
RelatóRio e contas inteRcalaR
1º semestRe de 2019

(1/3) 
O BIM - Banco Internacional de Moçambique, S.A., com o intuito de manter informados os seus Clientes e o público em geral da evolução da sua actividade, situação patrimonial e financeira e em cumprimento 
do Aviso n.º 4/GBM/2007 e da Circular n.º 4/SHC/2007 do Banco de Moçambique, apresenta de seguida, a informação referente a 30 de Junho de 2019.

BIM - Banco Internacional de Moçambique. S.A.
Demonstração dos Resultados Consolidados e do Banco 
para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2019 MZN’000

Notas

Consolidado Banco

Jun-19 Jun-18 Jun-19 Jun-18

Juros e proveitos equiparados 2 8.675.619 10.648.648 8.598.457 10.581.103

Juros e custos equiparados 2 (2.358.203) (3.879.834) (2.537.870) (4.315.176)

    Margem financeira 6.317.416 6.768.814 6.060.587 6.265.927

Rendimentos de instrumentos de capital 3 3.494 1.889 492.804 434.929

Resultados de serviços e comissões 4 1.060.384 1.042.698 1.086.437 1.069.541

Resultados em operações financeiras 5 509.851 278.856 505.141 271.814

Outros resultados de exploração 834.854 949.901 421.515 704.879

2.408.583 2.273.344 2.505.897 2.481.163

    Total de proveitos operacionais 8.725.999 9.042.158 8.566.484 8.747.090

Custos com pessoal (1.454.019) (1.361.082) (1.371.668) (1.307.112)

Outros gastos administrativos (1.485.574) (1.505.452) (1.495.227) (1.510.778)

Amortizações do exercício  (379.478)  (297.514)  (357.662)  (278.317)

    Total de custos operacionais (3.319.071) (3.164.048) (3.224.557) (3.096.207)

Imparidade do crédito  (816.919) (1.032.386)  (816.919) (1.032.386)

Outras provisões  (201.025)  (115.474)  (157.809)  73.299 

    Resultado antes de impostos 4.388.984 4.730.250 4.367.199 4.691.796

Impostos

      Correntes  (959.161)  (891.548)  (812.598)  (900.505)

       Diferidos 869  ( 61.151) 869 61.151

 (958.292)  (952.699)  (811.729)  (839.354)

    Resultado após impostos 3.430.692 3.777.551 3.555.470 3.852.442

Resultado consolidado do exercício atribuível a:

    Accionistas do Banco 3.401.255 3.749.317 - -

    Interesses que não controlam 29.437 28.234 - -

    Resultado do  exercício 3.430.692 3.777.551 3.555.470 3.852.442

    Resultado por acção 75,58 MZN 83,32 MZN 79,01 MZN 85,61 MZN

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas.

BIM - Banco Internacional de Moçambique. S.A.
Demonstração Consolidada do Rendimento Integral
para o período  de seis meses findo em 30 de Junho de 2019

                 
MZN’000

Jun-19 Jun-18

Itens que poderão vir a ser reclassificados para a demonstração dos resultados

Activos financeiros disponiveis para venda - alterações no justo valor 10.224 238.823

Outro rendimento integral do período depois de impostos 10.224 238.823

Itens que não serão reclassificados para a Demonstração de Resultados

Transição IFRS 9  - (174.821)

 - (174.821)

Outro rendimento integral do período depois de impostos 10.224 64.002

Resultado consolidado do exercício 3.430.692 3.777.551

Total do rendimento integral do exercício  3.440.916  3.841.553 

Atribuível a :

Accionistas do Banco 3.410.725 3.813.319

Interesses que não controlam

Resultado consolidado do exercício 30.191 28.234

30.191 28.234

Total do rendimento integral do exercício 3.440.916 3.841.553

BIM - Banco Internacional de Moçambique. S.A.
Demonstração do Rendimento Integral do Banco
para o período  de seis meses findo em 30 de Junho de 2019

                 
MZN’000

Jun-19 Jun-18

Itens que não serão reclassificados para a Demonstração de Resultados

Reservas de Justo Valor  -  274.455 

Transição para IFRS 9  -  (174.821)

Outro rendimento integral do período depois de impostos  -  99.634 

Resultado líquido do exercício  3.555.470  3.852.442 

Total do Rendimento integral do exercício 3.555.470 3.952.076

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas.

BIM - Banco Internacional de Moçambique. S.A.
Balanço Consolidado e do Banco
para o período  de seis meses findo em 30 de Junho de 2019 MZN’000

Notas

Consolidado Banco

Jun-19 Dez-18 Jun-19 Dez-18

Activo

Caixa e disponibilidades no Banco de Moçambique 27.983.901 28.071.933 27.983.886 28.071.933

Disponibilidades em outras instituições de crédito 775.791 2.809.498 784.130 2.807.182

Aplicações em instituições de crédito 7.917.172 7.207.478 7.904.135 7.191.413

Créditos a clientes 6 47.246.218 50.165.110 47.246.218 50.165.110

Activos financeiros ao custo amortizado 7 51.645.589 49.228.292 50.238.849 48.648.704

Activos financeiros ao justo valor através  de 
outro rendimento integral 8 130.989 120.341 80.967 80.958

Investimentos em subsidiárias 9  -  - 416.148 416.148

Investimentos em associadas 264.295 259.619  -  -

Propriedades de Investimento 107.458 107.458  -  -

Activos não correntes detidos para venda 2.994.503 3.883.544 2.994.503 3.883.544

Outros activos tangíveis 10 6.059.384 5.580.308 5.611.849 5.087.413

Goodwill e activos intangíveis 11 527.115 496.928 368.941 334.888

Activos por impostos correntes 956.900 956.900 956.900 956.900

Activos por impostos diferidos 576.004 575.135 573.497 572.628

Outros activos 3.761.169 1.345.531 1.609.828 666.294

Total do Activo 150.946.488 150.808.075 146.769.851 148.883.115

Passivo

Recursos de outras instituições de crédito 12 858.504 930.807 858.504 930.807

Recursos de clientes 13 108.813.979 110.727.229 109.936.039 112.834.994

Títulos de dívida emitidos 1.028.000 1.029.333

Provisões 14 3.763.975 2.251.814 450.013 373.773

Passivos por impostos correntes 18.577 37.345  - 3

Passivos por impostos diferidos 41.599 32.525  -  -

Outros passivos 3.668.402 3.262.300 3.303.398 2.892.174

Total do Passivo 117.165.036 117.242.020 115.575.954 118.061.084

Capitais Próprios

Capital 15 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

Reservas e resultados acumulados 16 29.049.496 28.821.488 26.693.897 26.322.031

   Total do Capital Próprio atribuível ao Grupo/ 
Banco 33.549.496 33.321.488 31.193.897 30.822.031

Interesses que não controlam 231.956 244.567  -  -

   Total dos Capitais Próprios 33.781.452 33.566.055 31.193.897 30.822.031

Total dos Capitais Próprios e do Passivo 150.946.488 150.808.075 146.769.851 148.883.115

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras.

