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Aprovação do Conselho de Administração  

 

O Conselho de Administração tem a obrigação, nos termos do Código Comercial de Moçambique, de manter registos contabilísticos adequados e é 
responsável pelo conteúdo e integridade das demonstrações financeiras e informações financeiras relacionadas incluídas neste relatório. É sua 
responsabilidade assegurar que as demonstrações financeiras apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira Banco no final do 
exercício financeiro e os resultados das suas operações e os fluxos de caixa do período findo nessa data, em conformidade com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro emitidas pelo Conselho das Normas Internacionais de Contabilidade (International Accounting Standards Board, 
IASB na sigla Inglesa). Auditores externos estão envolvidos para expressar uma opinião independente sobre as demonstrações financeiras. 

As demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com Normas Internacionais de Relato Financeiro, conforme emitidas pelo IASB e baseiam-
se em políticas contabilísticas apropriadas consistentemente aplicadas e suportadas por estimativas e julgamentos razoáveis e prudentes. 

A administração reconhece que é, em última instância, responsável pelo sistema de controlo financeiro interno, estabelecido pelo Banco e dá 
considerável importância à manutenção de um forte ambiente de controlo. Para permitir que a administração cumpra com essas responsabilidades, 
ela define normas de controlo interno destinadas a reduzir o risco de erro ou perda tendo em consideração a relação custo-benefício. As Normas  
incluem a delegação adequada de responsabilidades no âmbito de um quadro claramente definido, procedimentos de contabilidade eficazes e 
segregação adequada de funções para garantir um nível de risco aceitável. Esses controlos são monitorados em todo o Banco e todos os colaboradores 
são obrigados a manter os mais elevados padrões éticos na garantia de que a actividade do Banco seja conduzida de forma que, em todas as 
circunstâncias razoáveis, seja incorruptível. O foco da gestão de risco no Banco está na identificação, avaliação, gestão e monitoria de todas as 
formas conhecidas de risco no Banco. Enquanto o risco operacional não pode ser totalmente eliminado, o Banco esforça-se para minimizá-lo 
assegurando que a infra-estrutura, controlos, sistemas e comportamento ético adequados sejam aplicados e geridos no âmbito de restrições e 
procedimentos pré-determinados. 

O Conselho de Administração é de opinião, com base na informação e explicações dadas pela direcção, que o sistema de controlo interno proporciona 
uma garantia razoável de que se pode confiar nos registos financeiros para a preparação das demonstrações financeiras. Porém, qualquer sistema 
de controlo financeiro interno pode apenas proporcionar garantia razoável e não absoluta, contra distorções ou perdas materiais. 

O Conselho de Administração reveu a previsão dos fluxos de caixa do Banco para o exercício a findar em 31 de Dezembro de 2018 e, à luz da mesma 
revisão e da posição financeira actual, está convicta de que o Banco tem ou teve acesso a recursos suficientes para a sua continuidade operacional 
num futuro previsível. O Conselho de Administração fez uma avaliação da capacidade do Banco de manter o princípio da continuidade e não tem 
nenhuma razão para não acreditar na mesma capacidade no próximo exercício. 

Os auditores externos são responsáveis por auditar e emitir relatórios sobre as demonstrações financeiras do Banco de forma independente. As 
demonstrações financeiras foram auditadas pelos auditores externos do Banco e o seu relatório é apresentado nas páginas 6 e 7. 

As demonstrações financeiras constantes das páginas 8 a 46, que foram preparadas com base no princípio de continuidade, foram aprovadas pelo 
Conselho de Administração em 30 de Março de 2018 e são assinadas em seu nome por: 

 

Conselho de Administração 

 

      

Michael Mocke        Nuno Pedro Silveira Quelhas 
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Relatório do Conselho de Administração  

 
O Conselho de Administração tem a honra de apresentar o seu relatório sobre as demonstrações financeiras da Bayport Financial Services Moçambique 
(MCB), S.A. (o "Banco”) para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2017. 

1. Constituição 
 
O Banco foi constituído em 19 de Julho de 2012, na República de Moçambique. 

2. Natureza do negócio 
 
O Banco tem por objecto a prestação de serviços financeiros a retalho e a captação de depósitos. O Banco opera na República de Moçambique. 
 
Ao Banco foi concedida aprovação para iniciar a captação de depósitos, tendo recebida a respectiva autorização para iniciá-la em 9 de Outubro de 
2017. O Banco iniciou com as actividades de captação de depósitos no dia 1 de Novembro de 2017. 
 
Não houve nenhuma outra alteração significativa à natureza da actividade do Banco desde o exercício anterior. 

