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EMOSE  
Empresa Moçambicana de Seguros, S.A. 
  
                                       RELATÓRIO E CONTAS 2008 
 
 
 
MENSAGEM DO PRESIDENTE 
 
 
À semelhança do ano anterior, o desempenho da EMOSE em 2008, foi assinalado mais uma vez pelos bons resultados obtidos e pela continua criação de valor. Os 
objectivos estratégicos que tinham sido planeados para o exercício foram plenamente atingidos, com a contribuição de todos aqueles que nos acompanharam ao longo de 
mais um ano fértil em desafios difíceis, mas ao mesmo tempo estimulantes. 
 
Estes resultados, são consequência de uma gestão rigorosa e consistente, alicerçada na procura constante de uma melhoria dos padrões de serviços aos clientes, dos 
indicadores de gestão técnica, da optimização dos processos de negócio e da qualidade e dedicação dos seus colaboradores. 
 
Outra das grandes prioridades da Empresa foi conceder toda a atenção à emergência e desenvolvimento das novas tecnologias de modo a manter a Empresa em linha 
com os mais elevados níveis de saber prático no importante domínio da convergência do tratamento da informação, no aprimoramento dos nossos níveis de resposta e 
percorrer como nos compete os caminhos da qualidade e da excelência. 
 
No âmbito do processo de modernidade, a Empresa continuou a desenvolver uma nova imagem e identidade visual e a fortalecer  o desenvolvimento de acções comerciais 
integradas, com a oferta compósita de produtos de seguros no âmbito do “cross selling”, dando assim resposta global às necessidades dos clientes. 
 
Vamos continuar a apostar no reforço da politica comercial proporcionando a  criação de valor a benefício destes importantes elos da cadeia de oferta de produtos de 
seguro a componente de proximidade, como também vectores de tecnicidade de forma a reflectir-se no crescimento da carteira, facto que, em paralelo com o 
desenvolvimento de novos métodos estratégicos organizacionais, permitam-nos  aumentar significativamente a produtividade e a rentabilidade da Empresa e aumentar a 
nossa quota de mercado. 
 
A visibilidade e notoriedade da Empresa iniciada nos últimos exercícios, têm vindo a aumentar de forma sustentada, o número de clientes e de apólices, constituindo um 
factor de diferenciação indispensável às exigências de qualidade e rigor do sector, contribuindo para o reforço da confiança junto dos clientes actuais e potenciais, assim 
como dos nossos parceiros de negócio. 
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No domínio da gestão de sinistros, de forma a garantir a eficácia pretendida, continuarão a ser dados passos significativos no sentido de aumentar a eficiência, através do 
desenvolvimento de novos métodos de trabalho, da automatização de tarefas e do aproveitamento da nova política com fornecedores de serviços. 
Por outro lado, continuará a ser levada a cabo uma política de subscrição prudente e eficaz que, em conjunto com o crescimento e a redução de gastos possa garantir a 
obtenção de um bom nível de resultados. 
 
A defesa do ambiente foi também uma preocupação crescente no seio da Empresa já que é de consenso geral a necessidade de manutenção e protecção dos equilíbrios 
ecológicos. Vamos continuar a prosseguir a via para a intensificação do desenvolvimento durável, adicionando aos vectores económico e social o vector ambiental, 
premiando alguns nichos de mercados com produtos mutualistas flexíveis e competitivos. 
 
É minha convicção que a EMOSE, não obstante, a actual pressão competitiva do sector, prosseguirá a sua trajectória de afirmação e sucesso, dando continuidade à 
consolidação da sua posição no mercado segurador e contribuindo de forma activa para a afirmação do sector Financeiro. 
 
Para terminar, quero reforçar o meu reconhecimento a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para alcançar estes resultados, especialmente, aos 
colaboradores da Empresa, pelo seu envolvimento, esforço e dedicação. 
 
Gostaria ainda de agradecer o envolvimento de todos os nossos clientes, parceiros e colaboradores externos, corretores e agentes e, espero que os laços de cooperação 
existentes se consolidem e reforcem no futuro. 
Finalmente, aos senhores accionistas, aos membros dos órgãos sociais e ao público em geral,  quero também expressar o meu agradecimento pelo apoio e colaboração 
que em muito tem contribuído para o êxito da Empresa. 
 
Presidente do Conselho de Administração 
 

RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO 
 
Em 2008, a Empresa deu continuidade às linhas de orientação estratégicas, que por um lado, visavam melhorar e reforçar os níveis de produtividade, rentabilidade e os 
indicadores de eficiência, e por outro, promover uma política de subscrição prudente e uma gestão de sinistros eficaz que, em conjunto com o crescimento e a redução de 
gastos, garantiu a obtenção de um resultado positivo pelo segundo ano consecutivo. 
 
Paralelamente e, no sentido de diversificar e alcançar um maior número de vendas, estabelecemos parcerias e acordos comerciais de distribuição dos produtos de seguro, 
com maior ênfase para os protocolos firmados para o lançamento dos seguros associados aos Cartões de Crédito e um pacote de seguros para protecção às operações de 
Crédito e Leasing.   
 
Também o enfoque comercial e a implementação de políticas de fidelização, permitiu incrementar os níveis de retenção dos clientes e, em consequência reduzir as taxas 
de anulação.   
 
A nível dos Sistemas de Informação, concluiu-se a informatização dos Ramos de Transportes, Engenharia e Aviação.  
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Ainda na área de tecnologias de informação, está em curso a implementação de novos sistemas nas áreas de Recursos Humanos, Tesouraria e Contabilidade, de forma a 
que, num futuro breve, se consolide a aplicação do sistema de gestão integrada de toda a Empresa, permitindo assim, maior fiabilidade das informações produzidas e, 
sobretudo, o aumento da produtividade.  

 
Os Resultados Líquidos da Empresa, pelo segundo ano consecutivo foram positivos, superando em 113.33 porcento o 
resultado de 2007. 
 
O Resultado técnico e não técnico positivo da actividade corrente, confirma o empenho, a nível interno, de todos os 
Gestores e Colaboradores e também, de todos os outros stakeholders da EMOSE, que justificam o aumento de 75.89  
porcento face a 2007.  

 

55.085.653,23

31.317.369,42

R ESULT A D O T ÉC N IC O E N Ã O T ÉC N IC O

2008
2007

 
 
 
                                                                      Os Prémios Brutos Processados em 2008 cresceram 19.18 por cento, com a seguinte distribuição de carteira:  
 Contribuíram para este crescimento as parcerias e acordos comerciais de distribuição para vários pacotes de seguro                       
personalizados, com maior ênfase para o lançamento dos seguros associados aos Cartões de Crédito e um pacote de seguros para protecção às operações de Crédito e 
Leasing, onde já em 2008 se fez sentir uma inversão na composição da carteira no Segmento Vida 
 
Para 2009  vamos continuar a assegurar serviços de alta qualidade, valorizando o relacionamento com os nossos clientes e dinamizando os canais de distribuição, para a 
prossecução dos objectivos de rentabilidade, posicionamento competitivo, reestruturação interna e oferecer simultaneamente produtos diferenciados e personalizados, a 
preços competitivos. 
 
No domínio da gestão de sinistros, o agravamento verificado das indemnizações, deveu-se essencialmente à ocorrência de sinistros avultados nos Ramo Vida Individual, 
MultiRiscos Industrial e Automóvel. De forma a garantir a eficácia pretendida, continuarão a ser dados passos significativos no sentido de aumentar a eficiência, através do 
desenvolvimento de novos métodos de trabalho, da automatização de tarefas e do melhoramento da política de relacionamento com fornecedores de serviços. 
 
Na área de Recursos Humanos finalizou-se o projecto de revisão das carreiras profissionais, prevendo-se até finais do primeiro semestre de 2009, proceder-se ao 
enquadramento dos trabalhadores e harmonizar as bases de remuneração, mediante uma política salarial que responda mais efectivamente a necessidade de melhoria dos 
padrões de motivação e dedicação dos colaboradores.  
 

C OM P OSIÇÃ O D A  C A R T EIR A  -  2008

15,17%

48,95%

11,65%

7,95%
4,23%

12,05%

VIDA E FUNERAL ACIDENTES PESSOAIS E DOENÇA
ACIDENTES TRABALHO AUTOM OVEL
INCENDIO E M ULTIRISCOS OUTROS

2008 2007

53.741.780,54

25.192.332,45

R ESULT A D OS LIQUID OS
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Em 2008, foi também introduzido o Código de Conduta e Ética na Empresa, como instrumento importante da boa governação corporativa. 
 
O prémio médio por trabalhador registou um aumento de 50,24 porcento face a 2007, devendo-se, a  produtividade ao crescimento da receita de prémios e ao 
comportamento do quadro de pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
A Empresa em 2009 vai continuar, a execução da estratégia definida para os Recursos Humanos, que assenta no correcto enquadramento dos quadros, na formação 
técnica e aplicação de uma política salarial mais estimuladora o que se traduzirá em ganhos de eficiência e produtividade. 
Como estratégia para a melhoria dos níveis de rentabilidade, a exemplo dos dois últimos anos, vamos continuar a manter a politica de  racionalização estrutural, 
acompanhada pela definição clara de medidas tendentes a controlar de forma cada vez mais eficiente todos os custos.  
 
A estratégia da Empresa para 2009 é de voltar a níveis de crescimento nos ramos Não Vida, de consolidar a tendência de crescimento nos ramos Vida, a manutenção de 
acções de incremento das cobranças, na redução de custos e consequentemente na evolução positiva dos resultados financeiros . 
 