NOTAS àS DeMONSTRAçõeS FINANCeIRAS INTeRCAlAReS 
CONSOlIDADAS e INDIvIDuAIS
para o periodo de seis meses findo em 30 de Junho de 2019

NOTA INTRODuTóRIA

O BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A. (“o Banco” ou “BIM”) é um Banco de capitais essencialmente 
privados com sede social em Maputo. Estas demonstrações financeiras consolidadas são compostas pelo banco 
e suas subsidiárias, a Seguradora Internacional de Moçambique, SA (colectivamente “ Grupo”). 

As demonstrações financeiras consolidadas e individuais agora apresentadas reflectem os resultados das ope-
rações do Banco e de todas as suas subsidiárias (em conjunto “Grupo”) e a participação no Grupo nas associadas 
para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2019.

O Banco tem por objecto principal a realização de operações financeiras e a prestação de todos os serviços 
permitidos aos bancos comerciais de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente a concessão de emprés-
timos em moeda nacional e estrangeira, a concessão de letras de crédito e de garantias bancárias, transacções 
em moeda estrangeira e recepção de depósitos em moeda nacional e estrangeira.

Bases de Apresentação

As demonstrações financeiras consolidadas e individuais foram preparadas de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro, tendo sido aprovadas pelo Conselho de Administração do Banco a 24 de 
Julho de 2019. 

As políticas contabilísticas apresentadas nesta nota foram aplicadas de forma consistente a todas as entidades 
do Grupo, e são consistentes com as utilizadas na preparação das demonstrações financeiras do período ante-
rior. Estas são as primeiras demonstrações financeiras do banco e do grupo nas quais a IFRS16 foi aplicada. As 
alterações nas políticas contabilísticas estão descritas na nota 1. a).

Moeda funcional e de apresentação

Estas demonstrações financeiras consolidadas e individuais são apresentadas em Meticais, que é a moeda 
funcional do Grupo e Banco, todos os valores foram arredondados à unidade de milhar mais próxima, excepto 
quando indicado.

uso de julgamentos e estimativas

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as IFRS’s requer que a Comissão Executiva formule 
julgamentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas contabilísticas e o valor dos 
activos, passivos, proveitos e custos. As estimativas e pressupostos associados são baseados na experiência 
histórica e noutros factores considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam a base para os 
julgamentos sobre os valores dos activos e passivos cuja valorização não é evidente através de outras fontes. 
Os resultados reais podem diferir das estimativas. As questões que requerem um maior índice de julgamento ou 
complexidade ou para as quais os pressupostos e estimativas são considerados significativos são apresentados 
na política contabilística descrita na nota respeitante.

1. Políticas contabilísticas

A partir de 1 de Janeiro de 2010, o Grupo passou a aplicar a IFRS 3 (revista) para o reconhecimento contabilís-
tico das concentrações de actividades empresariais. As alterações de políticas contabilísticas decorrentes da 
aplicação da IFRS 3 (revista) são aplicadas prospectivamente.

As políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas demostrações financeiras intercalares foram apli-
cadas a todas as entidades do Grupo e são consistentes, excepto conforme descrito abaixo no ponto 1 a), com 
as utilizadas na preparação das Demonstrações Financeiras do exercício findo em Dezembro 2018, incluindo 
os requisitos definidos pela IAS 34- Relato Financeiro Intercalar. 

O Banco e o Grupo adoptaram as IFRS e interpretações de aplicação obrigatória de acordo com a descrição 
apresentada no relatório anual com referência a 31 de Dezembro de 2018.

a) Alterações de políticas contabilísticas

Excepto conforme descrito abaixo, as políticas contabilísticas aplicadas nas demonstrações financeiras inter-
calares são as mesmas aplicadas nas últimas demonstrações financeiras anuais.

As alterações nas políticas contabilísticas também devem ser reflectidas nas demonstrações financeiras do 
exercício findo em 31 de Dezembro de 2019.

O Banco adoptou inicialmente a IFRS 16 – locações a partir de 01 de Janeiro de 2019. Uma série de outras novas 
normas entraram em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2019, mas não afectam materialmente as demonstrações 
financeiras do Banco.

O IFRS 16 introduziu um modelo contabilístico único para os arrendatários. Como resultado, o Banco, como 
arrendatário, reconheceu activos de direito de uso que representam seus direitos de usar os activos subjacen-
tes e os passivos de arrendamento que representam sua obrigação de fazer pagamentos de arrendamento. A 
contabilidade do lado do locador permanece sem alterações significativas às políticas contabilísticas anteriores.

Os detalhes das alterações nas políticas contabilísticas estão divulgadas abaixo.

A. Definição de arrendamento

Segundo a IFRS 16, um contrato é ou contém um arrendamento se o contrato transmite o direito de controlar 
o uso de um activo identificado por um período de tempo em troca de uma remuneração.

Na transição para a IFRS 16, O Banco optou por aplicar o expediente prático na avaliação de quais transacções 
são arrendamentos. Aplicou a IFRS 16 somente a contractos que foram previamente identificados como ar-
rendamentos. Os contractos que não foram identificados como arrendamentos de acordo com o IAS 17 não 
foram reavaliados. Por conseguinte, a definição de uma locação de acordo com a IFRS 16 foi aplicada apenas a 
contractos celebrados ou alterados em ou após 1 de Janeiro de 2019.

No início ou na reavaliação de um contrato que contém uma componente de arrendamento, o Banco aloca a 
contrapartida no contrato a cada componente de arrendamento e de não arrendamento com base em preços 
relativos.

B. Locatário

O Banco arrenda vários activos, principalmente instalações onde as suas agências se encontram localizadas.

Como locatário, o Banco classificava anteriormente os arrendamentos como arrendamentos operacio-
nais ou financeiros com base na sua avaliação sobre se o arrendamento transferiu substancialmente 
todos os riscos e benefícios da propriedade. Sob o IFRS 16, o Banco reconhece os activos de direito de 
uso e os passivos de arrendamento para a maioria dos arrendamentos – ou seja, esses arrendamentos 
são registados no Balanço.

No entanto, o Banco optou por não reconhecer os activos de direito de uso e os passivos de arrendamento 
para alguns arrendamentos de activos de renda mensal inferior a cinco mil dólares. O Banco reconhece os 
pagamentos de arrendamento associados a esses arrendamentos como FST pelo método de quotas constantes 
pelo prazo do arrendamento.