3. Revisão dos resultados financeiros e das actividades 

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro e os requisitos do Código 
Comercial de Moçambique. As políticas contabilísticas foram aplicadas consistentemente em relação ao exercício anterior.  

Todos os dados da situação financeira, os resultados das operações e os fluxos de caixa do Banco constam das demonstrações financeiras. 

4. Adopção antecipada da NIRF 9 - Instrumentos Financeiros (conforme revista em 2014) 
 
O Banco adoptou antecipadamnte a NIRF 9 - Instrumentos Financeiros (conforme revista em 2014) e as consequentes alterações relacionadas às 
outras NIRFs, com data de aplicação inicial de 1 de Janeiro de 2017. 
 
Em conformidade com a NIRF 9, informações comparativas para períodos anteriores não foram reexpresas. As diferenças entre os valores 
contabilísticos dos activos e passivos financeiros resultantes da adopção da NIRF 9 foram reconhecidas nos resultados transitados e nas reservas em 
1 de Janeiro de 2017. 
 
Por conseguinte, as informações apresentadas para o exercício financeiro de 2016 não reflectem os requisitos da NIRF 9 e, portanto, não são 
comparáveis com a mesma. 
 
O impacto da adopção da NIRF 9 é apresentado nas notas 31.1 e 37. 

5. Acontecimentos após o a data do balanço 

O Conselho de Administração não tem conhecimento de nenhum acontecimento significativo que tenha ocorrido entre a data do balanço e a data do 
presente relatório. 

6. Capital social 

A Nota 23 das demonstrações financeiras apresenta detalhes do movimento no capital social emitido. 

7. Dividendos 
 
Não foram declarados nem pagos dividendos aos accionistas durante o exercício findo (2016: inexistentes). 
 
O conselho de administração não recomenda a declaração de dividendos no exercício. 

8. Conselho de Administração  

Durante o exercício e até à data do presente relatório, o Conselho de Administração do Banco era composto por: 

Nomes     Mudanças 
Nuno Pedro Silveira Quelhas 
Grant Colin Kurland  
Michael John Mocke 
Paul Nathan Silverman 
José Mateus Muaria Katupha  
Blessing Nyakubaya    Cessou funções em 31 de Janeiro de 2018 
Suzette José Dalsuco  



 
 
 
BAYPORT FINANCIAL SERVICES MOÇAMBIQUE (MCB), S.A. 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

5 

Relatório do Conselho de Administração (continuação)  

9. Advogados  

A firma de advogados do Banco é a CGA Advogados: 
 
Endereço: 
Av. 24 e Julho, Nº 7, 7º Andar  
Maputo 
Moçambique 
 

10. Empresa mãe 
 

A Empresa-mãe é a Bayport Management Ltd, incorporada na República das Maurícias. 
 
11. Auditores 

 
A Deloitte & Touche foi nomeada como a firma de auditoria às Demonstrações Financeiras em 6 de Julho de 2016 em conformidade com o Código 
Comercial de Moçambique. 
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Relatório do Auditor Independente 
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Relatório do Auditor Independente (continuação)  
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Demonstração do Rendimento Integral    
 

Valores em Meticais  Nota(s)                   2017                2016 
    

Juros e rendimentos similares  3  1,316,666,661   864,640,890  

Juros e gastos similares  4      (434,473,772)       (178,628,265)  

Rendimento líquido de juros    882,192,889   686,012,625  

    

Rendimentos de serviços e comissões  5  24,935,519   15,073,133  

Gastos com comissões e serviços  5  (19,202,380)   (17,121,266)  
Serviços e comissões líquidos   5  5,733,139   (2,048,133)  

Operações financeiras líquidas  6  34,094,389   (991,915,918)  

Rendimentos de activos móveis disponíveis para venda     1,477,171   -  
    
Rendimentos operacionais    923,497,588   (307,951,426)  

Gastos com imparidade de crédito  12  (20,120,866)   (42,875,463)  
Rendimentos operacionais líquidos   903,376,722   (350,826,889)  
Gastos com pessoal  7  (216,515,949)   (172,589,805)  
Depreciações e amortizações  14&15  (22,022,900)   (17,088,360)  
Outros gastos operacionais  8  (415,227,635)   (495,793,689)  
Lucro/(prejuízo) antes de impostos        249,610,238  (1,036,298,743)  

Imposto corrente  9.1  -   -  

Imposto diferido  9.1  (105,461,600)   517,711,808  
Lucro/(prejuízo) do exercício      144,148,638   (518,586,935)  

Outros resultados integrais    -   -  
Total do rendimento integral/(prejuízo) do exercício      144,148,638   (518,586,935)  

