
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
A 30 de Junho de 2019

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

2019 2018

30 JUNHO 30 JUNHO

Fluxos de caixa das actividades operacionais
Lucro do exercício  (228.046)  (165.585)
Ajustamentos:
Depreciações e amortizações  66.944  61.589 
Imparidade de Crédito  58.769  170.496 
Margem Financeira  (530.300)  (722.890)
Imposto sobre o rendimento (pagos)  -    -   

 (632.633)  (656.390)
Fluxos de caixa de actividade operacional, antes das 

alterações dos capitais próprios
Variações em créditos a clientes  627.379  2.164.409 
Variações em créditos a instituições de crédito  -    -   
Abate de Créditos  210.630  23.805 
Variações em depósitos de instituições de crédito  (794.639)  (68.677)
Variações em depósitos de clientes  460.300  460.221 
Variações em juros a receber  869  12.408 
Variações em impostos diferidos  71.021  (2.791)
Variações em outros activos  90.808  (85.926)
Variações em outros passivos e provisões  (504.828)  144.419 
Juros recebidos  740.804  1.148.061 
Juros pagos  (210.504)  (425.171)
Imposto sobre o rendimento (pagos)  -    -   
Caixa líquida usada nas actividades operacionais  691.840  3.370.758 

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Aquisição de outros activos tangíveis  (71.068)  29.674 
Variações em derivados  -    -   
Variação em investimentos detidos até até à maturidade  (301.979)  (1.895.095)
Activos Não Correntes Detidos para Venda  -    (39.210)
Aquisição de activos intangíveis  2.228  7.286 
Caixa líquida usada nas actividades de investimento  (370.819) (1.897.345)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Variação nas reservas  (154.480)  (579.028)
Realização de aumentos de capital social  593.050  -   
Aumento de prestações suplementares  -    -   
Caixa líquida usada nas actividades de financiamento  438.570  (579.028)
 
Variação de caixa e equivalentes de caixa  126.957  237.995 
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  5.324.909  5.086.915 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período  5.451.866  5.324.909

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

2019 2018

30 JUNHO 30 JUNHO

ACTIVO

Caixa e outras disponibilidades de curto prazo  5.451.866  5.324.909 

Instrumentos financeiros derivados  -    -   

Crédito a clientes  2.817.550  3.767.606 

Activos financeiros e outros investimentos  5.867.074  5.565.095 

Activos Não Correntes Detidos para Venda  39.210  39.210 

Contas a Receber  159.940  213.938 

Investimentos em Associadas e Joint ventures  31.122  13.260 

Activos Subordinados  -    -   

Activos Tangíveis  676.902  564.320 

Activos Intangíveis  19.553  27.598 

Investimentos em curso  43.735  146.377 

Activos por impostos correntes  60.206  62.469 

Activos por impostos diferidos  129.172  200.532 

Total do Activo  15.296.331  15.925.315 

PASSIVOS E FUNDOS PRÓPRIOS

Passivo 

Depósitos  12.969.192  13.303.531 

Credores e acrescímos de custos  828.354  1.328.052 

Provisões  35.392  40.523 

Passivos por impostos correntes  6.538  6.538 

Passivos por impostos diferidos  11.166  11.505 

Passivos Subordinados  -    -   

Total do Passivo  13.850.642  14.690.150 

Capitais Próprios

Capital e reservas atribuíveis aos accionistas do Banco

Capital  2.550.597  1.957.547 

Prestações suplementares  -    -   

Reservas atribuíveis aos accionistas do Banco  145.230  145.230 

Reservas de reavaliação  27.331  27.331 

Resultados Acumulados  (1.277.469)  (894.943)

Total de Capitais Próprios  1.445.689  1.235.165 

Total de Passivo e Capitais Próprios  15.296.331  15.925.315

O FNB Moçambique é já um banco diferente hoje. Continuamos a dar passos na transformação que nos 
propusemos. Os próximos dois anos continuarão a ser de reformulação profunda. Estamos a transformar 
o FNBM para ser um banco de referência no mercado moçambicano em termos de eficiência, excelência 
de serviço e rentabilidade, alinhando-nos em termos de inovação, melhores práticas, padrões de operação 
e centricidade no Cliente com o FirstRand, o maior grupo financeiro em África por capitalização bolsista. 
Seremos igualmente uma instituição de referência para os nossos colaboradores.

Mantemos a nossa promessa em oferecer uma proposta de valor diferenciada para os sectores geradores 
de emprego e para as suas respectivas cadeias de valor, contribuindo assim de forma significativa para 
o desenvolvimento de Moçambique.

Todas estas mudanças são um sinal claro da visão de longo prazo que os nossos accionistas têm para 
Moçambique e, de forma consistente, terminámos o ano de 2018 com resultados positivos antes de im-
postos e com um aumento de capital de cinco milhões de dólares. 