O Banco apresenta activos de direito de uso que não atendem à definição de propriedade para investimento 
em “imobilizado”, o mesmo item que apresenta activos subjacentes da mesma natureza de sua propriedade. Os 
activos de direito de uso que atendem à definição de propriedade de investimento são apresentados dentro da 
propriedade de investimento. Os valores contabilísticos dos activos de direito de uso são os seguintes: 

MZN’ 000

Imóveis Total

Saldo em 1 de Janeiro de 2019 741.367 741.367

Saldo em 30 de Junho de 2019 673.823 673.82

O Banco apresenta passivos de arrendamento em ‘empréstimos e financiamentos’ no Balanço.

i. Políticas contabilísticas significativas

O Banco reconhece um activo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início do arrenda-
mento. O activo de direito de uso é mensurado inicialmente pelo valor presente dos pagamentos que não são 
pagos na data de início, descontando utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento ou, se essa taxa não 
puder ser prontamente determinada, a taxa de empréstimo incremental do Banco, ao qual é subsequentemente 
deduzido o valor das depreciações e perdas de valor recuperável, e ajustado por certas reavaliações do passivo 
de arrendamento. 

À semelhança do activo, o passivo de arrendamento é também mensurado inicialmente pelo valor presente dos 
pagamentos que não são pagos na data de início.

O passivo de arrendamento é subsequentemente aumentado pelo custo de juros sobre o passivo de ar-
rendamento e diminuído pelo pagamento do arrendamento. É reavaliado quando há uma mudança nos 
pagamentos futuros de arrendamento decorrentes da alteração da taxa de desconto ou da estimativa do 
montante esperado a ser pago.

Para os contractos que incluem a opção de renovação, assumiu-se a sua renovação, para aqueles que à data de 
referência do relatório têm um período de vigência de pelo menos 12 meses e o Banco tem a relativa certeza 
de que irá ser renovado. 

BIM - Banco Internacional de Moçambique. S.A.

Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidados e do Banco 
para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2019 MZN’000

Notas

Consolidado Banco

Jun-19 Jun-18 Jun-19 Jun-18

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Juros e comissões recebidas 10.217.862 11.224.518 9.190.273 13.394.492

Juros e comissões pagas (2.720.689) (3.871.028) (2.895.256) (4.286.678)

Pagamentos a empregados e fornecedores (3.054.880) (2.696.713) (3.003.461) (2.759.155)

Recuperação de empréstimos previamente 
abatidos 265.734 76.925 265.734 76.925

Prémios de seguros recebidos 594.825 629.091  -  -

Pagamento de indemnizações da actividade 
seguradora (236.807) (351.588)  -  -

    Resultados operacionais antes de 
alterações nos fundos operacionais 5.066.045 5.011.205 3.557.290 6.425.584

Diminuição/(aumento) de activos operacionais

Activos financeiros ao custo amortizado (2.427.945) (6.261.639) (649.952) (8.827.246)

Aplicações em instituições de crédito (408.824) 4.012.734 (583.854) 3.835.895

Depósitos no Banco de Moçambique (783.813) (4.715.936) (783.813) (4.715.936)

Crédito a clientes (479.680) (431.976) (651.908) 437.596

Outros activos operacionais (1.510.451) 128.100 (53.291) (262.386)

Aumentos/(diminuição) dos passivos 
operacionais

Depósitos de outras instituições de crédito (70.562)  (254.190) (70.562) (254.191)

Depósitos de clientes e outros empréstimos (1.133.048) 5.227.624 (2.457.911) 3.665.719

Responsabilidades representadas por títulos (28.000)  -  -

Outros passivos operacionais 580.110 (778.526) 969.305 703.347

Fluxos de caixa líquidos das actividades 
operacionais antes do pagamento de 
impostos sobre os lucros (1.196.168) 1.937.396 (724.696) 1.008.382

Impostos pagos sobre o rendimento (pagos) / 
recebidos (977.929) (704.092) (812.601) (838.507)

Fluxos de caixa líquidos das actividades 
operacionais (2.174.097) 1.233.304 (1.537.297) 169.875

Fluxos de caixa das actividades de 
investimento

Compra/reforço de participações (4.676) 7.881  -  -

Dividendos recebidos 3.494 1.889 492.804 434.929

Compra de activos tangíveis 2.458.938 (691.057) 1.338.792 (54.216)

Valores recebidos na venda de activos tangíveis 13.649 163.246 13.649 163.246

Fluxos de caixa líquidos das actividades de 
investimento 2.471.405 (518.041) 1.845.245 543.959

Fluxos de caixa das actividades de 
financiamento

Dividendos pagos (3.183.604) (1.950.906) (3.183.604) (1.950.906)

Amortizações de Dívida Subordinada  -  -  -  -

Juros pagos das actividades de financiamento  -  -  -  -

Fluxos de caixa líquidos das actividades de 
financiamento (3.183.604) (1.950.906) (3.183.604) (1.950.906)

Efeitos da alteração da taxa de câmbio em 
caixa e seus equivalentes (19.256) 611.579 (19.256) 611.579

Aumento/(diminuição) em caixa e seus 
equivalentes (2.905.552) (624.064) (2.894.912) (625.493)

Caixa e seus equivalentes no início do 
período 7.359.347 5.837.712 7.357.031 5.826.107

Caixa e seus equivalentes no fim do período 17 4.453.795 5.213.649 4.462.119 5.200.614

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras.

BIM - Banco Internacional de Moçambique. S.A.

Demonstração de Alterações do Capital Próprio Consolidado
para o período  de seis meses findo em 30 de Junho de 2019 MZN’000

Total dos 
capitais 
próprios Capital

Reserva 
legal

Outras 
reservas e 
resultados 

acumulados

Total do 
Capital 
Próprio 

atribuível 
ao Grupo

Interesses  
que não 

controlam

Saldos em 31 de Dezembro de 2017 28.661.392 4.500.000 4.529.645 19.419.464 28.449.109 212.283

Ajustamentos derivados da aplicação 
inicial da IFRS 9 (174.821)  -  - (174.821) (174.821)  -

Saldos reexpressos a 1 de Janeiro 2018 28.486.571 4.500.000 4.529.645 19.244.643 28.274.288 212.283

Dividendos distribuídos em 2018 (1.992.036)  -  - (1.950.906) (1.950.906) (41.130)

Rendimento integral 7.077.017 7.007.482 7.007.482 69.535

Outros (5.497)  -  - (9.376) (9.376) 3.879

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 33.566.055 4.500.000 4.529.645 24.291.843 33.321.488 244.567

Dividendos distribuídos em 2019 (3.226.477)  -  - (3.183.604) (3.183.604) (42.873)

Rendimento integral 3.440.916  -  - 3.410.725 3.410.725 30.191

Outros 958  -  - 887 887 71

Saldos em 30 de Junho de 2019 33.781.452 4.500.000 4.529.645 24.519.851 33.549.496 231.956

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras.

Banco Internacional de Moçambique, S.A.

