     
 Credores e acréscimos 9 286 322 

 
9 956 381 

 Passivos relacionados com os impostos 2 333 693 
 

1 510 421 
 Crédito relacionado com seguros de vida  317 248 

 
 360 649 

     

 
 

11 937 263 
 

11 827 451 

     

 

O crédito relacionado com seguros de vida está relacionado com prémios brutos recolhidos sobre os 
empréstimos a pagar à companhia de seguros. Trata-se de apólices de seguro de vida fornecidas em 
garantia através de créditos pessoais dos clientes. Todos os outros passivos devem ser pagos no prazo 
de 30 dias. 

  

 

Está incluído em credores e acréscimos o valor de 1 249 133 MT, (2014: 1 249 133 MT) relacionado 
com um processo jurídico que foi objecto de recurso no Tribunal Supremo, onde um antigo 
trabalhador está a processar o Banco relativamente a indemnização devido ao despedimento sem justa 
causa. O valor é o máximo que o banco pode ser obrigado a pagar se perder em tribunal este processo 
jurídico. 

  
  

26. Capital social e prémio de emissão 

 
  
  

 

2015 2014 2015 201

4       
Capital Social MT MT Número de acções Número de acções 
Opportunity Transformation Investments Inc. 167 478 966 142 152 500  6 606  5 593 
Oikocredit Ecum. Develop. Coop. Society U.A. 12 125 000 12 125 000   485   485 
CARE International 10 250 000 10 250 000   410   410 
*Opportunity Microfinance Investments Limited 56 518 195 48 793 907  1 741  1 502 
*Opportunity Canada Foundation 21 481 612 21 481 612   661   661 

267 853 773 234 803 019  9 903  8 651 
Acionistas não fundadores 

Prémio de emissão 
Opportunity Transformation Investments Inc. 1 768 231 1 768 231 
CARE International  22 899  22 899 

1 791 130 1 791 130 
Capital pago na totalidade 269 644 903 236 594 149 
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26. Capital social e prémio de emissão (continuação) 
  

 

Em 19 de Novembro de 2015, a Opportunity Transformation Investments Inc., assinou um contrato de 
compra de acções respeitantes a venda de seis bancos que servem a África subsaariana, que inclui o 
Banco Oportunidade de Moçambique, para o Grupo MyBucks, uma empresa com sede em 
Luxemburgo especializada em tecnologia financeira (FinTech) que detém as três marcas GetBucks, 
GetSure e GetBanked. A Opportunity International será um accionista minoritário na MyBucks e vai 
deter pelo menos um assento no conselho e a nível da empresa-mãe e um lugar no conselho de cada 
banco. A transacção está sujeita à aprovação regulamentar do Banco Central de Moçambique 

  
  

 
27. Reserva legal 
  

 

De acordo com Legislação Moçambicana o Banco deve transferir um valor por ano para a reserva 
legal não inferior a 15% relativamente ao lucro do ano anterior depois de impostos, até que a 
reserva seja igual ao valor do capital social emitido. Em 31 de Dezembro de 2015 o Banco 
registou um prejuízo de MT 15 587 626, e, por conseguinte, a transferência para a reserva legal 
não foi efectuada, (31 de Dezembro de 2014, prejuízo de 19 690 520 MT) 

  
  

2015 2014 
 Em 1 de Janeiro  8 651  8 148 
Acções adicionais emitidas   1 252 503 

Em 31 de Dezembro   9 903  8 651 
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28. Partes relacionadas 

  

 
A tabela a seguir apresenta o volume de transacções com partes relacionadas e os saldos pendentes 
em 31 de Dezembro de 2015. 

   

Empresa-

mãe 

 Pessoal chave da 

Administração 

 

2015 Notes MT  MT 

       Transacções efectuadas sob custos operacionais  
 

  
 Custos com juros 6  82 071   

 Licença de software e outros serviços de TI 11 7 171 861  -    
       Saldos pendentes  

   

 
Empréstimos e adiantamentos a clientes 17.4 -     13 460 788 

 
 

  
 

 

 
2014 

  

 

 

 
Transacções sob rendimentos 

  

 

 

 
Rendimento de juros em empréstimos e adiantamentos 6 -     131 933 255 

 
Outros rendimentos 8 -     -    

      

 
Transacções sob custos operacionais     

 
Custos com juros 6 1 439 622   

 
Licença de software e outros serviços de TI 11 1 273 601  -    

      

 
Saldos pendentes  

 

 

 