Em linha com o nosso plano de negócios para os próximos dois anos, em que estaremos focados 
em tornar o FNBM num Banco eficiente, rentável e relevante neste mercado, os nossos resultados 
a 30 de Junho de 2019 apresentam uma perda antes de impostos de 141,5 milhões de Meticais, 
um decréscimo face ao período homólogo devido ao forte investimento que estamos a fazer na 
reestruturação do Banco e no seu reposicionamento. A concessão de crédito a Clientes continua 
a ser orientada e voltada à revisão do processo de avaliação de crédito, principalmente ao nível da 

qualidade deste e ao desenvolvimento de uma nova carteira alinhada com o novo posicionamen-
to do Banco. Como resultado da nossa estratégia de reposicionamento e do necessário ajuste em 
termos de segmentos alvo, bem como da importante recuperação da carteira de crédito mal para-
do, relevantes write-offs com uma importante aplicação de provisões e aplicação das regras IFRS9, 
registámos um decréscimo natural da nossa carteira de activos comparativamente com o período 
homólogo. Verificamos neste período o resultado do esforço que temos vindo a fazer na avaliação e 
formalização de garantias recebidas, nas recuperações e cobranças de crédito e na adequação das 
provisões resultando numa melhoria de 44% no portefólio de crédito mal parado. Demos início ao 
investimento e incorrimento de elevados custos associados à implementação de um vasto conjunto 
de iniciativas de transformação do negócio, transversais a toda a operação, chaves para nos tornar-
mos num Banco relevante neste mercado.

2019, tal como previsto, é um ano de investimento interno de transformação, revisão de todos os pro-
cessos críticos, da tecnologia de suporte e de elevado investimento no capital humano. Estamos a im-
plementar a reestruturação, priorizando o desenvolvimento das nossas competências de excelência, as 
nossas infraestruturas tecnológicas e operacionais, melhorando a experiência, a qualidade e a comodi-
dade dos nossos Clientes. 

Como anunciado no final do ano passado, este ano e próximo contaremos com novos reforços de capital, 
que servirão para a materialização de todo o plano delineado. Temos consciência que este e o próximo 

ano serão para investir produndamente na nossa reestruturação, o que representará claramente uma 
deterioração dos resultados financeiros. Executaremos igualmente uma reestruturação da nossa rede de 
distribuição, investindo na presença em geografias estratégicas ao Banco,  onde ainda não nos encon-
tramos presentes, e retirando alguns pontos de presença onde temos já outras representações próximas 
que possam servir adequadamente os respectivos Clientes. A nossa força de trabalho beneficiará de uma 
parte muito significativa do nosso investimento, dedicado ao desenvolvimento de competências técni-
cas e comportamentais alinhadas ao novo posicionamento, bem como a alterações na própria estrutura 
de Capital Humano. Investiremos em relevantes contratações de recursos com experiência e níveis de 
performance críticos para a nossa estratégia e efectuaremos também um reajuste na dimensão da força 
de trabalho acompanhada de ganhos de eficiência na execução de processos por via de automatização 
suportados por tecnologias adequadas.

O Conselho de Administração está fortemente engajado na protecção e posicionamento da nossa marca 
que faz parte de um grande grupo financeiro internacional, com sólidos princípios de governança, uma 
incontestável reputação e uma forte administração. Nós estamos comprometidos em tornar o FNBM num 
banco de referência, sustentável e altamente vinculado com as melhores práticas internacionais garan-
tindo prudência, monitoramento efectivo e supervisão alinhados aos mais altos padrões intransigentes, 
garantindo a todos os nossos stakeholders um relacionamento transparente e justo e uma experiência 
singular e consistente a todos os nossos Clientes.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO A 30 DE JUNHO 2019 
NATUREZA DOS MOVIMENTOS
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE METICAIS)

Capital Social Reservas Legais Outras Reservas Prestações  
Suplementares Reserva de reavaliação Resultados Acumulados Total do Capital Próprio

Saldo em 31 de Dezembro de 2017  1.957.547  88.837  56.393  -    27.331  (202.169)  1.927.939 

Aumento de Capital  -    -    -    -    -    -    -   

Reavalição de activos tangíveis  -    -    -    -    -    -    -   

Efeitos da Implementação da (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 

Saldo em 31 de Dezembro de 2018  2.261.547  88.837  56.393  -    27.331  (1.049.423)  1.384.685 

Aumento de Capital  289.050  -    -    -    -    -    289.050 

Reavalição de activos tangíveis  -    -    -    -    -    -    -   

Efeitos da Implementação da (IFRS 9)  -    -    -    -    -    -    -   

Transferência para Reservas Gerais  -    -    -    -    -    -    -   

Total do Rendimento Integral do Exercicio  -    -    -    -    -    (228.046)  (228.046)

Saldo em 30 de Junho de 2019  2.550.597  88.837  56.393  -    27.331  (1.277.469)  1.445.689 

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

2019 2018

30 JUNHO 30 JUNHO

Operações Continuadas

Juros e Proveitos Equiparados 740.804 1.148.061 

Juros e Custos Equiparados (210.504) (425.171)

Margem Financeira Antes da Imparidade do Crédito 530.300 722.890 

Imparidade do Crédito (58.769) (170.496)

Margem Financeira Depois da Imparidade do Crédito 471.531 552.394 

Receitas não Financeiras 310.329 318.609 

Proveitos Operacionais 781.860 871.003 

Gastos com pessoal (454.062) (464.829)

Amortizações de exercícios (66.944) (61.589)

Impostos Indirectos (1.028) (944)

Outros custos operacionais (401.326) (415.269)

Resultado antes do Imposto (141.500) (71.629)

Imposto Sobre o Rendimento (86.546) (93.957)

Resultado do exercício (228.046) (165.585)

Outros resultados Abrangentes  -     -    

Total do rendimento integral para o exercício (228.046) (165.585)

 


