
BALANÇO À 30 DE JUNHO
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE 
METICAIS)

2018
30 JUNHO

2017
30 JUNHO

ACTIVO
Caixa e outras disponibilidades de 
curto prazo 5.324.909 5.086.915

Crédito à clientes 3.767.606 6.126.316
Activos financeiros e outros 
investimentos 5.565.095 3.670.000

Activos Não Correntes Detidos para 
Venda 39.210 0

Contas a Receber 213.938 139.431
Investimentos em Associadas 13.260 14.348
Activos Tangíveis 564.320 576.755
Activos Intangíveis 27.598 33.267
Investimentos em curso 146.377 226.823
Activos por impostos correntes 62.469 62.369
Activos por impostos diferidos 200.532 198.081
Total do Activo 15.925.315 16.134.305
PASSIVOS E FUNDOS PRÓPRIOS
PASSIVO
Depósitos 13.303.531 12.911.988
Credores e acrescímos de custos 1.328.052 1.138.995
Provisões 40.523 24.640
Passivos por impostos correntes 6.538 6.589
Passivos por impostos diferidos 11.505 11.844
Passivos Subordinados 0 60.470
Total do Passivo 14.690.150 14.154.526
CAPITAIS PRÓPRIOS
Capital e reservas atribuíveis aos accionistas do Banco
Capital 1.957.547 1.957.547
Reservas atribuíveis aos accionistas 
do Banco 145.230 145.230

Reservas de reavaliação 27.331 27.331
Resultados Acumulados (894.943) (150.330)
Total de Capitais Próprios 1.235.165 1.979.778
Total de Passivo e Capitais Próprios 15.925.315 16.134.305

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO 
INTEGRAL À 30 DE JUNHO
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES 
DE METICAIS)

2018
30 JUNHO

2017
30 JUNHO

Operações Continuadas
Juros e Proveitos Equiparados 1.148.061 1.267.480
Juros e Custos Equiparados (425.171) (431.682)
Margem Financeira Antes da 
Imparidade do Crédito 722.890 835.798

Imparidade do Crédito (170.496) (397.797)
Margem Financeira Depois da 
Imparidade do Crédito 552.394 438.001

Receitas não Financeiras 318.609 291.726
Proveitos Operacionais 871.003 729.727
Gastos com pessoal (464.829) (372.368)
Amortizações de exercícios (61.589) (58.153)
Impostos Indirectos (944) (1.147)
Outros custos operacionais (415.269) (450.104)
Resultado antes do Imposto (71.629) (152.046)
Imposto Sobre o Rendimento (93.957) (34.252)
Resultado do exercício (165.585) (186.298)
Outros resultados Abrangentes 0 0
Total do rendimento integral para o 
exercício (165.585) (186.298)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE 
CAIXA À 30 DE JUNHO
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES 
DE METICAIS)

2018
30 JUNHO

2017
30 JUNHO

Fluxos de caixa das actividades operacionais
Lucro do exercício (165.585) (186.298)
Ajustamentos:
Depreciações e amortizações 61.589 58.153
Imparidade de Crédito 170.496 399.888
Margem Financeira (722.890) (835.798)
Imposto sobre o rendimento (pagos) 0 0

(656.390) (564.055

Fluxos de caixa de actividade operacional, antes das alterações dos 
capitais próprios
Variações em créditos a clientes 2.164.409 1.257.241
Abate de Créditos 23.805 11.733
Variações em depósitos de 
instituições de crédito (68.677) (259.518)

Variações em depósitos de clientes 460.221 1.845.222
Variações em juros a receber 12.408 40.900
Variações em impostos diferidos (2.791) (190.349)
Variações em outros activos (85.926) (83.695)
Variações em outros passivos e 
provisões 144.419 497.444

Juros recebidos 1.148.061 1.267.480
Juros pagos (425.171) (431.682)
Imposto sobre o rendimento (pagos) 0 0
Caixa líquida usada nas actividades 
operacionais 3.370.757 3.954.776

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Aquisição de outros activos tangíveis 29.674 (116.471)
Variação em investimentos detidos 
até à maturidade (1.895.095) (1.898.000)

Activos Não Correntes Detidos para 
Venda (39.210) 0

Aquisição de activos intangíveis 7.286 (2.724)
Caixa líquida usada nas actividades 
de investimento (1.897.345) (2.017.194)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Variação nas reservas (579.028) (256.331)
Realização de aumentos de capital 
social 0 0

Caixa líquida usada nas actividades 
de financiamento (579.028) (256.331)