Demonstração de alterações do capital próprio individual
para o período  de seis meses findo em 30 de Junho de 2019

                  
MZN’000

Total dos 
capitais 
próprios Capital

Reserva 
legal

Reservas e 
resultados 
transitados

Saldos em 31 de Dezembro de 2017 26.314.864 4.500.000 4.529.645 17.285.219

Ajustamentos derivados da aplicação inicial 
da IFRS 9 (174.821)  -  - (174.821)

Saldos reexpressos a 1 de Janeiro 2018 26.140.043 4.500.000 4.529.645 17.110.398

Dividendos distribuídos em 2018 (1.950.906)  -  - (1.950.906)

Rendimento integral 6.632.894  -  - 6.632.894

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 30.822.031 4.500.000 4.529.645 21.792.386

Dividendos distribuídos em 2019 (3.183.604)  -  - (3.183.604)

Rendimento integral 3.555.470  -  - 3.555.470

Saldos em 30 de Junho de 2019 31.193.897 4.500.000 4.529.645 22.164.252

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras.



RelatóRio e contas inteRcalaR do 1º semestRe 2019  (Continuação 2-3) 

ii. Transição

Anteriormente, o Banco classificava arrendamentos de imóveis como locações operacionais de acordo com o 
IAS 17. Estes incluem instalações das suas agências. 

Os passivos de arrendamento foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes, descon-
tados pela taxa de empréstimo incremental do Banco em 01 de Janeiro de 2019. Os activos de direito de uso 
são mensurados da seguinte forma:

 v Pela sua quantia escriturada como se a IFRS 16 tivesse sido aplicada desde a data de início, descontada 
utilizando a taxa de empréstimo incremental do locatário à data da aplicação inicial – o Banco aplicou esta 
abordagem à sua maior locação de propriedade; 

 v O Banco utilizou os seguintes expedientes práticos ao aplicar o IFRS 16 a arrendamentos anteriormente 
classificados como arrendamentos operacionais de acordo com o IAS 17:

 v Aplicou a isenção para não reconhecer activos e passivos de direito de uso para arrendamentos com menos 
de 12 meses de prazo de arrendamento.

C. Impactos na transição

O impacto na transição é resumido abaixo:

000’MZN

Activos de direito de uso reconhecidos no activo imobilizado em 1 de Janeiro 2019 741.367

Passivos de arrendamento reconhecidos em 1 de Janeiro 2019 741.367

Ao mensurar os passivos de arrendamento para locações classificados como locações operacionais, o Banco 
descontou os pagamentos da locação utilizando:

 v Para rendas fixadas em moeda nacional, a taxa de referência de mercado para um activo (dívida pública) 
com a mesma duração do arrendamento;

Para rendas indexadas a dólares norte-americanos, a taxa swap de referência para o número de anos do 
arrendamento.

2. Margem financeira MZN’ 000

Grupo Banco

Jun-19 Jun-18 Jun-19 Jun-18

Juros e proveitos equiparados

Juros de crédito 4.594.974 6.032.359 4.594.974 6.032.359

Juros de depósitos e outras aplicações 221.573 166.796 220.901 159.604

Juros de títulos disponíveis para venda 3.859.071 4.449.493 3.782.581 4.389.140

8.675.618 10.648.648 8.598.456 10.581.103

Juros e custos equiparados

Juros de depósitos e outros recursos 2.294.836 3.860.494 2.391.425 4.190.503

Juros de títulos emitidos  -  - 81.167 105.333

Outros custos e juros equiparados 63.366 19.340 65.277 19.340

2.358.202 3.879.834 2.537.869 4.315.176

Margem financeira 6.317.416 6.768.814 6.060.587 6.265.927

3 Rendimentos de instrumentos de capital MZN’ 000

Grupo Banco

Jun-19 Jun-18 Jun-19 Jun-18

Rendimentos de investimentos em subsidiárias  -  - 492.804 434.929

Rendimentos de títulos ao justo valor atraves de 
outro rendimento integral 3.494 1.889  -  -

3.494 1.889 492.804 434.929

A rubrica Rendimentos de Investimentos em subsidiárias corresponde, para o Banco, a dividendos rece-
bidos associados à participação financeira detida na Seguradora Internacional de Moçambique, S.A. e, 
para o Grupo, a dividendos recebidos de outras participações detidas pela Seguradora Internacional de 
Moçambique, S.A.

4. Resultados de serviços e comissões MZN’ 000

Grupo Banco

Jun-19 Jun-18 Jun-19 Jun-18

Serviços bancários prestados

Por garantias prestadas 213.900 243.591 213.900 243.591

Por serviços bancários prestados 715.076 545.614 738.451 567.304

Comissões da actividade seguradora 37.051 35.031  -  -

Outras comissões 310.057 385.572 310.057 385.574

1.276.084 1.209.808 1.262.408 1.196.469

Serviços bancários recebidos

Por garantias recebidas 5.267 19.370 5.267 19.370

Por serviços bancários prestados 1.348 67 1.034 67

Comissões da actividade seguradora 39.415 40.183  -  -

Outras comissões 169.670 107.490 169.670 107.491

215.700 167.110 175.971 126.928

Resultados líquidos de serviços e comissões 1.060.384 1.042.698 1.086.437 1.069.541

5. Resultados em operações financeiras MZN’ 000

Grupo Banco

Jun-19 Jun-18 Jun-19 Jun-18

Lucros em operações financeiras

Operações cambiais 549.960 342.055 506.150 268.176

Outras operações 5.442 3.663 3.677 3.638

555.402 345.718 509.827 271.814

Prejuízos em operações financeiras

Operações cambiais 45.551 66.862 4.686  -

45.551 66.862 4.686  -

509.851 278.856 505.141 271.814

6. Créditos a clientes MZN’ 000

Grupo Banco

Jun-19 Dez-18 Jun-19 Dez-18

Crédito com garantias reais  701.677  716.292 701.677 716.292

Crédito com outras garantias  27.881.693  32.102.220 27.881.693 32.102.220

Crédito sem garantias  859.821  747.357 859.821 747.357

Crédito ao sector público  5.149.283  18.012.586 5.149.283 18.012.586

Crédito em locação financeira  14.227.059  1.878.055 14.227.059 1.878.055

48.819.533 53.456.510 48.819.533 53.456.510

Crédito vencido - menos de 90 dias 105.503 79.793 105.503 79.793

Crédito vencido - mais de 90 dias 3.438.577 3.012.567 3.438.577 3.012.567

52.363.613 56.548.870 52.363.613 56.548.870

Imparidade para riscos de crédito  (5.117.395)  (6.383.760)  (5.117.395)  (6.383.760)

47.246.218 50.165.110 47.246.218 50.165.110

A análise do crédito a Clientes por sector de actividade é a seguinte: 