 
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
 
Para o resultado líquido do exercício, no montante de 53.741.780,54 Meticais, e nos termos do artigo 39 da Lei nº. 3/2003 de 21 de Janeiro que regula a actividade 
seguradora,  temos a satisfação de propor a seguinte afectação dos resultados líquidos: 
 
Reserva Legal 20% 10.748.356,11MT
Reservas Livres 20% 10.748.356,11MT
Resultados Transitados 60% 32.245.068,32MT
Total 100% 53.741.780,54MT
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Ao concluir, expressamos o nosso agradecimento a todos quantos contribuíram para o desenvolvimento e continuada afirmação da EMOSE no mercado nacional e 
internacional, salientando particularmente: 
 

 Os nossos Clientes pela preferência com que distinguem a EMOSE e pelo estímulo permanente de melhoria da qualidade dos nossos serviços. 
 A IGS – Inspecção Geral de Seguros, pelo acompanhamento e intervenção oportuna; 

  2008 2007 ∆% 

1. PRÉMIOS BRUTOS EMITIDOS 597.764.246,05 501.539.081,20 19,19 

2. Nº MÉDIO DE TRABALHADORES 426 537 -20,67 

3. Prémio médio por trabalhador = ¹/² 1.403.202,46 933.964,77 50,24 
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 A Mesa da Assembleia Geral e Fiscal, pelo interesse, disponibilidade e empenho sempre presentes no acompanhamento e controlo da actividade da Empresa; 
 Os nossos Resseguradores, pelo apoio prestado e pela confiança com que honram a Empresa; 
 O IGEPE, pelo interesse, disponibilidade e empenho sempre presentes no acompanhamento e controlo da actividade da Empresa; 
 A AMS - Associação Moçambicana de Seguradores, pelo esforço de representação das seguradoras em áreas de interesse comum; 
 Os Mediadores, com destaque para os Corretores, pela motivação, espírito de equipa e empenhamento evidenciado na comercialização dos nossos produtos; 
 Os Colaboradores que, com profissionalismo, dedicação e competência, tornaram possível a obtenção dos resultados verificados e a contínua valorização da Empresa. 

 
Maputo, 25 de Maio de 2008 
 
O Conselho de Administração, 
 
Venâncio Mondlane - Presidente 
César Bento Madivádua - Administrador Delegado 
Mário Júlio Samboco - Administrador da Área Financeira 
Hélder Elias Xavier - Administrador da Área Administrativa e Patrimonial 
Cacilda Matule - Administradora da Área de Seguros 
Silvestre Valente Sechene - Administrador não Executivo 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008                             
                                                                                                                                                                                                                                                                      Valores em Meticais 

ACTIVO 

EXERCÍCIO 

Activo Amortizações Activo 

Bruto e Líquido 

  Provisões   

Imobilizações incorpóreas 0,00  0,00

Investimentos    

    Edifícios 1.621.428.811,31 0,00 1.621.428.811,31

      De serviço próprio 178.252.655,53  178.252.655,53

      De rendimento 1.391.945.468,06  1.391.945.468,06

      Terrenos 1.860.739,04  1.860.739,04

      Imobilizações em curso e adiantamentos por conta 49.369.948,68  49.369.948,68

Investimentos financeiros 333.041.677,49 0,00 333.041.677,49

      Acções e outros títulos de rendimento variável 230.495.571,68  230.495.571,68

      Obrigações e outros títulos de rendimento fixo 23.402.000,03  23.402.000,03

      Empréstimos hipotecários 0,00  0,00

      Outros empréstimos 209.105,78  209.105,78

      Depósitos em instituições de crédito 78.935.000,00  78.935.000,00

      Outros 0,00  0,00

     Depósitos junto de empresas cedentes 1.838.942,79  1.838.942,79

Provisões técnicas de resseguro cedido 72.461.752,95 0,00 72.461.752,95

    Provisão para prémios não adquiridos 38.284.666,00  38.284.666,00

    Provisão matemática do ramo vida 10.205.341,62  10.205.341,62

    Provisão para sinistros 23.971.745,33  23.971.745,33

    Provisão para participação nos resultados 0,00  0,00

    Provisão para riscos em curso 0,00  0,00

Devedores 947.948.302,60 499.281.087,15 448.667.215,45

    Por operações de seguro directo 780.416.743,06 422.967.339,22 357.449.403,84

    Por operações de resseguro -10.642.344,48 0,00 -10.642.344,48

    Por outras operações 178.173.904,02 76.313.747,93 101.860.156,09

    Subscritores de capital 0,00 0,00 0,00

Outros elementos do activo 253.675.333,04 88.313.394,81 165.361.938,23

    Imobilizações corpóreas e existências 123.638.409,34 88.313.394,81 35.325.014,53

    Depósitos bancários e caixa 130.036.923,70  130.036.923,70

    Outros 0,00  0,00

Acréscimos e diferimentos 6.834.424,19 0,00 6.834.424,19

    Juros a receber 5.756.188,56  5.756.188,56

    Outros acréscimos e diferimentos 1.078.235,63  1.078.235,63
Total do Activo 3.237.229.244,37 587.594.481,96 2.649.634.762,41
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                                                                                                                                           Valores em Meticais 

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO Exercício 
 

Exercício 
anterior 

Capital próprio 1.202.573.627,16 1.111.402.380,46

    Capital 157.000.000,00 157.000.000,00

    Prémios de emissão 0,00 0,00

    Reservas de reavaliação 1.243.843.328,25 1.204.231.860,44

    Reserva legal 6.345.155,07 1.306.688,38

    Reserva estatutária 0,00 0,00

    Outras reservas 27.159.456,07 22.120.989,38

    Flutuação de valores 0,01 0,00

    Fundo para flutuação de valores 0,00 0,00

    Fundo social -9.275.269,17 -7.093.269,17

    Fundos para o tesouro -1.319.715,29 -1.319.715,29

    Fundos doados 1.873.536,55 1.873.536,55

    Resultados transitados -276.794.644,87 -291.910.043,26

    Resultado do exercício 53.741.780,54 25.192.333,43

Fundo para dotações futuras 0,00 0,00

Provisões técnicas 659.903.012,27 642.802.253,44

    Provisão para prémios não adquiridos 146.020.743,41 134.592.961,19

    Provisão matemática do ramo vida 204.840.690,64 106.781.502,20

    Provisão para sinistros   

      De vida 9.256.562,59 8.141.109,31

      De acidentes de trabalho 53.525.962,78 51.389.521,32

      De outros ramos 237.642.961,76 307.476.620,83

    Provisão para participação nos resultados 0,00 0,00

    Provisão para desvios de sinistralidade 1.015.226,70 8.015.226,70

    Provisão para riscos em curso 7.600.864,39 26.405.311,89

Provisões para outros riscos e encargos 16.500.000,00 16.500.000,00

    Provisões para pensões 0,00 0,00

    Provisões para impostos 0,00 0,00

    Outras provisões 16.500.000,00 16.500.000,00

    Saldos a regularizar 0,00 0,00

Depósitos recebidos de resseguradores -5.093,44 -5.093,44

Credores 761.672.568,78 685.722.068,43

    Por operações de seguro directo 112.969.090,30 89.767.685,88

    Por operações de resseguro 138.888.373,69 96.228.359,19

    Empréstimos bancários 127.191.306,43 154.003.030,15

    Estado e outros entes públicos 161.438.731,03 178.136.433,79

    Credores diversos 221.185.067,33 167.586.559,42

Acréscimos e diferimentos 8.990.647,64 15.175.736,91
Total do Passivo e do Capital Próprio 2.649.634.762,41 2.471.597.345,79
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CONTA DE GANHOS E PERDAS – EXERCICIO 2008 

Proveitos e Ganhos Ramo Vida 
Ramos Não Vida   

Contas Gerais Totais do Exercício Totais do Exercício 
Anterior Acidentes de 

Trabalho 
Acidentes Pessoais 

e Doença 

Incêndio e 
Elementos da 

Natureza 
Automóvel Marítimo Ferroviário Aéreo Transportes Responsabilidade 

Civil Geral Diversos 

   Prémios adquiridos líquidos de resseguro 81.524.309,27  66.968.225,75  25.142.104,20  10.398.200,30  274.769.359,85  143.443,80  0,00  12.273.367,04  602.464,68  1.949.215,23  2.019.931,61  0,00  475.790.621,73   392.526.282,17   

      Prémios brutos emitidos 90.698.050,49  69.649.411,12  47.540.847,94  25.305.833,94  292.582.105,20  3.676.704,20  0,00  41.617.631,49  1.171.625,88  3.114.061,44  22.407.974,35  0,00  597.764.246,05   501.539.081,02   
      Prémios de resseguro cedido  -9.173.741,22  0,00  -37.699.604,44  -21.477.822,80  -2.503.440,00  -3.931.189,10  0,00  -33.136.720,70  -533.889,20  -1.588.083,00  -15.570.256,00  0,00  -125.614.746,46   -74.148.000,35   
      Provisão para prémios não adquiridos (variação)  0,00  -2.682.586,11  3.269.063,70  4.441.325,16  -15.273.789,35  3.794.140,70  0,00  -866.825,74  0,00  115.083,79  -5.591.804,74  0,00  -12.795.392,59   -20.050.133,50   
      Provisão para prémios não adquiridos, parte dos resseguradores 
(variação) 0,00  1.400,74  12.031.797,00  2.128.864,00  -35.516,00  -3.396.212,00  0,00  4.659.281,99  -35.272,00  308.153,00  774.018,00  0,00  16.436.514,73   -14.814.665,00   
                              

   Proveitos dos investimentos 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  244.390.086,83  244.390.086,83   198.143.521,32   

      Rendimentos de partes de capital 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.502.905,51  14.502.905,51   20.579.995,85   
      Rendimentos de outros investimentos 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  59.572.712,21  59.572.712,21   100.067.382,78   
      Ganhos realizados em  investimentos 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  42.833.214,56  42.833.214,56   0,00   
                          0,00     
   Mais-valias não realizadas de investimentos 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   46.044.058,81   
                          0,00     
   Outros proveitos técnicos, líquidos de resseguro 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00   
   Outros proveitos não técnicos 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  127.481.254,55  127.481.254,55   31.452.083,88   