 
Linhas de crédito 23 33 600 000 

 
-    

 
Juros a pagar 23 1 507 691 

 
-    

  

 

     
  

 

Os saldos acima mencionados resultam do decurso normal dos negócios do BOM. As taxas de juro 
cobradas para as partes relacionadas são a taxas comerciais normais. Os saldos pendentes no fim do 
exercício não contemplam garantias e não houve garantias fornecidas ou recebidas para quaisquer 
contas a receber ou a pagar de partes relacionadas. Tanto para o ano de 2014 e 2015, o Banco não 
registou dívidas de cobrança duvidosa relativas a valores detidos por partes relacionadas. 
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29. Obrigações de locações e outros compromissos 
  

 

Os escritórios do Banco são arrendados em Maputo, Dondo, Chimoio, Tete, Mocuba, Gurué e 
Nampula sob locações operacionais que expiram entre 2015 e 2019. As locações médias compreendem 
um período inicial não cancelável de 5 anos e as renovações subsequentes são negociadas com o 
locador. Todos os contratos de arrendamento foram estabelecidos em moeda local. Os custos de 
locação para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 foram de MT 10 184 794 (2014:  
MT 7 771 665). Os pagamentos futuros mínimos em locação operacional a partir de 31 Dezembro de 
2015 foram como segue: 

  2015  2014 

  MT  MT 

     

 Menos de um ano 10 184 793  7 655 176 

 Entre um a cinco anos 40 739 175  2 822 097 

     

  50 923 968  10 477 273 

     

 

O Banco tem compromissos de licenças do sistema para o sistema de operações bancárias e de software 

financeiro. A obrigação é de aproximadamente USD 81 673 por ano. Os futuros pagamentos mínimos a 

partir de 31 de Dezembro de 2015 foram: 

  2015  2014 

  MT  MT 

     

 Menos de um ano 4 002 124  3 600 250 

 Entre um a cinco anos 14 585 855  10 400 000 

     

  18 587 979  14 000 250 

  

30. Instrumentos financeiros 
  

 

Determinação do justo valor e hierarquia de justo valor 
O Banco usa a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o justo valor de instrumentos financeiros 
por técnica de avaliação: 
 

 

Nível 1: preço de mercado cotado (não ajustado) num mercado activo para um instrumento idêntico. 
Nível 2: outras técnicas para as quais todos inputs que tenham efeito significativo sobre o justo valor 
registado sejam observáveis, directa ou indirectamente. 

  

 

O Banco valoriza o modelo de valor presente líquido, a fim de obter o valor de mercado dos Títulos 
Públicos em activos financeiros disponíveis para venda. As taxas utilizadas respeitantes ao factor de 
desconto representam os preços de mercado observáveis, utilizando as taxas de Bilhetes do Tesouro 
equivalente a 7.95%. 
 

 
Nível 3: técnicas que utilizam dados com efeito significativo sobre o justo valor registado que não se 
baseiem em dados de mercado observáveis. 

  

 

O justo valor dos títulos cotados baseia-se em cotações de preços na data de relato. O justo valor de 
instrumentos não cotados, empréstimos de bancos e outras obrigações financeiras, bem como outros 
passivos financeiros é estimado descontando os fluxos de caixa futuros utilizando taxas actualmente 
disponíveis para dívidas em condições semelhantes, risco de crédito e maturidades remanescentes. 
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30. Instrumentos financeiros (continuação) 
  

 
A tabela a seguir analisa os intrumentos financeiros avaliados pelo justo valor através de níveis de 
hierarquia do justo valor: 

  

 

2015 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 
MT MT MT MT 

Activos financeiros 

Investimentos disponíveis para venda 2 682 287 2 682 287 

Caixa e saldos com o Banco Central  - 48 440 787 - 48 440 787 

Empréstimos e adiantamentos a Bancos - 43 291 339 - 43 291 339 

Empréstimos e adiatamentos a clientes - 276 350 483 - 276 350 483 

- 370 764 896 - 370 764 896 

Passivos financeiros 

Depósitos de clientes - 215 830 244  -  215 830 244 

Empréstimos - 45 358 750  -  45 358 750 

- 261 188 994                                  -    261 188 994 

2014 Nível 1  Nível 2   Nível 3   Total  
MT  MT   MT   MT  

Activos financeiros 

Caixa e saldos com o Banco Central  - 38 523 343  -  38 523 343 

Empréstimos e adiantamentos a Bancos - 83 467 355  -  83 467 355 

Empréstimos e adiatamentos a clientes 

 
- 251 179 913  -  251 179 913 

- 373 170 611  -  373 170 611 

Passivos financeiros 

Depósitos de clientes - 239 482 247 - 239 482 247 

Empréstimos - 80 107 691 - 80 107 691 

- 319 589 938                                  -    319 589 938 
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30. Instrumentos financeiros (continuação) 
  

A tabela na página seguinte apresenta os valores de mercado dos instrumentos financeiros. 
 