MZN’ 000

Grupo Banco

Jun-19 Dez-18 Jun-19 Dez-18

Agricultura e silvicultura  1.542.150  1.532.165 1.542.150 1.532.165

Indústrias extractivas  678.435  690.472 678.435 690.472

Alimentação, bebidas e tabaco  188.918  60.841 188.918 60.841

Têxteis  4.456  4.537 4.456 4.537

Papel, artes gráficas e editoras  29.902  44.270 29.902 44.270

Químicas  1.810.364  1.876.615 1.810.364 1.876.615

Máquinas e equipamentos  1.762.105  1.745.722 1.762.105 1.745.722

Electricidade, água e gás  1.204.078  1.151.305 1.204.078 1.151.305

Construção  815.665  1.665.594 815.665 1.665.594

Comércio  7.091.710  7.726.296 7.091.710 7.726.296

Restaurantes e hotéis  967.443  1.164.344 967.443 1.164.344

Transportes e comunicações  2.625.329  2.689.618 2.625.329 2.689.618

Serviços  5.189.333  6.197.970 5.189.333 6.197.970

Crédito ao consumo  9.302.581  10.188.015 9.302.581 10.188.015

Crédito à habitação  725.158  736.501 725.158 736.501

Estado Moçambicano  17.481.722  18.100.691 17.481.722 18.100.691

Outras actividades  944.264  973.914 944.264 973.914

 52.363.613 56.548.870  52.363.613 56.548.870

Imparidade para riscos de crédito  (5.117.395)  (6.383.760)  (5.117.395)  (6.383.760)

 47.246.218 50.165.110  47.246.218 50.165.110

A rubrica de Activos financeiros ao custo amortizado é analisada como se segue:

7. Outros ativos financeiros ao custo amortizado MZN’ 000

Grupo Banco

Jun-19 Dez-18 Jun-19 Dez-18

Obrigações do tesouro 20.533.198 17.487.815 19.175.538 16.924.356

Outros títulos 31.157.977 31.776.252 31.108.897 31.760.123

51.691.175 49.264.067 50.284.435 48.684.479

Imparidade Obrigações do Tesouro  (45.586)  (35.775)  (45.586)  (35.775)

 51.645.589  49.228.292  50.238.849  48.648.704 

A rubrica Activos Financeiros ao Custo Amortizado é essencialmente constituída por títulos emitidos pelo Estado de 
Moçambique, designadamente Bilhetes de Tesouro e Obrigações do Tesouro.

8. Ativos financeiros ao justo valor através  de outro rendimento integral MZN’ 000

Grupo Banco

Jun-19 Dez-18 Jun-19 Dez-18

Acções 130.989 120.341 80.967 80.958

130.989  120.341 80.967  80.958

A rubrica de Activos Financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral é constituída essencialmente por 
acções.
        

9. Investimentos em subsidiárias  MZN’ 000

Grupo Banco

Jun-19 Dez-18 Jun-19 Dez-18

Subsidiária:

Seguradora Internacional de Moçambique, S.A - - 416.148 416.148

- - 416.148 416.148

O investimento na subsidiária Seguradora Internacional de Moçambique S.A., no valor de 416.148 milhares de 
Meticais, corresponde ao custo de aquisição da participação social. Em 30 de Junho de 2019 os capitais pró-
prios da subsidiária, ascendem a 4.143.859 milhares de Meticais (em 31 Dezembro 2018: 4.304.586 milhares 
de Meticais).

Em 30 de Junho de 2019, a percentagem da participação do Banco na subsidiária, é demonstrada como 
se segue:

MZN

Subsidiária Sede
Capital  
Social

Actividade 
económica

% de  
participação

Método de  
consolidação

Seguradora Internacional de Moçambique, S.A Maputo 295.000.000 Seguros 91,99 Integral*

*Para efeitos de reporte ao Banco de Moçambique e no cumprimento do Aviso nr. 08/GBM/2007, o Banco consolida pelo método de 
equivalência patrimonial.

No mês de Abril do corrente ano, a subsidiária procedeu ao aumento do capital social por deliberação da as-
sembleia geral realizada a 27 de Março de 2019. Este aumento, por imposição legal, foi efectuado com base na 
incorporação de reservas livres passando o capital social para 295.000.000 meticais, representado por 2.950.000 
acções com um valor nominal de cem meticais cada.

10. Outros activos tangíveis MZN’ 000

Grupo Banco

Jun-19 Dez-18 Jun-19 Dez-18

Imóveis 4.102.197 4.085.096 3.436.395 3.419.291

Obras em edíficios arrendados 1.090.050 1.016.076 1.090.050 1.016.076

Equipamento

    Mobiliário 389.876 384.967 376.077 371.429

    Máquinas 131.185 126.211 127.726 122.764

    Equipamento informático 1.724.726 1.712.126 1.702.552 1.692.851

    Instalações interiores 826.693 813.991 819.923 807.221

    Viaturas 496.787 489.674 422.715 413.509

    Equipamento de segurança 313.641 308.357 313.641 308.357

Outros activos tangíveis 768.649 40.627 802.751 26.820

Investimentos em curso 464.612 565.269 464.612 565.269

10.308.418 9.542.394 9.556.442 8.743.587

Amortizações e imparidade acumuladas  (4.249.034)  (3.962.086)  (3.944.593)  (3.656.174)

6.059.384 5.580.308 5.611.849 5.087.413

11. Goodwill e activos intangíveis MZN’ 000

Grupo Banco

Jun-19 Dez-18 Jun-19 Dez-18

Activos intangíveis

      ‘Software’ 872.605 807.028 872.379 806.802

       Investimentos em curso 239.849 221.780 138.204 120.641

1.112.454 1.028.808 1.010.583 927.443

Amortizações acumuladas  (707.652)  (654.193)  (641.642)  (592.555)

Diferenças de consolidação e de reavaliação 
(Goodwill)

Seguradora Internacional de Moçambique, S.A 122.313 122.313 -  - 

527.115 496.928 368.941 334.888

12. Recursos de outras instituições de crédito MZN’ 000

Grupo Banco

Jun-19 Dez-18 Jun-19 Dez-18

Recursos do Banco de Moçambique

   Empréstimos a médio longo prazo  187.354  90.138  187.354  90.138 

Recursos de outras instituições de 
crédito no país

  Depósitos a ordem 39.935 87.445 39.935 87.445

Recursos de outras instituições de 
crédito no estrangeiro

  Depósitos a ordem 37.860 35.362 37.860 35.362

  Empréstimos a curto prazo 28.628 19.339 28.628 19.339

  Empréstimos a médio longo prazo 564.727 698.523 564.727 698.523

858.504 930.807 858.504 930.807

13. Depósitos de clientes MZN’ 000

Grupo Banco

Jun-19 Dez-18 Jun-19 Dez-18

Depósitos à ordem 58.257.068 55.964.391 58.379.790 56.003.168

Depósitos a prazo 47.887.932 53.102.606 47.998.888 54.209.786

Outros  Recursos 2.668.979 1.660.232 3.557.361 2.622.040

108.813.979 110.727.229 109.936.039 112.834.994

14. Provisões MZN’ 000

Grupo Banco

Jun-19 Dez-18 Jun-19 Dez-18

Provisões para crédito indirecto 177.261 149.745 177.261 149.745

Provisões para riscos bancários gerais 162.084 113.271 162.084 113.271

Provisões para outros riscos e encargos 110.668 110.757 110.668 110.757

Provisões técnicas da actividade 
seguradora  3.313.962  1.878.041  -    -   

3.763.975 2.251.814 450.013 373.773

O Capital social do Banco no montante de 4.500.000 milhares de Meticais é representado por 45.000.000 acções, 
de valor nominal de 100 Meticais cada e encontra-se integralmente subscrito e realizado.