Total dos Proveitos e Ganhos 81.524.309,27  66.968.225,75  25.142.104,20  10.398.200,30  274.769.359,85  143.443,80  0,00  12.273.367,04  602.464,68  1.949.215,23  2.019.931,61  244.390.086,83  720.180.708,56   590.669.803,48   

                              

   Custos com sinistros, líquidos de resseguro 114.312.193,35  18.101.034,66  19.766.612,45  -10.293.320,37  109.292.930,45  -1.970.382,59  0,00  4.716.233,30  207.750,76  -944.678,71  -9.382.988,21  0,00  243.805.385,10   174.563.108,20   

      Montantes pagos                             
         Montantes brutos 25.624.874,19  15.964.884,43  17.753.526,80  33.770.246,07  135.717.981,47  4.785.299,85  0,00  2.895.499,50  304.298,97  216.657,29  2.321.610,07  0,00  239.354.878,64   169.178.384,61   
         Parte dos resseguradores  -1.685.445,71  0,00  0,00  -31.078.955,55  -7.221.795,42  -706.628,90  0,00  0,00  0,00  -92.983,29  -5.691.053,32  0,00  -46.476.862,18   -569.553,35   
      Provisão para sinistros (variação)                             
         Montante bruto -3.400.674,97  2.108.022,16  627.367,18  786.729,42  -19.203.255,61  -52.735.275,26  0,00  5.613.699,79  0,00  -509.358,57  -4.204.755,73  0,00  -70.917.501,58   18.745.545,37   
         Parte dos resseguradores  0,00  28.128,08  0,00  490.688,61  0,00  52.270.956,00  0,00  -4.836.269,79  0,00  -558.994,15  6.481.369,12  0,00  53.875.877,87   -60.420.401,10   
   Provisão matemática do ramo vida, líquida de resseguro (variação)                             
         Montante bruto 98.059.188,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  98.059.188,44   45.332.556,91   
         Parte dos resseguradores -4.285.748,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -4.285.748,60   -2.863.498,71   
   Participação nos resultados, líquida de resseguro 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00   
   Provisão para riscos em curso, líquida de resseguro (variação)                             
         Montante bruto 0,00  0,00  1.385.718,47  -14.262.028,92  0,00  -5.584.734,28  0,00  1.043.303,80  -96.548,21  0,00  -1.290.158,36  0,00  -18.804.447,50   -2.839.925,53   
         Parte dos resseguradores 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00   
   Provisão para desvios de sinistralidade (variação)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -7.000.000,00  0,00  -7.000.000,00   8.000.000,00   

   Custos de exploração líquidos 30.954.762,47  31.323.460,88  25.986.890,50  8.407.169,23  128.274.732,89  964.369,30  0,00  15.867.982,74  26.608,68  1.041.416,91  4.084.768,03  174.357.508,60  421.289.670,23   384.789.325,86   

      Custos de aquisição 7.033.386,68  8.805.236,49  12.192.954,16  5.313.767,05  34.954.137,86  573.377,36  0,00  2.930.932,18  115.750,79  427.347,90  2.333.304,98  0,00  74.680.195,46   64.564.169,44   
      Custos de aquisição diferidos (variação)  0,00  -183.371,97  643.144,59  183.035,76  -2.005.375,23  1.054.909,44  0,00  -56.165,42  0,00  36.346,08  -1.118.360,95  0,00  -1.445.837,69   -3.338.792,50   
      Custos administrativos 25.119.285,07  19.720.942,76  13.187.012,10  7.319.320,98  82.804.889,42  1.055.606,40  0,00  11.591.220,83  329.087,80  886.921,16  6.349.517,48  0,00  168.363.804,00   162.643.975,55   
      Comissões e participação nos resultados de resseguro  -5.079.341,53  0,00  -2.070.735,76  -5.491.920,29  0,00  -1.876.868,83  0,00  -379.035,61  -468.369,76  -442.464,80  -4.438.645,02  0,00  -20.247.381,60   -15.062.193,50   
                          0,00     
   Custos com investimentos                         0,00     
       Custos de gestão dos investimentos 3.881.432,26  2.980.653,61  2.034.515,40  1.082.965,73  12.521.080,83  157.344,93  0,00  1.781.030,76  50.139,85  133.266,57  958.951,53  0,00  25.581.381,47   24.654.429,55   
       Perdas realizadas em investimentos 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   5.904.173,76   
                          0,00     
   Menos-valias não realizadas de investimentos 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   46.044.058,81   
                          0,00     
   Outros custos técnicos, líquidos de resseguro 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00   
   Outros custos não técnicos 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  174.357.508,60  174.357.508,60   99.379.504,74   
                          0,00     
   Dotação ou Utilização da Reserva de Reavaliação 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00   
   Dotação ou utilização do Fundo para Dotações Futuras 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00   

Total dos Custos e Perdas 145.266.955,83 49.424.495,55  45.753.502,94  -1.886.151,14  237.567.663,33  -1.006.013,29  0,00  20.584.216,04  234.359,44  96.738,20  -5.298.220,18  174.357.508,60  665.095.055,33   559.352.434,06   

Resultado técnico e não técnico da actividade corrente --63.742.646,56 17.543.730,20  -20.611.398,74  12.284.351,44  37.201.696,52  1.149.457,09  0,00  -8.310.849,00  368.105,24  1.852.477,03  7.318.151,79  70.032.578,23  55.085.653,23   31.317.369,42   

   Proveitos e ganhos extraordinários 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80.608.695,77  80.608.695,77   56.674.177,58   
   Custos e perdas extraordinárias 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  81.952.568,46  81.952.568,46   62.799.214,55   

Resultado extraordinário 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -1.343.872,69  -1.343.872,69   -6.125.036,98   

Recuperação de mais e menos valias realizadas de investimentos 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00   
                          0,00     

  0,00                            

Resultado antes de impostos --63.742.646,56 17.543.730,20  -20.611.398,74  12.284.351,44  37.201.696,52  1.149.457,09  0,00  -8.310.849,00  368.105,24  1.852.477,03  7.318.151,79  68.688.705,54  53.741.780,54   25.192.332,45   

Imposto sobre o rendimento do exercício 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00   

Resultado líquido do exercício --63.742.646,56 17.543.730,20  -20.611.398,74  12.284.351,44  37.201.696,52  1.149.457,09  0,00  -8.310.849,00  368.105,24  1.852.477,03  7.318.151,79  68.688.705,54  53.741.780,54   25.192.332,45   
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ANEXO AO BALANÇO E À CONTA DE GANHOS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 
 

Introdução 

A EMOSE – Empresa Moçambicana de Seguros, S.A.R.L., (adiante designada por EMOSE ou Companhia) foi constituída nos termos do Dec-Lei nº 3/77 de 13 de Janeiro, 

agora revogado pelo Diploma Ministerial n.º 30/99, de 21 de Abril de 1999, com um capital social de cento e cinquenta mil Meticais, sendo, actualmente, de cento e 

cinquenta e sete milhões de Meticais e resultou da integração das seguintes seguradoras extintas: 

• Companhia de Seguros Náuticos, S.A.R.L. - (Náuticos) 

• Companhia de Seguros Lusitana, S.A.R.L. - (Lusitana) 

• Companhia de Seguros Tranquilidade de Moçambique, S.A.R.L. - (Tranquilidade de Moçambique), 

 

O Balanço inicial da EMOSE, em 1 de Janeiro de 1977, resultou do somatório dos Activos e Passivos das três companhias integradas de acordo com os Balanços 

preparados em referência a 31 de Dezembro de 1976. 

 

A EMOSE assumiu todos os direitos e obrigações das companhias nela integradas. 

 

Na elaboração dos Balanços de 31 de Dezembro de 1976 das três companhias de seguros integradas, foram adoptados os seguintes critérios, definidos por Protocolo de 

Acordo de 2 de Dezembro de 1976, entre as delegações dos Governos da República Popular de Moçambique e da República Portuguesa: 

• Os imóveis foram valorizados ao custo de aquisição acrescido das benfeitorias, que não de simples manutenção; 

• Os investimentos financeiros foram valorizados de acordo com as cotações que a Inspecção de Crédito e Seguros de Moçambique determinou para 31 de Dezembro de 

1976. 

 

Considerada a impossibilidade de uma determinação rigorosa de algumas das rubricas do Activo e Passivo desses Balanços, nomeadamente no que se refere aos Recibos 

por cobrar, Devedores e Credores e Provisões para sinistros, os valores definitivos registados foram os que resultaram das correcções efectuadas pela EMOSE até 31 de 

Dezembro de 1979. 
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A Companhia dedica-se ao exercício da actividade de seguros e resseguros para todos os ramos, para os quais obteve as devidas autorizações por parte da Inspecção 

Geral de Seguros. Em volume de prémios, os ramos de maior significado são Vida, Incêndio e Elementos da Natureza e Automóvel, os quais representam, 

respectivamente, 15%, 9% e 60% dos prémios brutos emitidos em 2008. 

 

As notas que se seguem encontram-se de acordo com o Plano de Contas para as entidades habilitadas ao exercício da actividade seguradora (adiante designado por 

PCAS), sendo de referir que as notas 2, 5, 8, 12, 13, 14, 20, 21 e 24 não indicadas neste Anexo, não têm aplicação, por inexistência de valores ou situações a reportar, ou 

não são relevantes. 

 

Nota 1 

Indicação e justificação dos ajustamentos realizados nas contas de Balanço e de Ganhos e Perdas relativamente aos valores publicados no exercício anterior de modo a 

permitir uma correcta comparabilidade. 