 
 

A gestão avaliou o caixa e saldos com o Banco Central e devidos pelos bancos que se aproximam das 
suas quantias escrituradas, em grande parte devido as maturidades de curto prazo desses instrumentos 
 

O justo valor dos instrumentos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser 
trocado numa transacção corrente entre partes informadas e que actuem de livre vontade, à excepção 
das vendas forçadas ou das vendas realizadas no âmbito de uma liquidação. 
 

Foram utilizados os seguintes métodos e pressupostos para estimar os justos valores: 
 

Justo valor de activos financeiros classificados como empréstimos e contas a receber são mensurados 
utilizando modelo de cálculo do valor actual líquido, com base em dados de mercados observáveis, 
como Bilhetes do Tesouro, a uma escala de 5.37% a 7.25%. 
  

Os activos financeiros são descontados utilizando os Bilhetes do Tesouro a uma escala de 5.37% a 
7.25%. Os passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado são descontados à taxa FPC 7.5%, 
no sentido de determinar o seu justo valor. 

 

Quantia escriturada Justo valor Quantia escriturada Justo valor 
MT MT MT MT 

Activos financeiros 

Caixa e saldos com o Banco Central  48 440 787 48 231 382 38 523 343 38 523 343 

Empréstimos e adiatamentos a bancos 43 291 339 41 837 789 83 467 355 83 467 355 

Activos Financeiros disponíveis para venda 2 682 287 2 682 287 2 682 287 2 682 287 

Empréstimos e adiatamentos a clientes 

 
276 350 483 370 181 415 251 179 913 328 173 144 

370 764 896 462 932 873 375 852 898 452 846 129 

Passivos financeiros 

Depósitos de clientes 251 830 244 215 672 388 239 482 247 234 408 280 

Financiamentos contraídos 45 358 750 38 846 128 80 107 691 84 214 150 

297 188 994 254 518 516 319 589 938 318 622 430 

2015 2014 
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31. Caixa e equivalentes de caixa 
  

 
Para efeitos da demonstração de fluxos de caixa, caixa e equivalentes de caixa compreendem o 
seguinte: caixa e equivalents de caixa não incluem o valor da reserva estatutária (nota 14). 

  
   2015  2014 
   MT  MT 
 Saldo de caixa 18 263 466  16 040 215 
 Saldo com o Banco de Moçambique 3 969 592  3 358 079 
 Saldo com outros Bancos 11 105 528  26 962 947 
 Depósitos com outros Bancos 32 185 811  56 509 467 
     

   65 524 397  102 870 708 

 Reserva estatutária 26 207 729  19 115 677 
     

   91 732 126  121 986 385 

  
  

32. Gestão de risco financeiro 
  
 Introdução e visão geral 
  
 O Banco está exposto aos seguintes riscos de instrumentos financeiros: 
  

 

• Risco de crédito 

• Risco de liquidez 

• Risco de mercado 

• Risco operacional 

 

 

Esta nota apresenta informações sobre a exposição do Banco a cada um dos riscos acima mencionados, 
os objectivos do Banco, políticas e processos de mensuração e gestão de risco e gestão do capital do 
Banco. 

  
 Estrutura de gestão de risco 
  

 

O Conselho de Administração tem responsabilidade global por estabelecer e supervisionar a estrutura 
de gestão de risco do Banco. O conselho de administração estabeleceu o Comité de Activo e Passivo 
(ALCO), que é responsável pelo desenvolvimento e monitoria das políticas de gestão. 

  

 

As políticas de gestão de risco do Banco são estabelecidas para identificar e analisar os riscos 
enfrentados pelo Banco, definir limites de risco apropriados e controlos e monitorar os riscos e 
aderência aos limites. As políticas e sistemas de gestão de risco são revistas regularmente para reflectir 
mudanças nas condições de mercado, produtos e serviços oferecidos. O Banco através das suas normas 
e procedimentos de formação e gestão tem como objectivo desenvolver um ambiente de controlo 
disciplinado e construtivo, no qual todos os empregados entendem os seus papéis e obrigações. 
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32. Gestão de risco financeiro (continuação) 
  
 a) Risco de crédito 
  

Definição 
O risco de crédito é o risco de perda financeira para o Banco se um cliente ou contraparte de um 
instrumento financeiro não cumprir as suas obrigações contratuais e resulta principalmente de 
empréstimos e adiantamentos do Banco a clientes e outros bancos e títulos de investimento. Para fins de 
relatórios de gestão de risco, o Banco considera e consolida todos os elementos do risco de crédito 
(como risco de incumprimento de devedores do país e risco do sector). 