 

 

 

  

Contabilista Certificado Conselho de Administração 
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Demonstração da Posição Financeira   
    

Valores em Meticais    Nota(s)  2017 2016 
    
    

Activos      

Caixa e disponibilidades no Banco Central  10  626,100   -  

Depósitos em outras instituições de crédito  11  51,790,505   113,420,071  

Empréstimos a adiantamentos a clientes  12  3,928,259,816   2,607,829,218  

Outros activos  13  45,299,734   33,908,149  

Activos tangíveis  14  70,184,750  58,509,440  

Activos intangíveis  15  56,185,518   49,604,964  

Activos por impostos correntes  9.2  760,371   660,371  

Activos por impostos diferidos  9.3  447,064,207   517,711,808  
    

Total de Activos    4,600,171,001   3,381,644,021  
    

Passivos e Capital Próprio      

Passivos      

Depósitos de clientes  16  9,150,100   -  

Recursos de instituições de crédito  17  156,102,736   111,839,734  

Outros passivos  18  113,921,518   277,746,176  

Locação financeira  19  2,622,364   1,941,023  

Empréstimos  21  545,172,637   454,122,882  

Empréstimos dos accionistas  22  2,916,761,185   1,749,722,635  
    

Total dos Passivos    3,743,730,540   2,595,372,450  
    

Capital próprio      

Capital social  23  1,905,808,000   471,083,638  

Outras componentes de capital próprio  23  87,554,565   1,522,278,927  

Prejuízos acumulados    (1,136,922,104)   (1,207,090,994)  
    

Total do capital próprio    856,440,461   786,271,571  
    

Total dos Passivos e do Capital Próprio    4,600,171,001   3,381,644,021  
    

  

  

Contabilista Certificado       Conselho de Administração 
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Demonstração das Variações no Capital Próprio   

Valores em Meticais  Capital social 
Outras 

componentes de 
capital próprio 

Total do capital 
Prejuízos 

acumulados 
Total do capital 

próprio 
 

       
       
       

Saldo a 01 de Janeiro de 2016   115,116,000   802,309,505   917,425,5045  (688,504,059)   228,921,446  
Total do prejuízo integral do exercício   -   -   -   (518,586,935)   (518,586,935)  
Aumento de outras componentes de capital próprio   -   293,080,274   293,080,274   -   293,080,274  
Transterência para aumento do capital social   355,967,638   (355,967,638)   -   -   -  
Conversão do empréstimo dos accionistas em capital próprio   -   782,856,786   782,856,786   -   782,856,786  
      

Total das variações   355,967,638   719,969,422   1,075,937,060   (518,586,935)   557,350,125  
      
      

Saldo a 01 de Janeiro de 2017 (Conforme reportado anteriormente)   471,083,638   1,522,278,927  1,993,362,565   (1,207,090,994)   786,271,571  
Impacto da adopção da NIRF 9 (nota 37)   -   -   -   (73,979,748)   (73,979,748)  
      

Saldo a 01 de Janeiro de 2017 (reexpresso)   471,083,638   1,522,278,927   1,993,362,565   (1,281,070,742)   712,291,823  
Total do rendimento integral do exercício   -   -   -   144,148,638   144,148,638  
Transterência para aumento do capital social   1,434,724,362   (1,434,724,362)   -   -   -  
      

Total das variações   1,434,724,362  (1,434,724,362)   -   144,148,638   144,148,638  
      

Saldo a 31 de Dezembro de 2017   1,905,808,000   87,554,565   1,993,362,565   (1,136,922,104)   856,440,461  
       
       

Nota(s)  23 23 23    

  

 

 

 
Contabilista Certificado 

 
 

 
Conselho de Administração 

  
              Para ser lido em conjunto com as notas explicativas às demonstrações financeiras.
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Demonstração dos Fluxos de Caixa   
    

Valores em Meticais  Nota(s)  2017 2016 
    
    

Actividades operacionais 

    

Fluxo de caixa utilizado nas operações  25  (1,354,107,207)   (819,913,196)  

Imposto pago  9.2  (100,000)   -  
    

Fluxo de caixa gerado nas actividades operacionais   (1,354,207,207)   (819,913,196)  
    

Actividades de investimento 

    

Aquisição de activos tangíveis    14  (31,742,801)   (20,600,012)  

Alienação de activos tangíveis    14  2,699,737   -  

Aquisição de activos intangíveis    15  (9,758,527)   (49,482,670)  
    

Fluxo de caixa de actividades de investimento    (38,801,591)   (70,082,682)  
    

Actividades de financiamento 

    