A estrutura accionista a 30 de Junho de 2019 apresenta-se como se segue:

15. Capital

Jun-19
% 

participação Dez-18
% 

participação

Nº Acções capital Nº Acções capital

BCP África, SGPS 30.008.460 66,69% 30.008.460 66,69%

Estado de Moçambique 7.704.747 17,12% 7.704.747 17,12%

 INSS - Instituto Nacional de Segurança 
Social 2.227.809 4,95% 2.227.809 4,95%

EMOSE - Empresa Moçambicana de 
Seguros, SARL 1.866.309 4,15% 1.866.309 4,15%

FDC - Fundação para Desenvolvimento 
da Comunidade 487.860 1,08% 487.860 1,08%

Gestores, Técnicos e Trabalhadores (GTTs) 2.704.815 6,01% 2.704.815 6,01%

45.000.000 100,00% 45.000.000 100,00%

16. Reservas e resultados acumulados MZN’ 000

Grupo Banco

Jun-19 Dez-18 Jun-19 Dez-18

Reserva legal 4.529.645 4.529.645 4.529.645 4.529.645

Outras reservas e resultados acumulados 21.118.596 17.552.581 18.608.782 15.425.178

Resultado do exercício 3.401.255 6.739.262 3.555.470 6.367.208

29.049.496 28.821.488 26.693.897 26.322.031

17. Caixa e equivalentes de caixa

Para fins da demonstração dos fluxos de caixa, a linha Caixa e equivalentes de caixa, é assim composta:

MZN’ 000

Grupo Banco

Jun-19 Jun-18 Jun-19 Jun-18

Disponibilidades em caixa 3.678.004 3.550.109 3.677.989 3.550.096

Disponibilidades em Instituições de 
crédito no país 23.907 86.150 32.246 73.128

Disponibilidades em Instituições de 
crédito no estrangeiro 751.884 1.577.390 751.884 1.577.390

4.453.795 5.213.649 4.462.119 5.200.614

18. Divulgação de capital MZN’ 000

Jun-19 Dez-18

FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE

Tier 1 Capital

Capital realizado 4.500.000 4.500.000

Reservas e resultados retidos 19.952.280 19.952.280

Activos Intangíveis  (368.941)  (334.889)

Insuficiência de provisões  (6.283.434)  (6.891.234)

Tier 1 Capital total 17.799.905 17.226.157

Tier 2 Capital

Empréstimos subordinados  -  -

Outros  7.450  7.553 

Tier 2 Capital total  7.450  7.553 

Dedução aos fundos próprios totais 602.960 578.220

Fundos próprios elegíveis 17.204.396 16.655.489

Activos ponderados pelo risco

    No balanço 34.817.771 35.737.761

    Fora de balanço 4.437.007 4.338.702

    Risco operacional 1.895.074 1.895.074

    Risco de mercado 532.330 730.506

Rácio de adequação de fundos próprios de base (Tier 1) 42,7% 40,3%

Rácio de adequação de fundos próprios (Tier 2) 0,0% 0,0%

Rácio de Solvabilidade 41,3% 39,0%



RelatóRio e contas inteRcalaR do 1º semestRe 2019  (Continuação 3-3) 

Anexo à CirCulAr nº 3/SHC/2007 do BAnCo de MoçAMBique

Modelo iii - Balanço - Contas individuais (Activo) Milhares de MZN

rubricas

notas / 
quadros 

anexos

Junho 2019

dez-18

Valor antes 
de provisões, 
imparidade e 
amoritzações

Provisões, 
imparidade e 
amortizações Valor líquido

Activo

10 + 3300

Caixa e 
disponibilidades 
em bancos 
centrais 27.983.886  -   27.983.886 28.071.933

11 + 3301

Disponibilidades 
em outras 
instituições de 
crédito 784.130  -   784.130 2.807.182

153 (1) + 158 (1) + 16 

Activos financeiros 
detidos para 
negociação  -    -    -    -   

153 (1) + 158 (1) + 17

Outros activos 
financeiros ao 
justo valor através 
de resultados  -    -    -    -   

154 + 158 (1) + 18 + 
34888 (1) - 53888 (1) 

Activos financeiros 
disponíveis para 
venda

47.557.268  -   47.557.268 45.653.081

13 + 150 + 158 (1) + 
159 (1) + 3303 + 3310 
(1) + 3408 (1) - 350 - 
3520 - 5210 (1) - 5300

Aplicações em 
instituições de 
crédito

7.904.135  -   7.904.135 7.191.413

14 + 151 + 152 + 158 
(1) + 3304 + 3310 (1) + 
34000 + 34008 - 3510 
- 3518 - 35210 - 35211 
- 5210 (1) - 53010 - 
53018 Crédito a Clientes 6 52.363.612 5.117.395 47.246.217 50.165.110

156 + 158 (1) + 159 (1) 
+ 22 + 3307 + 3310 (1) 
+ 3402 - 355 - 3524 - 
5210 (1) - 5303

Investimentos 
detidos até à 
maturidade  2.762.549    -   2.762.549  3.076.581   

155 + 158 (1) + 159 (1) 
+ 20 + 3306 + 3310 (1) 
+ 3408 (1) - 354 - 3523 
- 5210 (1) - 5308 (1)

Activos com 
acordo de 
recompra  -    -    -    -   

21
Derivados de 
cobertura

25 - 3580

Activos não 
correntes detidos 
para venda 3.510.012 515.509 2.994.503 3.883.544

26 - 3581 (1) - 360 (1)
Propriedades de 
investimento

27 - 3581 (1) - 360 (1)
Outros activos 
tangíveis 10 9.556.442 3.944.594 5.611.849 5.087.413

29 - 3583 - 361 Activos intangíveis 11 1.010.548 641.607 368.941 334.888

24 - 357 

Investimentos em 
filiais, associadas e 
empreendimentos 
conjuntos 9 416.148  -   416.148 416.148