 

As Contas do exercício de 2008 foram, pela segunda vez, preparadas em conformidade com o novo PCAS aprovado pelo Diploma Ministerial n.º 113/2004, de 23 de 

Junho, e o novo regime de Garantias Financeiras aprovado pelo Decreto n.º 42/2003 de 10 de Dezembro. Nestas circunstâncias, não houve a  necessidade de proceder a 

ajustamentos no Balanço e na Conta de Ganhos e Perdas, com alteração nos números comparativos.      

 

Assim, as demonstrações financeiras anexas estão expressas em Meticais e são comparáveis com as do exercício anterior. 

 

Nota 3 

Critérios de valorimetria aplicados às várias rubricas das contas anuais, assim como os métodos de cálculo utilizados para as correcções de valor, nomeadamente 

amortizações e provisões. 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos livros e registos contabilísticos da Companhia, mantidos em conformidade com o PCAS, aprovado pelo 

Diploma Ministerial n.º 113/2004 de 23 de Junho.  
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Assim, foram preparadas segundo a convenção dos custos históricos, com excepção dos investimentos financeiros conforme consta da nota 18, na base da continuidade 

das operações e em conformidade com os princípios contabilísticos da prudência, especialização dos exercícios, consistência, substância sobre a forma e materialidade. 

 

Os principais critérios valorimétricos e métodos de cálculo para as correcções de valor utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes: 

 

a) PROVISÃO MATEMÁTICA 

A Provisão matemática constituída pela EMOSE em referência a 31 de Dezembro de 2008, respeita aos ramos Vida e Acidentes de Trabalho. 

 

i) A provisão matemática do ramo Vida corresponde à diferença entre os valores actuais das responsabilidades recíprocas da Companhia e dos segurados que tenham 

celebrado os contratos de seguros, e é cálculada através de métodos actuariais prospectivos considerando as bases técnicas aplicadas pela EMOSE desde a altura em que 

se iniciou a exploração de cada uma das modalidades seguras. Relativamente ao ressuguro cedido, o cálculo desta reserva corresponde a 50% dos prémios cedidos, de 

acordo com as tábuas de mortalidade acordadas com os resseguradores. 

 

De acordo com aquelas bases técnicas a reserva é calculada com base nas tábuas de mortalidade RF, AF e PM 46/49, no que respeita ao ramo vida individual para 

seguros em caso de vida e seguros em caso de morte – vidas inteiras e mistas e temporários, respectivamente, e nas tábuas de mortalidade RF e PM 46/49, no que 

respeita ao ramo vida grupo para seguros em caso de vida e seguros em caso de morte, respectivamente, e com as taxas de juro técnicas de 3,25% a 4%, consoante as 

modalidades. 

 

As reservas matemáticas da Companhia encontram-se certificadas por um actuário externo, sendo que o estudo e parecer actuarial foi realizado no respeito pelos padrões 

ético-profissionais internacionais e a certificação de coerência dos dados disponibilizados pela Companhia, foi realizada em plena autonomia e independência. 

 

ii) A provisão matemática do ramo Acidentes de Trabalho corresponde ao valor actual das pensões a pagar do ramo Acidentes de Trabalho, calculado ao abrigo do 

Diploma Legislativo nº 1.706 de 19 de Outubro de 1957 e nos Decretos Lei 44.309 e 44.310 de 27 de Abril de 1962. As taxas utilizadas no cálculo das provisões 

matemáticas das pensões são as publicadas na Portaria 12227, de 14 de Dezembro de 1957, estando as correspondentes bases técnicas publicadas no Boletim n.º 26 da 

extinta Inspecção de Créditos e Seguros de Portugal. 
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De acordo com aquelas bases técnicas a provisão é calculada com base nas tábuas de mortalidade RF, População Feminina Portuguesa de 1930/31 e População Suiça 

1901/10, para pensionistas do sexo masculino, pensionistas do sexo feminino / víuvas e pensionistas orfãos, respectivamente, com uma taxa de juro técnica de 3,25% e 

encargos de gestão de 2% da renda anual. 

 

b) PROVISÃO PARA PRÉMIOS NÃO ADQUIRIDOS 

A provisão para prémios não adquiridos de seguro directo é baseada na avaliação dos prémios emitidos antes do final do exercício, mas com vigência após essa data. 

 

A Companhia, de acordo com o Decreto n.º 42/2003 de 10 de Dezembro, calculou esta provisão mediante a aplicação do método “pro-rata temporis” por cada contrato 

em vigor para todos os ramos.  

 

O valor da provisão calculado nos termos daquele método foi deduzido, até ao limite de 20% desse valor, dos custos de aquisição diferidos a imputar aos exercícios 

seguintes.  

No resseguro aceite e resseguro cedido o calculo foi efectuado de acordo com o método da percentagem global definido no mesmo diploma. 

 

c) PROVISÃO PARA SINISTROS 

Esta provisão é determinada como segue : 

 

- pelo valor previsível dos encargos com sinistros ainda não regularizados ou já regularizados mas ainda não liquidados no final do exercício, com excepção do ramo de 

acidentes de trabalho a qual foi calculada de acordo com uma percentagem de 25% dos prémios emitidos no exercício do referido ramo. 

- pela provisão matemática relativa a sinistros ocorridos até 31 de Dezembro de 2008 que envolvam pagamento de pensões, já homologadas pelo Tribunal de Trabalho ou 

com acordo de conciliação já realizado, e ainda para fazer face às responsabilidades por presumíveis incapacidades permanentes. 

- pela provisão genérica de 1% e 4% do valor dos custos do exercício, relativos a sinistros declarados do ramo vida e dos ramos não vida, respectivamente, de forma a 

fazer face à responsabilidade com sinistros ocorridos e não declarados até ao final do exercício. 
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d) PROVISÃO PARA RISCOS EM CURSO 

A provisão para riscos em curso corresponde ao montante necessário para fazer face a prováveis indemnizações e encargos, a suportar após o termo do exercício, e que 

excedam o valor dos prémios não adquiridos e dos prémios exigíveis relativos aos contratos em vigor. 

De acordo com o estipulado no Decreto n.º 42/2003 de 10 de Dezembro, a provisão para riscos em curso é constituída/reforçada sempre que a soma dos rácios de 

sinistralidade, de despesa e de cedência seja superior a 1. O montante desta provisão é igual ao produto da soma dos prémios brutos emitidos imputáveis a exercícios 

seguintes e dos prémios exigíveis ainda não processados, relativos a contratos em vigor, pela soma dos rácios deduzida de 1. 

 

e) PROVISÃO PARA DESVIOS DE SINISTRALIDADE 

A provisão para desvios de sinistralidade é constituída quando o resultado técnico dos ramos de seguros de crédito, seguro de caução e para as modalidades de 

inundações e tempestades, do ramo de fenómenos naturais é positivo. 

É calculada com base em taxas específicas estabelecidas no Decreto n.º 42/2003 de 10 de Dezembro, aplicadas ao resultado técnico. 

 

f) INVESTIMENTOS 

Os investimentos encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios: 

i) Acções e outros títulos de rendimento variável 

• para os títulos provenientes da integração das Companhias de Seguros Náuticos, Lusitana e Tranquilidade de Moçambique, aquando da constituição da EMOSE, foi 

mantido o valor do Balanço destas Companhias à data de 31 de Dezembro de 1976, sendo este baseado nas cotações definidas pela circular n.º 3  

de 1977 da Inspecção de Crédito e Seguros da República Popular de Moçambique para o fecho daquele exercício; 

• para os títulos adquiridos pela EMOSE a partir de 1977, foi utilizado o princípio do valor actual, tendo-se entendido por valor actual o valor de mercado daqueles títulos 

à data do Balanço. Quando se trataram de títulos não cotados em bolsa, assumiu-se como valor de mercado o seguinte: 

- Acções e quotas: valor que proporcionalmente lhe corresponde nos capitais próprios da respectiva empresa, de acordo com o último balanço aprovado; 

- Obrigações: valor de aquisição, se emitidas durante o exercício, e valor nominal, se emitidas em exercícios anteriores.  

O aumento ou diminuição do valor dos investimentos resultante da sua actualização para o valor de mercado foi contabilizado da seguinte forma: 

- tratando-se de aumento de valor, na conta “Mais valias não realizadas de investimentos”; 

- tratando-se de diminuição de valor, na conta “Menos valias não realizadas de investimentos”. 
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As mais valias não realizadas são transferidas para o “Fundo para dotações futuras” ou “Reserva de reavaliação”, através da rubrica de “Dotação do fundo para dotações 

futuras” ou “Dotação ou utilização da reserva de reavaliação”, respectivamente, caso se tratem de investimentos a representar as provisões técnicas do ramo vida com 

participação nos resultados ou dos restantes investimentos, respectivamente.     

No caso das menos valias não realizadas, são compensadas pelo “Fundo para dotações futuras” ou “Reserva de reavaliação”, até à concorrência do seu saldo, através das 

rubricas de “Utilização do fundo para dotações futuras” ou “Dotação ou utilização da reserva de reavaliação”, respectivamente, caso se tratem de investimentos a 

representar as provisões técnicas do ramo vida com participação nos resultados ou dos restantes investimentos, respectivamente. 

 

ii) Imóveis – de serviço próprio e de rendimento 

Os imóveis, excepto os adquiridos ou construídos a partir de 1993, resultam da integração das Companhias de Seguros Náuticos, Lusitana e Tranquilidade de Moçambique 

aquando da constituição da EMOSE e das transferências efectuadas da Companhia de Seguros Mundial e Confiança de Moçambique, extinta, e das Agências Gerais de 

outras Companhias que cessaram a sua actividade em Moçambique, pelos valores apresentados nos Balanços destas Companhias em 31 de Dezembro de 1976, acrescidos 

dos montantes de obras de benfeitorias entretanto realizadas pela EMOSE. 