 
Gestão de risco de crédito 
O Conselho de Administração delegou a responsabilidade respeitante a gestão do risco de crédito para 
os gestores séniores. Um departamento de Operações separado é responsável pela supervisão do risco 
de crédito do Banco, incluindo: 

 

• Formulação de políticas de crédito em consulta com as unidades de negócios que cobrem os 
requisitos de garantia de avaliação e classificação de risco de crédito, relato documental e 
procedimentos legais e de conformidade com os requisitos regulamentares e estatutários. 

• Estabelecer a estrutura de autorização para a aprovação e renovação de linhas de crédito. Os limites 
de autorização são atribuídos aos gestores das unidades de negócios. Facilidades maiores requerem 
aprovação do Comité de Crédito ou do Conselho de Administração, conforme apropriado. 

• Revisão e avaliação do risco de crédito. O Departamento de Crédito do Banco avalia todas as 
exposições de crédito em excesso de limites designados antes de facilidades concedidas aos clientes 
pela unidade de negócios em questão. As renovações e revisões de facilidades estão sujeitas ao 
mesmo processo de revisão. 

• Limitar concentrações de exposição às contrapartes geográficas e indústrias para empréstimos e 
adiantamentos. 

• Desenvolvimento e manutenção de classificação de risco do Banco, a fim de categorizar as 
exposições de acordo com o grau de risco de perda financeira enfrentado e direccionar o foco da 
gestão nos riscos correspondentes. O sistema de classificação de risco é usado para determinar onde 
as provisões de deterioração podem ser necessárias relativamente aos riscos de crédito específicos. 

• Rever o cumprimento das unidades de negócios com os limites de exposição acordados incluindo as 
seleccionadas para as indústrias em risco do país e tipos de produtos. Relatórios periódicos são 
fornecidos ao departamento de Crédito do Banco sobre a qualidade de crédito das carteiras locais e 
são implementadas medidas correctivas apropriadas. 

• Facultar aconselhamento, orientação e competências especializadas para as unidades de negócio, no 
sentido de promover as melhores práticas em todo o Banco sobre a gestão do risco de crédito. 

 
Cada agência deve implementar as políticas e procedimentos de crédito do Banco e procedimentos com 
as autoridades de aprovação de crédito delegadas pela gestão do Banco. Cada unidade de negócio tem 
um Supervisor de crédito que reporta todos assuntos relacionados com o crédito para o gestor da 
agência e gestores séniores. Cada unidade de negócio é responsável pela qualidade e desempenho da 
sua carteira de crédito e pela monitoria e controlo de todos os riscos de crédito nas suas carteiras 
incluindo aquelas sujeitas à aprovação Central. 
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32. Gestão de risco financeiro (continuação) 
  
 Exposição ao risco de crédito 
  

 
Créditos de cobrança duvidosa 
 

Créditos de cobrança duvidosa são empréstimos para os quais o Banco determina que é provável que não seja 
capaz de recolher o capital e juros devidos de acordo com os termos contratuais do empréstimo. 
 
Empréstimos vencidos mas sem imparidade 

Empréstimos onde os juros contratuais ou pagamentos de capital estão vencidos, mas o Banco acredita que a 
imparidade não é apropriada com base no nível de segurança/garantia disponível e/ou a fase de cobrança de 
valores devidos ao Banco. 

 
Empréstimos com termos renegociados 
Os empréstimos com termos renegociados são empréstimos que foram reestruturados devido à deterioração da 
situação financeira do mutuário e onde o Banco tem feito concessões que não consideraria. Após a 
reestruturação do empréstimo, o mesmo permanece nesta categoria independente de desempenho satisfatório. 
 