Variação de caixa e equivalentes de 
caixa 237.994 1.117.195

Caixa e equivalentes de caixa no 
início do período 5.086.915 3.969.720

Caixa e equivalentes de caixa no 
fim do período 5.324.909 5.086.915

Os nossos resultados semestrais à 30 de Junho de 2018 apresentem uma 
perda antes de impostos de 71,6 milhões de Meticais, esta é uma melhoria 
acentuada em relação à perda de 152 milhões de Meticais no anterior 
período homólogo. Note-se que nos últimos anos, o FNB Moçambique 
embarcou em uma fase estimulante de crescimento para alinhar os 
negócios com o desenvolvimento de infraestrutura de longo prazo no 
país. Com esse foco, iniciamos um realinhamento e renovação de nossa 
gestão de custos, processos de crédito e carteiras de negócios. Isso incluiu 
a revisão  dos modelos de cálculo de imparidades e introdução da NIRF 9, 
pela primeira vez, o que implicou o reconhecimento de mais imparidades 
sobre créditos,  garantindo, assim, a apresentação adequada da referida 
classe de contas.

Continuamos a reestruturar os nossos processos e procedimentos para 
melhorar o serviço aos nossos clientes e parceiros, aprimorando os canais 
de distribuição para uma operação bancária mais fácil, mais segura e mais 
conveniente.

O negócio passou por uma reestruturação substancial e estamos bem 

posicionados para iniciar nossa fase de transformação, onde o enfoque é 
tornar as nossas infraestruturas tecnológicas e operacionais mais eficazes,  
através do alcance de níveis elevados de resiliência e segurança dos 
nossos canais de serviços. Enfrentamos este emocionante desafio, uma 
vez que Moçambique mostra tendências positivas de recuperação, com o 
crescimento esperado impulsionado pelo Investimento Directo Estrangeiro 
e pela estabilização económica. Estamos convictos que os actuais sinais 
visíveis de recuperação da economia, ainda que actualmente lenta, são 
indícios de um significativo crescimento econónimo, concretizável à medio 
e longo prazo,  tornando-se imperioso para nós o reposicionamento dos 
nossos negócios e suafocalização na rentabilidade sustentável, qualidade 
e eficiências na prestação do serviços aos nossos clientes.

Em relação à carteira de créditos, a orientação é voltada à revisão do 
processo de avaliação de crédito, quer na prespectiva de qualidade 
da carteira, quer na prespectiva de crescimento da mesma e geração 
de novos negócios. Um maior esforço foi colocado nos procedimentos 
de cumprimento, garantindo a avaliação e formalização de garantias 

recebidas, , nas recuperações e cobranças e na adequação das provisões. 
A melhor qualidade dos empréstimos nos permitirá ser um banco eficiente, 
bem administrado e rentável, pronto para ser expandido.

Continuamos a construir a nossa base de depósitos para participar nas 
novas oportunidades que vemos no mercado Moçambicano, assegurando 
simultaneamente que mantemos sempre reservas prudentes sobre os 
requisitos regulamentares mínimos. Os Diretores veem esta nova estratégia 
e o apoio de seus acionistas por meio de injecções adicionais de capital 
como demonstração de que a situação financeira do banco melhorará.

O Conselho de Administração está fortemente focada na proteção da nossa 
marca, que faz parte de um grande grupo financeiro internacional, com 
sólida reputação, forte administração e sólidos princípios de governança. 
Nós esforçamos-nos para oferecer um desempenho sustentável com 
um compromisso inabalável com as melhores práticas internacionais, 
conformidade e governança que fornecem prudência, monitoramento 
efectivo e supervisão dos mais altos padrões intransigentes, garantindo 
que sempre tratemos todos os nossos stakeholders de forma justa.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO À 30 DE JUNHO 2018

(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE METICAIS) Capital Social Reservas Legais Outras Reservas Reserva de 
reavaliação

Resultados 
Acumulados

Total do Capital 
Próprio

Saldo em 01 de Janeiro de 2017 1.957.547 88.837 56.393 27.331 35.969 2.166.077
Aumento de Capital - - - - - -
Reavalição de activos tangíveis - - - - - -
Alteração de Políticas Contabilísticas (IFRS 9) - - - - - -
Transferência para Reservas Gerais - - - - - -
Total do Rendimento Integral do Exercicio - - - - (238.138) (238.138)
Saldo em 31 de Dezembro de 2017 1.957.547 88.837 56.393 27.331 (202.169) 1.927.939

Saldo em 01 de Janeiro de 2018 1.957.547 88.837 56.393 27.331 (202.169) 1.927.939
Aumento de Capital - - - - - -
Reavalição de activos tangíveis - - - - - -
Alteração de Políticas Contabilísticas (IFRS 9) - - - - (527.189) (527.189)
Transferência para Reservas Gerais - - - - - -
Total do Rendimento Integral do Exercicio - - - - (165.585) (165.585)
Saldo em 30 de Junho de 2018 1.957.547 88.837 56.393 27.331 (894.943) 1.235.165

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
À 30 de Junho de 2018