Estes imóveis encontram-se reflectidos, à data de 31 de Dezembro de 2007, ao custo de aquisição, reavaliado ao abrigo dos decretos-lei n.º 13/88 de 11 de Novembro, 

33/93 de 30 de Dezembro, de uma reavaliação extraordinária autorizada pelo Ministério do Plano e Finanças em 1999 para efeitos da transformação da EMOSE em 

sociedade anónima de responsabilidade limitada e de duas reavaliações livres resultantes de estudos de avaliação efectuados por peritos avaliadores independentes em 

2001 e 2006. 

Os imóveis construídos ou adquiridos pela EMOSE, entre 1993 e 1995, encontram-se valorizados ao respectivo valor de construção ou aquisição, reavaliado ao abrigo da 

reavaliação extraordinária autorizada pelo Ministério do Plano e Finanças em 1999 e dos estudos de avaliação realizados por peritos avaliadores independentes em 2001 e 

2006. 

Todos os restantes se encontram valorizados ao respectivo valor de construção ou aquisição, ajustado dos montantes de obras de benfeitoria entretanto realizadas, 

reavaliados com base nos estudos de avaliação efectuados por peritos avaliadores independentes em 2001 e 2006. 

Para efeitos das avaliações independentes acima referidas, foram aplicados dois métodos de avaliação consoante a localização geográfica dos imóveis e os parâmetros 

ditados pelos ambientes económicos onde estão inseridos.  

Assim, para os imóveis localizados em Moçambique foi considerado como mais adequado a aplicação do método de Determinação do Valor de Reposição Depreciado e 

para os imóveis localizados em Portugal o método de Determinação do Valor de Rendimento.  
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Na abordagem seguida na avaliação destes activos foram consideradas as normas internacionais de uma avaliação independente e a legislação moçambicana em vigor, 

Portaria N.º 20817 de 27 de Janeiro de 1968, Decreto N.º 13 de 11 de Novembro de 1988 e Decreto N.º 33 de 30 de Dezembro de 1993. Os imóveis avaliados foram 

considerados como afectos à continuidade da actividade e foram objecto de inspecção, tendo sido considerados os dados mais significativos para efeitos de avaliação. 

Não foram sujeitos a avaliação os terrenos que não possuem construção, assim como, dez imóveis, para os quais o processo de formalização de transferência do título de 

propriedade ainda não estava concluído à data da referida avaliação e seis imóveis adquiridos a partir de 2002. 

A classificação entre imóveis de rendimento e de serviço próprio obedeceu ao seguinte critério: são considerados de serviço próprio, todos os imóveis pertencentes à 

Companhia em uso, pelo menos em 50%, para instalações próprias. 

 

g) PROVISÕES TÉCNICAS DE RESSEGURO CEDIDO 

A provisão para prémios não adquiridos, provisão matemática do ramo vida e a provisão para sinistros, de resseguro cedido, correspondem à quota parte da 

responsabilidade dos resseguradores nas responsabilidades totais da Companhia e são calculadas de acordo com os contratos em vigor, no que se refere às percentagens 

de cedência e a outras cláusulas existentes. 

 

h) IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS E CORPÓREAS 

Estão valorizadas ao custo de aquisição líquido das amortizações acumuladas.  

As amortizações são efectuadas pelo método das quotas constantes, as taxas calculadas de forma a que o valor dos imobilizados seja amortizado durante a sua vida útil 

estimada, nos seguintes anos: 

Instalações interiores 10 a 12 anos

Equipamento administrativo 7 a 10 anos

Equipamento informático 6      anos

Equipamento de transporte    4      anos

Ferramentas e utensílios  4 a 10 anos

Mobiliário diverso  4 a 10 anos
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i) PROVISÃO PARA RECIBOS POR COBRAR / DÍVIDAS DE COBRANÇA DUVIDOSA 

A provisão para recibos por cobrar tem por objectivo reduzir o montante dos prémios em cobrança ao seu valor estimado de realização. Os recibos emitidos e não 

cobrados em 31 de Dezembro de 2008 são reflectidos na rubrica “Devedores”. 

O cálculo desta provisão é efectuado com base nos valores dos prémios por cobrar, segundo a aplicação do método da percentagem de receita líquida. 

A provisão para dívidas de cobrança duvidosa foi calculada tendo por base o valor estimado de realização dos saldos de natureza duvidosa, 

incluídos na rubrica de “Outros devedores” 

 

Nota 4 

Cotações utilizadas para conversão e Meticais dos elementos contidos nas contas anuais que estejam ou tenham estado na sua origem expressos em moeda estrangeira. 

As cotações utilizadas para a conversão dos investimentos, saldos de resseguro pendentes, recibos por cobrar, depósitos em bancos e devedores e credores gerais em 

moeda estrangeira, existentes na data do Balanço, foram as seguintes: 

Câmbios de Moeda Compra   Venda 
Dólar Americano (USD) 25,00 25,50 
Rand Sul Africano (ZAR) 2,77 2,83 
EURO (EUR) 35,62 36,33 
Libra Esterlina (GBP) 36,20 36,92 
Iene (JPY) 0,277 0,282 

 

 

Nota 6 

Número médio de trabalhadores ao serviço no exercício, ventilado por categorias profissionais. 
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O número médio de pessoas ao serviço da Companhia, em 2008, foi de 426, repartido pelas  seguintes categorias profissionais: 

Presidente Conselho Administração 1

Administradores 4

Assessores 2

Técnicos Especialistas 42

Técnicos de Seguros 168

Programador de Computador 5

Avaliador 9

Escriturário 82

Dactilógrafo 8

Cobrador de Seguros 29

Telefonista 4

Outros Profissionais não Qualificados 72

Notas: 

- A ventilação por categorias foi feita segundo a estrutura de qualificação de funções constante dos instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho. 

- Critério de arredondamento para a unidade mais próxima; 0.5 arredondado para a unidade superior.  

Nota 7 

Montante dos custos com o pessoal referentes ao exercício, assim discriminados: 

  Rubricas Valores 
  Remunerações    

6800   Dos órgãos sociais 27.953.133,51
6801   Do pessoal 66.350.271,45
6802 Encargos sobre remunerações 14.992.389,66

  Custos com pensões   
6803   Pensões e respectivos encargos 122.482,46

6804   
Prémios e contribuições para 
pensões 295,00

6804   Seguros obrigatórios 20.320.184,54
6806   Custos de acção social 0,00
6809 Outros custos com o pessoal 6.366.121,93

Total 136.104.878,55
 



 18 

Nota 9 

Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço. 

As rubricas de “Devedores por operações de seguro directo – Tomadores de seguro” e de “Devedores por outras operações – rendas de imóveis e outros devedores” cujos 

saldos são, respectivamente, 780.416.743 Meticais e 198.191.602 Meticais, incluem saldos de cobrança duvidosa, que se encontram provisionados pelo montante de 

422.967.339 e 76.313.748, respectivamente. 

Nota 10 

Valor das dívidas a terceiros cuja duração residual é superior a 5 anos, separadamente para cada uma das contas do balanço. 

Para além da provisão matemática que terá uma duração residual superior a 5 anos, tendo em conta as características desta provisão, existem as seguintes  

dívidas a terceiros com duração residual superior a 5 anos: 

Decrição Data 

Venc. 

Curto prazo ML Prazo Total 

(contos) 

Emp. Banc.    BIM 01.04.14 10.245.993 60.845.314 71.091.307 

Emp. Banc. BCI 30.09.14 10.200.000 45.900.000 56.100.000 

Total  20.445.993 106.745.314 127.191.307 

 

Nota 11 

Valor das dívidas a terceiros cobertas por garantias reais prestadas pela empresa, com indicação da sua natureza e da sua forma, bem como, da sua  

repartição em conformidade com as rubricas do balanço. 

Garantia sobre: Moeda Valor
(contos) 

Conta D.P. nº 65961.21.002/BCI USD 2.000.000 

Hipoteca sobre imóvel sito no edifíco “Time Square” USD 2.650.000 

Hipoteca sobre imóvel sito em Maputo USD 2.150.000 
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Nota 15 

Inventário de títulos de crédito, de acordo com o modelo apresentado no Anexo 1.  
                                                                                                                                     Valores em Meticais 

DESIGNAÇÃO 
Quantidade Valor Unitário Valor total Valor de balanço 

(N.º de títulos) de aquisição de aquisição unitário Total 

1 - Nacionais            

     1.1 - Títulos Cotados            

       1.1.1 - Títulos de rendiemnto fixo          

             1.1.1.1  - De dívida pública            

  Obrigações de Tesouro 2008 100.000 100,00 10.000.000,00   10.000.000,00 

  Sub-total     10.000.000,00   10.000.000,00 

             1.1.1.3  - De outros emissores          

  Obrigações Mcel 2008 II 134.020   13.402.000,00   13.402.000,00 

  Sub-total    13.402.000,00   13.402.000,00 

Total     23.402.000,00   23.402.000,00 

     1.2 - Títulos de rendimento variável          

       1.2.1 - Acções            

  Açucareira de Moçambique 1.753 1,20 2.103,60 1,20 2.103,60 

  Banco Internacional de Moçambique (BIM) 1.250 25.277,74 31.597.173,88 153.115,20 191.394.001,42 