 Empréstimos e adiantamentos a  

clientes 
investimentos  

Disponíveis para venda 
Empréstimos e adiantamentos  

a clientes 

Investimentos  

disponíveis para venda 

2015 2015 201
4 

2014 
MT MT MT MT 

Quantia escriturada r  
Nem vencida nem em  imparidade 277 346 640 2 682 287 251 179 719 1 532 287 

O Crédito com imparidade compreende: 

1-30 dias 3 405 

468 
-                             4 157 047 -                               

30-60 dias  988 693 -                             1 408 032 -                               
60-90 dias 1 101 

834 
-                             1 102 744 -                               

90-120 dias 2 105 

083 
-                             1 266 405 -                               

+ de 120  6 384 

178 
-                             6 913 490 -                               

13 985 256 -                             14 847 718 -                               
Quantia escriturada bruta 291 331 896 2 682 287 266 027 437 1 532 287 
Em imparidade individual 

Provisão para perdas de imparidade (9 531 651) -                             (9 969 085) -                               
Em imparidade colectiva 

Provisão para perdas de imparidade (5 449 763) -                             (4 878 439) -                               

Total da Imparidade (14 981 414) -                             (14 847 524) -                               
Quantia escriturada líquida 276 350 482 2 682 287 251 179 913 1 532 287 
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32. Gestão de risco financeiro (continuação) 
  

Provisão para perdas por imparidade 

O Banco estabelece uma provisão para perdas por imparidade que representa a sua estimativa de perdas 
incorridas na sua carteira de crédito. Os principais componentes desta provisão são um componente 
específico de perda que se relaciona com exposições individualmente significativas e uma provisão 
colectiva para perdas com empréstimos estabelecidas para grupos de activos homogéneos em relação a 
perdas que foram incorridas, mas não foram identificadas em créditos sujeitos à análise individual de 
imparidade. 
 
Política de abate 

O Banco abate o saldo de empréstimos/títulos (e quaisquer provisões relacionadas para perdas por 
imparidade) quando o departamento de Crédito do Banco determina que os empréstimos/títulos são 
incobráveis. Esta determinação é alcançada depois de considerar informações como a ocorrência de 
alterações significativas na situação financeira do mutuário/emitente de tal modo que o 
mutuário/emitente não pode mais pagar a obrigação ou que os proveitos da garantia não serão 
suficientes para pagar toda exposição. Para empréstimos de menor saldo as decisões de abate baseiam-
se geralmente na situação vencida do produto específico. 
 

O Banco detém uma garantia contra empréstimos e adiantamentos a clientes sob forma de juros de 
hipoteca sobre a propriedade de outros títulos registados sobre activos e garantias. As estimativas de 
justo valor baseiam-se no valor da garantia avaliada no momento do empréstimo e, geralmente, não são 
actualizadas, excepto quando um empréstimo é avaliado individualmente como não recuperável. A 
garantia geralmente não é mantida sobre empréstimos e adiantamentos a bancos. 

 

O Banco monitora as concentrações de risco de crédito por localização geográfica. Uma análise das 
concentrações de risco de crédito na data de relato é apresentada abaixo: 

 

 
 

A concentração por localização para empréstimos e adiantamentos é mensurada com base na entidade que 
detém o activo que apresenta um alta correlação com a localização do mutuário. 

 

Empréstimos e adiantamentos  
a clientes 

Empréstimos e adiantamentos 
a clientes 

2015 2014 
Província MT MT 

Maputo 76 993 328 55 370 258 
Manica 55 491 066 59 621 870 
Sofala 57 390 624 50 372 634 
Tete 15 978 596 19 123 288 
Zambézia 32 420 739 30 787 814 
Nampula 29 256 200 32 236 989 
Gaza                                  -    3 667 060 
Matola 8 819 930 -                                       

276 350 483 251 179 913 
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32. Gestão de risco financeiro (continuação) 
  

Justo valor das garantias  

A gestão não avalia o justo valor das garantias enquanto a garantia não for disponibilizada ao banco e 
tendo em conta o tipo de clientes com que o Banco opera. Por conseguinte, o justo valor é considerado 
nulo. 

b.    Risco de liquidez 
O risco de liquidez é o risco de o Banco vir a encontrar dificuldades para satisfazer obrigações 
associadas a passivos financeiros. 
 
 

Gestão de risco de liquidez  

A abordagem do Banco respeitante a gestão de liquidez consiste em assegurar, tanto quanto possível, 
que possam ter sempre liquidez suficiente para satisfazer as suas responsabilidades quando devidas, em 
condições normais e anormais, sem incorrer em perdas inaceitáveis ou colocar em risco a reputação do 
Banco. 