300

Activos por 
impostos 
correntes 956.900  -   956.900  956.900   

301
Activos por 
impostos diferidos 573.497  -   573.497 572.628

12 + 157 + 158 (1) + 
159(1) + 31 + 32 + 3302 
+ 3308 + 3310 (1) + 
338 + 3408 (1) + 348 
(1) - 3584 - 3525 + 50 
(1) (2) - 5210 (1) - 5304 
- 5308 (1) + 54 (1) (3) Outros Activos 1.626.163 16.335 1.609.828 666.294

Total de activos 157.005.290 10.235.440 146.769.851 148.883.115

(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas.  
(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivos se tiver saldo credor.
(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

Modelo iii (PASSiVo) - Balanço - Contas individuais (Passivo) Milhares de MZN

rubricas

notas / 
quadros 

anexos Jun-19 dez-18

Passivo

38  - 3311 (1) - 3410 + 5200 
+ 5211 (1) + 5318 (1) Recursos de bancos centrais 12 187.354 90.138

43 (1)
Passivos financeiros detidos para 
negociação  -    -   

43 (1)
Outros passivos financeiros ao justo 
valor através de resultados  -    -   

39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 
+ 5211 (1) + 5318 (1)

Recursos de outras instituições de 
crédito 12 692.241 840.670

40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 
3413 + 5202 + 5203 + 5211 
(1)  + 5310 + 5311

Recursos de clientes e outros 
empréstimos 13 109.914.948 112.834.995

42 - 3311 (1) - 3414 + 5204  
+ 5211 (1) + 5312

Responsabilidades representadas 
por títulos 1.028.000  1.029.333   

44 Derivados de cobertura  -    -   

45
Passivos não correntes detidos para 
venda e operações descontinuadas  -    -   

47 Provisões 14 450.013 373.772

490 Passivos por impostos correntes  -    3   

491 Passivos por impostos diferidos  -    -   

481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 
3416 (1) + 5206 (1) + 5211 
(1) + 5314 (1)

Instrumentos representativos de 
capital  -    -   

480 + 488 +/- 489 (1) - 
3311 (1) - 3416 (1) + 5206 
(1) + 5211 (1) + 5314 (1) Outros passivos subordinados  -    -   

51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 
+ 50 (1) (2) + 5207 + 5208 + 
5211 (1) + 528 + 538 - 5388 
+ 5318 (1) + 54 (1) (3) Outros passivos 3.303.398 2.892.173

Total de Passivo 115.575.954 118.061.084

Capital

55 Capital 15 4.500.000 4.500.000

602 Prémios de emissão  -    -   

57 Outros instrumentos de capital  -    -   

- 56 (Acções próprias)  -    -   

58 + 59 Reservas de reavaliação 16 2.543 2.543

60 - 602 + 61
Outras reservas e resultados 
transitados 16 23.135.884 19.952.280

64 Resultado do exercício 16 3.555.470 6.367.208

- 63 (Dividendos antecipados)  -    -   

Total de Capital 31.193.897 30.822.031

Total de Passivo + Capital 146.769.851 148.883.115

Modelo iV - demonstração de resultados - Contas individuais Milhares de MZN

rubricas

notas / 
quadros 

anexos Jun-19 Jun-18

79 + 80 Juros e rendimentos similares 2 8.598.457 10.581.103

66 + 67 Juros e encargos similares 2 2.537.870 4.315.176

Margem financeira 6.060.587 6.265.927

82
Rendimentos de instrumentos de 
capital 3 492.804 434.929

81
Rendimentos com serviços e 
comissões 4 1.262.411 1.196.469

68 Encargos com serviços e comissões 175.974 126.928

- 692 - 693 - 695 (1) - 696 (1) 
- 698 - 69900 - 69910 + 832 + 
833 + 835 (1) + 836 (1) + 838 + 
83900 + 83910

Resultados de activos e passivos 
avaliados ao justo valor através de 
resultados  -    -   

- 694 + 834
Resultados de activos financeiros 
disponíveis para venda 44 5

- 690 + 830 Resultados de reavaliação cambial 5 505.097 275.442

- 691 - 697 - 699 (1) - 725 (1) - 
726 (1) + 831 + 837 + 839 (1) + 
843 (1) + 844 (1)

Resultados de alienação de outros 
activos

- 695 (1) - 696 (1) - 69901 - 
69911 - 75 - 720 - 721 - 725 
(1) - 726 (1) - 728 + 835 (1) + 
836 (1) + 83901 + 83911 + 840 
+ 843 (1) + 844 (1) + 848 Outros resultados de exploração 421.515 701.246

Produto bancário 8.566.484 8.747.090

70 Custos com pessoal 1.371.668 1.307.112

71 Gastos gerais administrativos 1.495.227 1.510.778

77 Amortizações do exercício 357.662 278.317

784 + 785 + 786 + 788 - 884 - 
885 - 886 - 888

Provisões líquidas de reposições e 
anulações 75.038 -81.994

760 + 7610 + 7618 + 7620 + 
76210 + 76211 + 7623 + 7624 
+ 7625 + 7630 + 7631 + 765 
+ 766 - 870 - 8720 - 8710 - 
8718 - 87210 - 87211 - 8723 
- 8724 - 8726 - 8730 - 8731 
- 875 - 876

Imparidade de outros activos 
financeiros líquida de reversões e 
recuperações 826.730 1.037.302

768 + 769 (1) - 877 - 878
Imparidade de outros activos líquida 
de reversões e recuperações 72.960  3.779   

resultados antes de impostos 4.367.199 4.691.796

Impostos

65    Correntes 812.598 900.505

74 - 86    Diferidos -869 -61.151

640 resultados após impostos 3.555.470 3.852.442

- 72600 - 7280 + 8480 + 84400

   Do qual: Resultado líquido 
após impostos de operações 
descontinuadas

(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas.

Modelo V Balanço - Contas Consolidadas Ajustadas (Activo) Milhares de MZN

Rubricas Jun-19 dez-18

Activo

10 + 3300
Caixa e disponibilidades em 
bancos centrais 27.983.886 28.071.933

11 + 3301
Disponibilidades em outras 
instituições de crédito 784.130 2.807.182

153 (1) + 158 (1) + 16 
Activos financeiros detidos para 
negociação  -    -   

153 (1) + 158 (1) + 17
Outros activos financeiros ao 
justo valor através de resultados  -    -   

154 + 158 (1) + 18 + 34888 (1) - 53888 (1) 
Activos financeiros disponíveis 
para venda 47.557.268 45.653.081

13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 3303 + 3310 (1) 
+ 3408 (1) - 350 - 3520 - 5210 (1) - 5300

Aplicações em instituições de 
crédito 7.904.135 7.191.413

14 + 151 + 152 + 158 (1) + 3304 + 3310 (1) 
+ 34000 + 34008 - 3510 - 3518 - 35210 - 
35211 - 5210 (1) - 53010 - 53018 Crédito a Clientes 47.246.217 50.165.110