  Banco Standard Totta de Moçambique 10 0,60 6,00 0,60 6,00 

  Soc. de Notícias 340 667,47 226.940,00 1.721,27 585.231,48 

  Cimentos de Moçambique, SARL 1.674.416 10,59 17.737.781,25 9,80 16.413.052,54 

  Soc. Desenv. Corredor Maputo - SDCM    7.608.091,94   7.503.815,00 

  Sogir SARL 2.500 121,65 304.123,20 119,95 299.875,20 

  ZIMRE    3.300.000,00   3.300.000,00 

  
Socied. de Gestão de Empreend. 
Imob._IMENSIS    1.275.000,00   1.275.000,00 

  Sub-total     62.051.219,87   220.773.085,24 

Total     72.051.219,87   220.773.085,24 

2 - Estrangeiros            

    2.2 - Títulos não Cotados            

       2.1.2 - Títulos de rendimento variável          

              2.2.2.1 - Acções            

  Compª Resseguros PTA   80 41.530,77 3.322.461,35 121.531,08 9.722.486,49 

sub-total       3.322.461,35   9.722.486,49 

Total       3.322.461,35   9.722.486,49 
3 - TOTAL GERAL     98.775.681,22   253.897.571,73 
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Nota 16 

Movimentos ocorridos em várias rubricas de imobilizações (corpóreas e incorpóreas) e nas respectivas correcções de valor bem como em várias rubricas de investimentos 

de acordo com os modelos apresentados nos Anexos 2, 3 e 4. 
Anexo 2 - IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS E  CORPÓREAS                                                                                                 Valores em Meticais 

Rubricas Saldo Inicial Aumentos Transferências 
e abates Alienações Amortizações do exercício Saldo final líquido 

Valor bruto Amortizações Aquisições Reavaliações Reforço Regularizações 

IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS                    

Despesas de contituíção e instalação  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa de Investigação e desenvol. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas em edifícios arrendados  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trespasses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adiantamentos por conta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                          Subtotal… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS                   

Equipamento administrativo 7.228.816,25 -3.898.551,46 1.094.047,45 0,00 0,00 0,00 -662.604,43 0,00 3.761.707,81 

Máquinas e ferramentas 192.378,36 -145.379,37 18.487,75 0,00 0,00 0,00 -22.649,07 0,00 42.837,67 

Equipamento informático 26.774.696,78 -24.018.672,37 17.404.444,24 0,00 0,00 0,00 -3.977.156,81 0,00 16.183.311,84 

Instalações interiores 4.454.113,05 -2.516.254,43 0,00 0,00 0,00 0,00 -292.797,56 0,00 1.645.061,06 

Material de transporte 47.538.549,17 -36.867.126,57 10.904.602,00 0,00 0,00 0,00 -9.322.014,37 0,00 12.254.010,23 

Equipamento hospitalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras imobilizações corpóreas  10.999.312,70 -5.562.051,19 672.418,16 0,00 0,00 0,00 -1.028.137,18 0,00 5.081.542,49 

Imobilizações em curso 22.457.653,54   3.795.394,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.253.048,15 

Adiantamentos por conta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                          Subtotal… 119.645.519,85 -73.008.035,39 33.889.394,21 0,00 0,00 0,00 -15.305.359,42 0,00 65.221.519,26 

                                              Total…. 119.645.519,85 -73.008.035,39 33.889.394,21 0,00 0,00 0,00 -15.305.359,42 0,00 65.221.519,26 
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Anexo 3 - EDIFICIOS                                                                                                                                                              Valores em Meticais                 

Rubricas 

Saldo inicial Aquisições  Reavaliações Transferências Alienações Saldo final 

Valor de  Valor de  e  e diminuições  Valor de  Valor de  Valor de  Valor de  Valor de  Valor de  

aquisição balanço  beneficiações de valor aquisição balanço aquisição balanço aquisição balanço 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (1)+(3)+(5)-(7) (10)=(2)+(3)+(4)+(6)-(8) 

De serviço próprio                     

   Edificios  33.833.643,73 151.375.647,42 0,00 0,00 28.737.747,14 28.737.747,14 0,00 0,00 62.571.390,87 180.113.394,56 

De rendimento                      

   Edifícios 283.489.846,73 1.408.427.478,46 0,00 0,00 6.790.970,78 6.790.970,78 -471.785,45 -23.272.981,17 289.809.032,06 1.391.945.468,07 

Imobilizações em curso 60.861.612,78 60.861.612,78 28.806.176,03 -4.769.122,21 -35.528.717,92 -35.528.717,92 0,00 0,00 49.369.948,68 49.369.948,68 

Adiantamento por conta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total... 378.185.103,24 1.620.664.738,54 28.806.176,03 -4.769.122,21 0,00 0,00 -471.785,45 -23.272.981,17 401.750.371,61 1.621.428.811,31 

 

Anexo 4 - OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS                                                                                                                          Valores em Meticais  

  Saldo inicial Aumentos Diminuições Alienações ou reembolsos Saldo final 

Rubricas  

   (1)   (2)   (3)   (4)   (5) = (1)+(2)-(3)-(4)  

Empréstimos hipotecários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros empréstimos           

   Empréstimos sobre apólices 209.105,78 0,00 0,00 0,00 209.105,78 

   Empréstimos sobre títulos 0,00       0,00 

…         0,00 

Depósito em instituições de crédito 65.970.000,00 12.965.000,00 0,00 0,00 78.935.000,00 

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

...         0,00 

…         0,00 

Depósitos junto de empresas cedentes 2.311.189,05 0,00 472.246,26 0,00 1.838.942,79 

                                        Total… 68.490.294,83 12.965.000,00 472.246,26 0,00 80.983.048,57 

 

Nota 17 

Desdobramento das contas de provisões pelas respectivas subcontas, conforme quadro seguinte (em Meticais): 

Contas Saldo 

Inicial 

Aumento Redução Saldo Final 

490 – Provisões para recibos por cobrar 376.355.566 122.427.233 -95.714.447 403.068.352 

491 – Provisões p/ créditos de cobrança 

duvidosa 

 

84.302.629 

 

19.552.405

 

-7.642.298 

 

96.212.736 

492 – Provisões para riscos e encargos 16.500.000 0.00 0.00 16.500.000 
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Nota 18 

Explicação das situações em que os investimentos, as imobilizações e outros elementos do activo foram objecto de correcções de valor excepcionais com vista a obter 

vantagens fiscais e indicação dos respectivos valores. 

Encontra-se registado na rubrica de reservas de reavaliação livres, o montante de 2.257.700 Meticais, relativo à recuperação da propriedade de 4 andares do imóvel sito 

na Av. Mártires de Inhaminga, nº. 170, sem qualquer custo de aquisição.  

O Valor registado resultou da aplicação de uma regra proporcional ao valor da fracção existente na Companhia em função da área total adquirida.  

 

Nota 19 

Demostração dos resultados extraordinários, conforme Anexo 8 

Custos e perdas Exercícios Proveitos e ganhos Exercícios 

2008 2007 2008 2007 

69100 Donativos 64.241,00 0,00 79100 Restituição de impostos 0,00 0,00 

69101 Mecenato 0,00 0,00 79101 Recuperação de dívidas 0,00 0,00 

69102 Despesas confidenciais 0,00 0,00 79102 Reduções de amortiz. e provisões 380.549,63 1.573.432,55 

69103 Perdas em imob.corpóreo 0,00 0,00 79103 Ganhos em imob. corpóreas 52.000,00 36.400,00 

69104 Ofertas a clientes 0,00 0,00 79107 Correcções relat. a ex. anteriores 37.213.631,99 55.031.352,49 

69105 Dívidas incobráveis 137.080,80 0,00 79108 Outros prov. e ganhos extraord. 42.962.514,15 32.992,54 

69106 Multas e penalidades 0,00 2.236,10         

69107 Quotizações diversas 0,00 0,00         

69108 Correcções relat. a ex. anteriores 2.985.406,70 5.072.039,59         

69109 Outros custos e perdas extraord. 78.765.839,96 57.724.937,89         

83 Resultados extraordinários 0,00 0,00         
  

 TOTAL 81.952.568,46 62.799.213,58     80.608.695,77 56.674.177,58 
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Nota 22 

Com relação às seguintes provisões técnicas de seguro directo e resseguro aceite, conforme Anexo 9. 

  Valor de Balanço 
31/12/2007 Aumentos Diminuições 

Valor de Balanço 31/12/2008 Custos de aquisição 
diferidos Vida

 
 

Não Vida
 
 

Provisão matemática do ramo vida 106.781.502,20 98.059.188,44 0,00 204.840.690,64   - 
Provisão para prémios não 
adquiridos 134.592.961,19 11.427.782,22     146.020.743,41 10.743.993,24 

Provisão para sinsitros           - 

    De Vida 8.141.109,31   1.115.453,28 9.256.562,59   - 

    De Acidentes de Trabalho 51.389.521,32 2.136.441,46     53.525.962,78 - 

    De Outros 307.476.620,83 
-

69.833.659,07     237.642.961,76 - 

Provisão para riscos em curso 26.405.311,89   
-

18.804.447,50   7.600.864,39 - 
Provisão para participação nos 
resultados 0,00       0,00 - 
Provisão para desvios de 
sinistralidade 8.015.226,70 -7.000.000,00     1.015.226,70 - 

Nota 23 

Desenvolvimento da Provisão para sinistros relativa a sinistros ocorridos em exercícios anteriores e dos seus reajustamentos (correcções), conforme Anexo 5,  

e discriminação dos custos com sinistros, conforme Anexo 7.        
       Anexo 5                                                                                                              Valores em Meticais                                                  Anexo 7                                                                                                  Valores em Meticais 

   Provisão para sinistros Custos com sinistros * Provisão para sinistros Reajustamentos  

Ramos/Grupos de ramos em 31/12/2007  Montantes pagos no exercício  em 31 /12/2008   

   (1)   (2)   (3)  (3) + (2) - (1) 

Ramo Vida 6.881.639,66 24.023.580,05 7.997.092,94 25.139.033,34 

Ramos Não Vida         

   Acidentes de Trabalho 4.630.365,84 15.009.641,88 5.096.734,50 15.476.010,54 

   Acidentes Pessoais e Doença 3.370.683,50 17.681.290,39 3.221.329,40 17.531.936,29 

   Incêndio e elementos da natureza 17.116.559,31 4.692.858,63 2.115.926,53 -10.307.774,15 