 

A sede recebe informações de outras agências em relação ao perfil de liquidez dos seus activos e 
passivos financeiros e detalhes de outros fluxos de caixa projectados resultantes da projecção de 
negócios futuros. Em seguida, a sede mantém uma carteira de activos líquidos de curto prazo, em 
grande parte composta de títulos de investimento líquidos de curto prazo para assegurar que seja 
mantida liquidez suficiente a nível do Banco. 
 
A posição de liquidez diária é monitorada e os testes regulares de esforço de risco de liquidez são 
realizados sob uma variedade de cenários que abrangem as condições normais e anormais do mercado. 
Os relatórios diários cobrem a posição de liquidez do Banco e das agências operacionais. Um relatório 
de síntese, incluindo quaisquer excepções e medidas correctivas por implementar é submetido 
regularmente a Comissão de Activos e Passivos. 
 

Maturidades dos passivos financeiros com base em obrigações de reembolso contratuais não 

descontados: 

 

 

Em 31 de Dezembro 2015           Menos de  
              3 meses 

             3-6  
         meses 

      6-12 meses     Mais de 12  
       meses 

      Total 

          MT        MT           MT          MT         MT 

Depósitos de clientes 165 473 134 42 544 574 43 812 536 -                      251 830 244 
Empréstimos contraídos                             -     358 750                     -    45 000 000 45 358 750 

165 473 134 42 903 324 43 812 536 45 000 000 297 188 994 

Em 31 de Dezembro de 2014 Menos de 3  
meses 

3-6  
meses 

6-12 meses Mais de 12  
meses 

             Total 

Depósitos de clientes 

 
174 189 441 22 544 574 35 770 971 6 977 261 239 482 247 

Empréstimos contraídos 

 
1 507 691 -                33 600 000 45 000 000 80 107 691 

175 697 132 22 544 574 69 370 971        51,977,261  319 589 938 
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32. Gestão de risco financeiro (continuação) 
  

b. Risco de liquidez (continuação) 
 
Exposição ao risco de liquidez 
A principal medida utilizada pelo Banco para a gestão do risco de liquidez é o rácio de activos líquidos 
dos depósitos de clientes. Para este efeito, os activos líquidos são considerados apenas incluindo caixa e 
equivalentes de caixa. Um cálculo semelhante, mas não idêntico é utilizado para mensurar a 
conformidade do Banco com o limite de liquidez estabelecido pelo Banco Central (Banco de 
Moçambique). Os detalhes do rácio reportado pelo Banco de activos líquidos dos depósitos de clientes à 
data de relato e durante o período de relato foram: 

 
c. Risco de Mercado 
 

O risco de mercado é o risco de que alterações nos preços de mercado, como taxas de juro, preços das 
acções, taxas de câmbio afectem o rédito do Banco ou do valor das suas participações de instrumentos 
financeiros. O objectivo da gestão de risco de mercado é gerir e controlar as exposições ao risco de 
mercado de acordo com critérios aceitáveis, optimizando o retorno sobre o risco. 
 
Gestão de riscos de mercado 

O Banco separa sua exposição a riscos de mercado entre carteiras de negociação e carteiras que não 
sejam de negociação. 
 
Exposição ao risco cambial 
A tabela abaixo demonstra a sensibilidade dos lucros ou prejuízos do Banco para uma possível mudança 
na taxa de câmbio USD, e as restantes variáveis mantidas constantes. 

 

2015 201
4 

Em 31 de Dezembro 30.00% 34.00% 

Média do período 32.00% 40.00% 

Máximo para o período 33.00% 33.00% 

Minímo para o período 42.00% 46.00% 

2015 2014 
Activo

s 
MT MT 

Saldos e depósitos com outros Bancos 17 689 408 39 761 643 

Passivos 

Empréstimos                          -    33 600 000 
Outros passivos   628 245  628 

245  628 245 34 228 245 

Posição líquida 17 061 163 5 533 398 

Efeito nos Prejuízos Efeitos nos Prejuízos 

Variações na taxa do USD por + de 20% 3 412 233 1 106 680 
Variações na taxa do USD POR - de 20% (3 412 233) (1 106 680) 

Impacto de % do Prejuízo do 

exercício  
(36.19) (5.62) 
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c.    Riscos de Mercado (continuação) 
O prejuízo do Banco do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 registaria um aumento/diminuição por MT 
3 412 233 equivalente a USD 75 827 (2014: MT 1 106 680 equivalente a USD 24 592) em caso de flutuação 
das taxas de câmbio 20%. 