156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1) 
+ 3402 - 355 - 3524 - 5210 (1) - 5303

Investimentos detidos até à 
maturidade  2.762.549    3.076.581   

155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) 
+ 3408 (1) - 354 - 3523 - 5210 (1) - 5308 (1) Activos com acordo de recompra  -    -   

21 Derivados de cobertura

25 - 3580
Activos não correntes detidos 
para venda 2.994.503 3.883.544

26 - 3581 (1) - 360 (1) Propriedades de investimento  -    -   

27 - 3581 (1) - 360 (1) Outros activos tangíveis 5.613.911 5.089.474

28 + 29 - 3582 - 3583 - 361 Activos intangíveis 368.941 334.889

230 + 231 + 239 (1) - 356 (1)

Investimentos em filiais excluídas 
de consolidação, associadas e 
empreendimentos conjuntos  -    -   

232 + 239 (1) - 356 (1)
Filiais não sujeitas à supervisão do 
Banco de Moçambique (4) 2.754.899 2.898.756

300 Activos por impostos correntes 956.900 956.900

301 Activos por impostos diferidos 573.497 572.628

12 + 157 + 158 (1) + 159(1) + 31 + 32 + 3302 
+ 3308 + 3310 (1) + 338 + 3408 (1) + 348 (1) 
- 3584 - 3525 + 50 (1) (2) - 5210 (1) - 5304 - 
5308 (1) + 54 (1) (3) Outros Activos 1.624.615 681.080

Total de activos 149.125.451 151.382.571

(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas.
(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivos se tiver saldo credor.
(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.
(4) Reconhecimento pelo método de equivalência patrimonial

Modelo V Balanço - Contas Consolidadas Ajustadas (Passivo) Milhares de MZN

rubricas Jun-19 dez-18

Passivo

38  - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 
(1) + 5318 (1) Recursos de bancos centrais 187.354 90.138

43 (1)
Passivos financeiros detidos para 
negociação  -    -   

43 (1)
Outros passivos financeiros ao justo 
valor através de resultados  -    -   

39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) 
+ 5318 (1)

Recursos de outras instituições de 
crédito 692.241 840.670

40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 
5202 + 5203 + 5211 (1)  + 5310 + 5311

Recursos de clientes e outros 
empréstimos 109.914.948 112.834.995

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007
Responsabilidades representadas por 
títulos  1.028.000    1.029.333   

44 Derivados de cobertura  -    -   

45
Passivos não correntes detidos para 
venda e operações descontinuadas  -    -   

47 Provisões 450.013 373.772

490 Passivos por impostos correntes  -   3

491 Passivos por impostos diferidos  -    -   

481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 
5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1) Instrumentos representativos de capital  -    -   

480 + 488 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 
3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 
(1) Outros passivos subordinados  -    -   

51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1) (2) 
+ 5207 + 5208 + 5211 (1) + 528 + 538 
- 5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3) Outros passivos 3.303.398 2.892.173

Total de Passivo 115.575.954 118.061.084

Capital

55 Capital 4.500.000 4.500.000

602 Prémios de emissão  -  - 

57 Outros instrumentos de capital  -  - 

- 56 (Acções próprias)  -  - 

58 + 59 Reservas de reavaliação 2.543 2.543

60 - 602 + 61 Outras reservas e resultados transitados 25.645.699 22.079.683

Resultado do exercício 3.401.255 6.739.261

- 63 (Dividendos antecipados)  -  - 

62 Interesses minoritários  -  - 

Total de Capital 33.549.497 33.321.487

Total de Passivo + Capital 149.125.451 151.382.571

Modelo Vi demonstração de resultados - Contas Consolidadas Ajustadas Milhares de MZN

rubricas Jun-19 Jun-18

79 + 80 Juros e rendimentos similares 8.598.457 10.581.103

66 + 67 Juros e encargos similares 2.537.870 4.315.176

Margem financeira 6.060.587 6.265.927

82 Rendimentos de instrumentos de capital 492.804 434.929

81 Rendimentos com serviços e comissões 1.262.411 1.196.469

68 Encargos com serviços e comissões 175.974 126.928

- 692 - 693 - 695 (1) - 696 (1) - 698 - 
69900 - 69910 + 832 + 833 + 835 (1) + 
836 (1) + 838 + 83900 + 83910

Resultados de activos e passivos 
avaliados ao justo valor através de 
resultados  -    -   

- 694 + 834
Resultados de activos financeiros 
disponíveis para venda 44 5

- 690 + 830 Resultados de reavaliação cambial 505.097 275.442

- 691 - 697 - 699 (1) - 724 - 726 (1) + 
831 + 837 + 839 (1) + 842 (1) + 844 (1)

Resultados de alienação de outros 
activos  -   

- 695 (1) - 696 (1) - 69901 - 69911 - 
75 - 720 - 721 - 726 (1) - 728 + 835 (1) 
+ 836 (1) + 83901 + 83911 + 840 + 842 
(1) + 844 (1) + 848 Outros resultados de exploração 421.515 701.246

Produto bancário 8.566.484 8.747.090

70 Custos com pessoal 1.371.668 1.307.112

71 Gastos gerais administrativos 1.495.227 1.510.778

77 Amortizações do exercício 357.662 278.317

784 + 785 + 786 + 788 - 884 - 885 - 
886 - 888

Provisões líquidas de reposições e 
anulações 75.038 -81.994

760 + 7610 + 7618 + 7620 + 76210 + 
76211 + 7623 + 7624 + 7625 + 7630 + 
7631 + 765 + 766 - 870 - 8720 - 8710 
- 8718 - 87210 - 87211 - 8723 - 8724 
- 8726 - 8730 - 8731 - 875 - 876

Imparidade de outros activos financeiros 
líquida de reversões e recuperações 826.730 1.037.302

767 + 769 (1) - 877 - 878
Imparidade de outros activos líquida de 
reversões e recuperações 72.960  3.779   

841 Diferenças de consolidação negativas  -    -   

- 730 - 731 + 850 + 851

Resultados de filiais excluidas 
de consolidação, associadas e 
empreendimentos conjuntos 
(equivalência patrimonial)*  -    -   

-732 + 852

Resultados de filiais não sujeitas à 
supervisão do Banco de Moçambique - 
método de equivalência patrimonial -154.214 -103.125

resultados antes de impostos e de 
interesses minoritários 4.212.984 4.588.671

Impostos

65    Correntes 812.598 900.505

74 - 86    Diferidos -869 -61.151

resultados após impostos antes de 
interesses minoritários 3.401.255 3.749.317

- 72600 - 7280 + 8480 + 84400
   Do qual: Resultado líquido após 
impostos de operações descontinuadas

641 Interesses minoritários

Resultados consolidados do exercício 3.401.255 3.749.317