   Automóvel 119.404.099,42 72.860.091,81 108.278.546,97 61.734.539,36 

   Marítimo 50.718.265,17 4.732.555,59 -2.321.734,83 -48.307.444,41 

   Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Aéreo 0,00 2.895.499,50 0,00 2.895.499,50 

   Transportes 0,00 81.514,54 0,00 81.514,54 

   Responsabilidade Civil Geral 3.388.459,66 216.657,29 3.640.447,68 468.645,31 

   Diversos 8.527.851,67 2.128.320,66 4.599.609,36 -1.799.921,65 

Total Não Vida 207.156.284,58 120.298.430,30 124.630.859,61 37.773.005,33 

Total geral 214.037.924,24 144.322.010,36 132.627.952,55 62.912.038,67 

* - De sinistros ocorridos no ano 2007 e anteriores    

Ramos / Grupos de ramos 
Montantes pagos Variação da  provisão  Custos com sinistros 

para sinistros  

 (1)   (2)  (3) =(1)+(2) 

Seguro  directo       

Acidentes de Trabalho 15.964.884,43 2.108.022,16 18.072.906,59 

Acidentes Pessoais e Doença 17.753.526,80 627.367,18 18.380.893,98 

Incêndio e Elementos da Natureza 33.770.246,07 624.075,09 34.394.321,16 

Automóvel 135.717.981,47 -19.205.573,31 116.512.408,16 

Marítimo 4.785.299,85 -53.040.000,00 -48.254.700,15 

Ferroviário 0,00 0,00 0,00 

Aéreo 2.895.499,50 5.613.699,79 8.509.199,29 

Transportes 304.298,97 0,00 304.298,97 

Responsabilidade Civil Geral 216.657,29 -509.358,57 -292.701,28 

Diversos 2.321.610,07 -4.223.451,95 -1.901.841,88 

Total 213.730.004,45 -68.005.219,60 145.724.784,85 

Resseguro aceite 0,00 488.392,99 488.392,99 

Total Geral 213.730.004,45 -67.516.826,61 146.213.177,84 
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Nota 25 

Indicação do método de valorimetria aplicado a cada uma das rubricas dos investimentos. Nos casos em que exista mudança de critério valorimétrico deve ser dada nota 

dessa mudança e devem ser explicitadas as correcções efectuadas em termos contabilísticos. 

As acções e outros títulos de rendimento variável estão valorizados ao custo de aquisição, excepção feita aos títulos de crédito em que a EMOSE possuía as respectivas 

demonstrações financeiras à data do fecho de contas, os quais se encontram valorizados segundo o princípio do valor actual, conforme referido na nota 3 f). 

Os imóveis encontram-se valorizados ao justo valor, determinado em função dos métodos de Determinação do Valor de Reposição Depreciado, Determinação do Valor de 

Rendimento e Correcção Monetária. 

Os Imóveis que não se encontram valorizados pelo método acima referido, conforme referido no n.º ii) da alínea f) da nota 3, encontram-se valorizados ao respectivo 

valor de construção ou aquisição, ajustado dos montantes de obras de benfeitoria entretanto realizadas. 

Empréstimos sobre Apólices, Empréstimos Hipotecários e Depósitos em Bancos, estão valorizados ao custo de aquisição/valor histórico, sendo os rendimentos 

especializados em função do período decorrido até 31 de Dezembro de cada ano. 

Ainda no que respeita aos Depósitos à Ordem e aos Depósitos a Prazo em moeda estrangeira, o seu valor de balanço encontra-se actualizado para os câmbios de final do 

ano. 

Nota 26 

Especificação do método utilizado para a determinação do valor actual dos edifícios.  

Discriminação dos edifícios segundo o exercício correspondente à sua avaliação, conforme se segue. 

Exercício  

última avaliação 

Valor 

aquisição 

Valor 

Balanço 

2006 83.797.558 1.301.592.211 

2005 246.987.216 246.987.216 

2004 - - 

2003 15.833.873 15.833.873 

2002 1.698.748 1.698.748 

Anterior 4.063.028 5.946.814 

 

Ver especificação do método utilizado para a determinação do valor actual dos imóveis n.º ii) da alínea f) da nota 3 
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Nota 27 

Indicação dos montantes recuperáveis, relativamente a prestações efectuadas pela ocorrência de sinistros, provenientes da aquisição dos direitos dos segurados em 

relação a terceiros (sub-rogação) ou da obtenção da propriedade legal dos bens seguros (salvados) que se encontram registados nas sub-contas adequadas das contas 

“251 – Existências”, “40 – Tomadores de seguro” e “47 – Outros devedores e credores”. 

O efeito líquido resultante dos saldos a recuperar e dos saldos já liquidados aos segurados ascende, em referência a 31 de Dezembro de 2008, a 1.756.034 Meticais.  

 

Nota 28 

Discriminação de alguns valores relativos ao seguro não-vida entre seguro directo e resseguro aceite e, dentro do seguro directo, entre os vários ramos,  

conforme Anexo 6. 

Ramos/Grupos de ramos Prémios brutos 
emitidos 

Prémios brutos 
adquiridos 

Custos com 
sinistros brutos 

Custos de 
exploração brutos 

Saldo de resseguro 
cedido 

Seguro directo           

Acidentes de Trabalho 69.649.411,12 
                   
66.968.225,75  18.072.906,59 28.526.179,25 28.128,08 

Acidentes Pessoais e Doença 47.540.847,94 
                     
25.142.104,20  18.380.893,98 25.379.966,26 35.628.868,68 

Incêndio e Elementos da Natureza 25.179.772,64 
                     
9.648.269,00  34.394.321,16 12.613.290,13 -14.602.364,43 

Automóvel 292.572.965,00 
                 
274.753.158,65  116.512.408,16 117.757.625,49 -4.718.355,42 

Marítimo 3.673.070,40 
                           
139.810,00  -48.254.700,15 1.627.475,10 53.618.647,37 

Ferroviário 0,00 
                                           
-    0,00 0,00 0,00 

Aéreo 41.617.631,49 
                    
12.273.367,04  8.509.199,29 14.522.153,01 27.921.415,30 

Transportes 1.171.625,88 
                         
602.464,68  304.298,97 444.838,59 65.519,44 

Responsabilidade Civil Geral 3.114.061,44 
                       
1.949.215,23  -292.701,28 1.314.269,06 493.640,77 

Diversos 22.393.552,45 
                       
1.806.090,71  -1.901.841,88 8.678.336,16 11.921.926,78 

Total 506.912.938,36 393.282.705,26 145.724.784,85 210.864.133,05 110.357.426,57 

Resseguro Aceite 153.257,20 983.607,20 488.392,99 27.194,66 0,00 

Total geral 507.066.195,56 394.266.312,46 146.213.177,84 210.891.327,71 110.357.426,57 
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Nota 29 

Indicação do montante das comissões relativas ao seguro directo, contabilizadas no exercício, que deve incluir as comissões de qualquer natureza, nomeadamente 

comissões de aquisição, de renovação, de cobrança e de serviços pós-venda. 

A Companhia registou no exercício, o montante de 37.007.613 Meticais, de comissões de mediação e corretagem. 

 

Nota 30 

Indicação dos investimentos segundo a sua afectação, de acordo com o seguinte quadro: 

Rubricas 

 
 

Ramo Vida 
 
 

 (contas 20 e 230) 

Ramos não vida  
 
 

(contas 21 e 231) 

Livres 
 
 

 (conta 22) 

Edifícios   183.383.784,24 424.252.769,12 964.422.309,27 

Outros investimentos financeiros       

  
Títulos de rendimento  variável 
        

   Acções 39.101.570,26 191.394.001,42 161.799.933,08 

   Outros 0,00 0,00 0,00 

  Títulos de rendimento fixo         

   De dívida pública 0,00 10.000.000,00 0,00 

   
De outros emissores 
públicos 0,00 0,00 0,00 

   De outros emissores 0,00 13.402.000,00 0,03 

  Empréstimos hipotecários 0,00 0,00 0,00 

  Outros empréstimos 209.105,78 0,00 0,00 

  Depósitos em instituições de crédito 0,00 28.935.000,00 50.000.000,00 

  Outros investimentos 0,00 0,00 0,00 

Depósitos junto de empresas cedentes 0,00 0,00 1.838.942,79 

    Total 222.694.460,28 667.983.770,54 1.178.061.185,17 
 

Nota 31 

Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da situação financeira e dos resultados da Companhia.  
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a) Indicação de alguns valores relativos ao seguro de vida, de acordo com o seguinte quadro (em contos): 

Prémios e seus adicionais 

   De seguro directo 90.698.050 

Relativos 

   A contratos individuais 23.453.590 

Relativos 

   A contratos de grupo 65.009.439 

Relativos 

   A contratos de despesas funeral 2.235.021 

Prémios e seus adicionais 

   De resseguro aceite 153.257 

Prémios  

   De resseguro cedido 9.173.741 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Reserva Matemática 

   De seguro directo 204.840.690 

      contratos individuais 165.336.961 

      contratos de grupo 34.713.868 

      contratos de despesas funeral 4.789.861 

    De resseguro cedido 10.205.342 

       contratos individuais 6.465.867 

       contratos de grupo 3.739.475 
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b) Indicação e decomposição dos saldos das rubricas que compõem a situação líquida. 

 

 

Capital: 

 

Com a transformação da EMOSE – Empresa Moçambicana de Seguros, E.E., em sociedade anónima de responsabilidade limitada, operada no decorrer do exercício de 

1999, a Companhia procedeu a um aumento do seu capital social de 150.000 Meticais para 157.000.000 Meticais, por via da incorporação de reservas de reavaliação. 