Exposição ao risco de taxa de juro de carteiras não negociáveis 

O principal risco que as carteiras não negociáveis estão expostas é o risco de perda de flutuações nos fluxos de 
caixa futuros ou justos valores de instrumentos financeiros resultantes de uma alteração nas taxas de juro do 
mercado. O risco de taxa de juro é gerido principalmente através da monitoria de disparidades de taxas de juro e 
por ter limites pré-aprovados para as obrigações de alteração de preços. 

Um resumo da posição de disparidade de taxas de juro do Banco sobre as carteiras não negociáveis é ilustrado 
na tabela abaixo: 

 

Itens na Demonstração da situação financeiras expostos ao risco de flutuações das taxas de juros 

 

 

31 de Dezembro de 

2015 
Menos de 3  

meses 
3-6 meses 6-12 meses +de 12  

meses 
Quantia  

escriturad

a 
MT MT MT MT MT 

Activo

s Caixa e saldos com o Banco 
Central 

48 440 787 -                   -                   -                     48 440 787 
Empréstimos e adiantamentos a Bancos 11 105 528 32 185 811 -                   -                     43 291 339 
Empréstimos e adiantamentos a 
clientes 

 

30 793 353 5 869 102 199 263 267 40 424 761 276 350 483 

90 339 668 38 054 913 199 263 267 40 424 761 368 082 609 
Passivos 

Depósitos de clientes 184 265 204 15 064 266 52 500 774 -                     251 830 244 
Adiantamento
s 

 358 750 -                   -                   45 000 000 45 358 751 

184 623 954 15 064 266 52 500 774 45 000 000 297 188 994 

(94 284 286) 22 990 647 146 762 493 (4 575 239) 70 893 615 

31 de Dezembro de 

2014 
Menos de 3  

meses 
3-6 meses 6-12 meses +de 12  

meses 
Quantia 

escriturad

a 

Activo

s Caixa e saldos com os bancos 38 523 343 -                   -                   -                     38 523 343 
Empréstimos e 
adiantamentos 

26 957 888 56 509 467 -                   -                     83 467 355 
Empréstimos e adiantamentos a 
clientes 

23 569 256 57 406 241 154 485 793 15 718 623 251 179 913 

89 050 487 113 915 708 154 485 793 15 718 623 373 170 611 
Passivos 

Depósitos de clientes 

 
182 140 107 11 264 265 43 254 777 -                     236 544 149 

Adiantamento
s 

1 507 690 -                   33 600 000 45 000 000 80 107 691 
183 647 798 11 264 265 76 854 777       45,000,000  316 651 840 

(94 597 311) 102 651 443 77 631 016 (29 281 377) 56 518 771 
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c.    Riscos de mercado (continuação) 
 
A tabela a seguir mostra a sensibilidade de juros sobre activos e passivos expostos à flutuações das taxas de 
juro: 
 

 

  

O prejuízo do Banco do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 registaria um aumento/diminuição por  
849 111 MT, equivalente a 9.01% (2014: 535 506 MT equivalente a 2.72%) em caso de flutuação das taxas de 
juro em 1 ponto percentual. 

d. Risco operacional 
 
O risco operacional é o risco de perdas directas ou indirectas resultantes de várias causas associadas com 
tecnologias, processos do pessoal, infraestruturas do Banco e de outros riscos do mercado de crédito e de 
liquidez, como os riscos resultantes de requisitos legais e regulamentares e normas geralmente aceites de 
comportamento empresarial. Os riscos operacionais resultam de todas as operações do Banco e são enfrentados 
por todas entidades empresariais. 
 

201

5 
2014 

MT MT 

Activos 

Caixa e saldos com o Banco Central  48 440 787 38 523 343 

Empréstimos e adiantamentos a Bancos 43 291 339 83 467 355 
Empréstimos e adiantamentos a clientes  276 350 483 251 149 863 

368 082 609 373 140 560 

Passivos 

Depósitos de clientes 251 830 244 239 482 243 
Empréstimos 45 358 751 80 107 691 

297 188 995 319 589 934 

Posição líquida 70 893 614 53 550 626 

Efeito em Prejuízos:  

Variações nas taxas de juro em +de 1%  708 936  535 506 
Variações nas taxas de juro em -de 1% 

 
(708 936) (535 506) 

Impacto de % do prejuízo do exercício  

 
4.55% 2.72% 
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d. Risco operacional (continuação) 
 
A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controlos de riscos operacionais é 
atribuída aos gestores séniores em cada unidade de negócio. A responsabilidade é suportada pelo 
desenvolvimento de normas gerais do Banco para a gestão do risco operacional nas seguintes áreas: 

• Requisitos para a segregação adequada de funções, incluindo a autorização independente de operações 

• Requisitos para a reconciliação e monitoria das transacções 

• Cumprimento dos requisitos regulamentares e outros requisitos legais 

• Documentação de controlos e procedimentos 

• Requisitos para o relato de perdas operacionais e medidas correctivas propostas 

• desenvolvimento de planos de contingência 

• Formação e desenvolvimento profissional 

• Normas de ética empresarial 

• Mitigação de riscos incluindo seguros, quando isto for eficaz. 