   

O capital social da EMOSE é assim de 157.000.000 Meticais, integralmente subscrito e realizado pelo Estado e por gestores, técnicos e trabalhadores da empresa estatal, 

na proporção de 80% e 20%, respectivamente, encontrando-se representado por 1.570.000 acções de 100 Meticais cada uma. 

 

Reservas: 

Esta rubrica é composta pela reserva legal, no montante de 6.345.155 Meticais, pela reserva de reavaliação, no montante de 1.243.843.328 Meticais, relativa à reavaliação 

dos imóveis da Companhia com base nos Decretos-Lei n.ºs. 13/88 de 11 Novembro e 33/93 de 30 de Dezembro e na reavaliação extraordinária autorizada pelo Ministério 

do Plano e Finanças em 1999 para efeitos da transformação da EMOSE em sociedade anónima de responsabilidade limitada e pelas reservas de reavaliação livres de 2001 e 

2006, no montante de 934.382.844 Meticais, relativa à avaliação dos imóveis pelo justo valor, conforme descrito na nota 25 e pela actualização, para valores de mercado, 

do valor das acções e títulos de rendimento variável no montante de 165.121.891 Meticais. 

 

Esta rubrica reflecte ainda o montante de 2.257.700 Meticais, relativo a uma “reserva de reavaliação livre”,  conforme descrito na nota 16, o montante de 18.527.596 

Meticais de reservas livres, assim como, o montante de 3.593.393 Meticais da reserva de investimentos. 

 

Fundo Social: 

Corresponde às despesas efectuadas pela EMOSE por conta do Fundo Social a constituir, de acordo com o artigo 28º do decreto-lei 3/77 de 13 de Janeiro (agora revogado 

pelo artigo 36º do Diploma Ministerial 30/99 de 21 de Abril, que aprova os Estatutos da Companhia), pela aplicação de resultados. A regularização do montante reflectido 

nesta conta aguarda deliberação da Assembleia-geral de accionistas. 
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Fundo Para Tesouro: 

De acordo com o artigo 28º do decreto-lei n.º 3/77 de 13 de Janeiro, do resultado da EMOSE seria anualmente entregue uma percentagem ao Tesouro Público, a definir 

pelo Ministro das Finanças. O montante de 1.319.715 Meticais, diz respeito às entregas efectuadas ao Estado, até 1987, por conta da aplicação de resultados que viesse a 

ser definida.  

A partir de 1987 cessaram as entregas da EMOSE passando a Companhia a estar sujeita a Contribuição Industrial. 

Com a revogação do decreto-lei n.º 3/77 de 13 de Janeiro, fica cometida à Assembleia-geral de accionistas a aplicação a efectuar a este fundo. 

 

Fundos Doados: 

Esta rubrica é composta pelo valor relativo a diverso material informática doado pela Embaixada de Itália à EMOSE. 

 

c) RECIBOS POR COBRAR 

O saldo de Recibos por cobrar corresponde ao valor dos inventários de prémios em cobrança apresentados pela Companhia em referência a 31 de Dezembro de 2008.  

Os prémios em moeda estrangeira emitidos pelas secções técnicas, que se encontram à cobrança em 31 de Dezembro de 2008, estão reflectidos no inventário ao câmbio 

oficial do Banco de Moçambique para aquela data.  

 

d) DEVEDORES POR OUTRAS OPERAÇÕES  

– Outros 

O saldo da rubrica de Devedores por outras operações, no montante de 101.860.156 Meticais, engloba um saldo de 30.852.886 Meticais relativo a um adiantamento 

efectuado ao accionista Estado, para pagamento do resseguro da frota das Linhas Aéreas de Moçambique, junto da respectiva resseguradora no estrangeiro, na sequência 

dos eventos ocorridos em 11 de Setembro de 2001. Este adiantamento, que não vence juros, será amortizado através dos dividendos futuros a entregar ao accionista. 

 

e) CONTIGÊNCIAS FISCAIS 

De acordo com a legislação em vigor, as autoridades fiscais têm a possibilidade de rever a situação da Empresa durante dez (10) anos, podendo resultar, devido a 

diferentes interpretações e/ou incumprimento da legislação fiscal, nomeadamente em sede de Contribuição Industrial, IRPC, IRT, IRPS, IVA e Imposto de Circulação, 

eventuais correcções. Contudo, o Conselho de Administração da Companhia considera que eventuais correcções à matéria colectável declarada, decorrentes dessas 

revisões, não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras anexas. 
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 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
 

 
BDO Binder & Co 
Auditoria, Impostos e Consultoria 
 
 
 

RELATÓRIO DE AUDITOR INDEPENDENTE 
 
Introdução 
 
1 Examinámos as demonstrações financeiras anexas da EMOSE - EMPRESA MOÇAMBICANA DE SEGUROS, S.A que compreendem o balanço em 31 de 
Dezembro de 2008 (que evidencia um total de 2 649 634 762,41 Meticais e um total de capital próprio de 1 202 573 627,16 Meticais, incluindo um resultado líquido de 
53 741 780,54 Meticais, e a demonstração dos resultados referentes ao ano então findo, e um resumo das políticas contabilísticas significativas e outras notas explicativas. 
 
Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Financeiras 
 
2 A Administração é responsável pela preparação e apresentação apropriada destas demonstrações financeiras de acordo com os princípios contabilísticos 
geralmente aceites e normas emanadas pela Inspecção-geral de Seguros de Moçambique. Esta responsabilidade inclui: concepção, implementação e manutenção do 
controlo interno relevante para a preparação e apresentação apropriada de demonstrações financeiras que estejam isentas de distorções materiais, quer devidas a fraude 
ou a erro; selecção e aplicação de políticas contabilísticas apropriadas; e de fazer estimativas contabilísticas que sejam razoáveis nas circunstâncias. 
 
Responsabilidades do Auditor 
 
3 A nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre estas demonstrações financeiras baseada na nossa auditoria.  
 
4 Excepto quantos as limitações descritas nos parágrafos nºs 7 e 8 abaixo, conduzimos a nossa auditoria de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria. Estas 
Normas exigem que cumpramos requisitos éticos e planeemos e executemos a auditoria a fim de obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras estão 
isentas de distorção material. 
 
5 Uma auditoria envolve a execução de procedimentos para obter prova de auditoria sobre as quantias e divulgações das demonstrações financeiras. Os procedimentos 

seleccionados dependem do juízo do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção material das demonstrações financeiras, quer devido a fraude quer a erro. 
Ao fazer essas avaliações de risco, o auditor considera o controlo interno relevante para a preparação e apresentação apropriada das demonstrações financeiras pela 
entidade a fim de  
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conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não com a finalidade de expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da 
entidade. Uma auditoria também inclui a avaliação da adequação das políticas contabilísticas usadas e da razoabilidade das estimativas contabilísticas feitas pela gerência, 
bem como a avaliação da apresentação global das demonstrações financeiras.  
 
6 Cremos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião de auditoria. 

Reservas  
 
7 Embora o tenhamos solicitado, não obtivemos respostas aos nossos pedidos de confirmação externa dos saldos das rubricas abaixo indicadas. Simultaneamente, 
os procedimentos alternativos utilizados para validar os valores não se revelaram satisfatórios, consequentemente, não podemos assegurar a totalidade e exactidão dos 
saldos abaixo indicados, nem confirmar se todos os direitos e responsabilidades estão correctamente divulgados nas demonstrações financeiras. Esta situação 
consubstancia uma limitação ao âmbito do nosso trabalho de auditoria. 
 
Descrição Débito Crédito
Mediadores de seguros  24 179 020,00 
Resseguradores  138 888 374,00 
Devedores Diversos 188 899 780,00  
 
8 O saldo da rubrica “Credores por operações de seguro directo” no montante de 66 083 857 Meticais é relativo a recibos provisórios emitidos pela entidade desde 
2001, cujos recibos definitivos se encontram ainda por emitir. Se atendermos que parte significativa do saldo desta rubrica corresponde a recibos provisórios de 
antiguidade significativa (mais de 1 ano), que a falta de regularização destes recibos pode levar à sobreavaliação da conta de recibos por cobrar e, consequentemente, à 
sobreavaliação da respectiva provisão e que o deficiente controlo no registo dos recibos provisórios, contribui para o atraso e/ou falta de emissão dos recibos definitivos, 
não estamos em condições de aferir em que extensão os possíveis ajustamentos resultantes da regularização de recibos provisórios poderão influenciar os saldos desta 
rubrica e das rubricas de prémios brutos emitidos, recibos por cobrar e, consequentemente, o resultado da entidade. 

Opinião 
 
9 Em nossa opinião, excepto quanto os efeitos dos ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não existissem as limitações descritas nos parágrafos nº 
7 e 8, as demonstrações financeiras dão uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira da EMOSE - EMPRESA MOÇAMBICANA DE SEGUROS, S.A. em 
31 de Dezembro de 2008, e do seu desempenho financeiro do ano então findo de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites e normas emanadas pela 
Inspecção Geral de Seguros de Moçambique 
 

  
 
Maputo, 26 de Maio de 2009 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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ORGÃOS SOCIAIS 
 
 
Mesa da Assembleia 
Presidente Sr. Mariano Araújo Matsinha 
Secretario Sr. Santos Gonzaga Jeque 
Conselho de Administração 
Presidente Sr. Venâncio Mondlane 
Administrador Delegado Sr. César Bento Madivádua 
Administrador da Área Financeira Sr. Mário Júlio Samboco 
Administrador da Área Administrativa e 
Patrimonial 

Sr. Hélder Elias Xavier 

Administradora da Área de Seguros Sra. Cacilda da Conceição Matule 
Administrador não Executivo Sr. Silvestre Valente Sechene 
Conselho Fiscal 
Presidente Sra. Conceita Ernesto Xavier Sortane 
Vogal Sra. Argentina Victória Salvador Maússe 
Vogal Sr. Júnior Félix Miguel Pinto 
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