 

e.     Gestão de capital 
 

Capital regulamentar 

Os rácios de adequação do capital e uso de capital regulamentar são monitorados regularmente pela 
administração do Banco, através do uso de técnicas com base nas orientações estabelecidas pelo Banco de 
Moçambique para fins de supervisão de acordo com o Aviso Número. 05/GBM/2007. A informação solicitada é 
partilhada com o Banco Central numa base mensal. O Banco Central exige que cada banco: 

• mantenha um valor mínimo de capital para efeitos de regulação no valor de 70 000 000 Meticais  
(2014: 70 000 000 MT); e 

• mantenha um rácio do total do capital regulamentar para o activo ponderado por risco (rácio de adequação do 
capital) igual ou superior ao mínimo de 8% (2014: 8%). 

• O capital regulamentar do Banco é calculado de acordo com os regulamentos aplicáveis, Aviso Número. 
05/GBM/2007 do Banco de Moçambique, e é dividido em duas categorias: 

• Fundos próprios de base I: Capital social (líquido dos saldos de todas acções próprias detidas), interesses 
minoritários resultantes da consolidação dos interesses no capital social permanente, lucros acumulados e 
reservas criadas por apropriação dos lucros acumulados. O saldo do trespasse é deduzido, de acordo com o 
capital de risco I; e 

• Fundos próprios complementares II: capital de crédito subordinado que qualifica, provisões para imparidades 
colectivas e ganhos não realizados resultantes do justo valor dos instrumentos de capital mantidos como 
disponíveis-para venda. 

O risco ponderado dos activos é mensurado de acordo com uma classificação hierárquica de cinco níveis de 
ponderação, classificados de acordo com a natureza de – e reflectindo uma estimativa do crédito, mercado e 
outros riscos associados – de cada activo e de cada contraparte, tomando ainda em consideração qualquer 
garantia ou colateral elegível. Tratamento idêntico é adoptado para as contas extrapatrimoniais, com ligeiros 
ajustamentos, por forma a reflectirem as potenciais perdas face à natureza da contingência. Ao aplicar 
requisitos de capital actuais os Bancos devem manter o rácio prescrito do capital próprio para o total de activos 
ponderados por risco não inferior a 8% (2014: 8%).  
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e.  Gestão de capital (continuação) 
 

Em 31 de Dezembro de 2015, o rácio de adequação do capital do Banco foi o seguinte: 

 

 
33. Pressuposto da continuidade 
  

As demonstrações financeiras apresentam um prejuízo de MT 15 587 626 do exercício em 31 de 
Dezembro de 2015 (2014: prejuízo de MT 19 690520). A entidade depende do apoio contínuo dos 
accionistas e a sua capacidade de gerar fluxos de caixa suficientes através das suas operações. 
 
Nos termos do artigo 119 do Código Comercial de Moçambique a erosão de mais de metade do 
capital ou capital próprio exige que a Entidade implemente medidas para reverter a situação e as 
medidas devem ser aprovadas pelos Administradores para evitar implicações estabelecidas no artigo. 
Os administradores estão confiantes de que os accionistas estão comprometidos com o negócio e vão 
continuar a apoiar a Entidade para assegurar que sejam capazes de sustentar as suas operações num 
futuro próximo. Estas demonstrações financeiras não incluem qualquer ajustamento relacionado com 
a recuperação ou a classificação dos valores de activos ou ajustamentos de contas e classificação de 
passivos que possam ser considerados necessários se a empresa não revelar capacidade de continuar a 
operar de acordo com o pressuposto da continuidade. As demonstrações financeiras foram, portanto, 
preparadas de acordo com o pressuposto da continuidade. 

 

 

2015 2014 
MT M

T Capital Próprio de acordo com o Banco Central   127 404 923 105 383 738 
Activo ponderado por risco 359 669 425 256 713 720 

Rácio de adequação do capital  35.42% 41.05% 