Aumento de capital    -   293,080,274  

Emissão de obrigações (líquida de reembolsos)    150,000,000   -  

Aumento líquido de empréstimos bancários    161,893,277   265,366,926  

Aumento líquido de empréstimos dos accionistas    975,167,712   317,556,583  

Aumento/(diminuição) líquido(a) em locação financeira    681,341   (2,320,829)  
    

Fluxo de caixa líquido gerado de actividades de financiamento    1,287,742,330   873,682,954  
    

    

Diminuição líquida em caixa e equivalentes de caixa    (105,266,468)   (16,312,924)  

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício    1,580,337   17,893,261  
    

Total de caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  28  (103,686,131)   1,580,337  
    

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contabilista Certificado 

 
 
 
 
 
 

 
Conselho de Administração 

 

         Para ser lido em conjunto com as notas explicativas às demonstrações financeiras. 
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Informação corporativas 

A Bayport Financial Services Moçambique (MCB), S.A., (doravante designada por “Bayport” ou “Banco”), é uma instituição financeira privada, 
constituída em 19 de Julho de 2012, com Sede em Maputo, Moçambique. A empresa mãe é Bayport Management Limited, uma sociedade 
constituídada nas Maurícias e também envolvida na concessão de créditos a particulares, particularmente, colaboradores no sector público. 

1. Apresentação das Demonstrações Financeiras 

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, conforme emitidas pelo 
IASB, e com o Código Comercial de Moçambique. As demonstrações financeiras foram preparadas com base no princípio do custo histórico, 
excepto a mensuração de certos instrumentos financeiros ao justo valor e incorporam as principais políticas contabilísticas estabelecidas abaixo. 
As demonstrações financeiras são apresentadas em Meticais. 

1.1 Estimativas e julgamentos significativos 

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as NIRF requer que a administração faça julgamentos, estimativas e 
pressupostos que podem afectar a aplicação de políticas contabilísticas e quantias reportadas de activos, passivos, rendimentos e gastos. As 
estimativas e pressupostos associados baseiam-se na experiência histórica e noutros factores que se acredita serem razoáveis, dadas as 
circunstâncias. Elas formam a base para fazer juízos sobre valores contabilísticos de activos ou passivos que não são de outra forma imediatamente 
claros. Os resultados reais podem diferir dessas estimativas. As estimativas e pressupostos são periodicamente revistas. As alterações de 
estimativas contabilísticas são reconhecidas no período em que a estimativa é revista se a revisão afectar somente esse período, ou o período da 
revisão e períodos futuros, se a revisão afectar ambos períodos. 

Em determinadas políticas contabilísticas foram identificadas situações em que a gestão aplica um nível mais elevado de julgamentos com impacto 
significativo nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras, ou as estimativas e os pressupostos envolvem um risco significativo de 
causar um ajustamento material aos valores contabilísticos de activos e passivos no próximo exercício económico. As mais significativas dizem 
respeito a: 

Princípio da continuidade 

A administração avaliou a capacidade do Banco no que concerne à continuidade das suas operações e está convicta de possui recursos suficientes 
para a continuidade das suas operações num futuro previsível. Adicionalmente, a gestão não tem conhecimento de nenhuma incerteza significativa 
que possa por em causa a continuidade das operações do Banco. Consequentemente, as demonstrações financeiras do Banco continuam a ser 
preparadas com base no princípio da continuidade. 

Vidas úteis e valores residuais de activos 

Os activos tangíveis são depreciados ao longo da sua vida útil tendo em conta valores residuais, quando apropriado. As vidas úteis dos activos e 
os valores residuais são avaliados no final de cada ano e podem variar dependendo de vários factores. Ao re-avaliar a vidas dos activos, são tidos 
em conta factores como inovação tecnológica, ciclos de vida dos produtos e programas de manutenção. 

Impostos 
 

Os impostos sobre o rendimento (correntes e diferidos) são determinados com base nas regras definidas pela legislação fiscal. No entanto, em 
algumas situações, a legislação fiscal não é suficientemente clara e objectiva e poderá dar origem a diferentes interpretações. Nestes casos, os 
valores registados resultam do melhor entendimento da instituição sobre o adequado enquadramento das suas operações, o qual é susceptível 
de poder vir a ser questionado pelas Autoridades Fiscais. 
 
As autoridades fiscais têm o direito de rever a situação fiscal da instituição por um período de até 5 (cinco) anos, o que pode resultar em eventuais 
ajustamentos devido a diferentes interpretações e/ou incumprimento da legislação aplicável, nomeadamente, em sede de Contribuição Industrial, 
IRT, Tributação das Pessoas Colectivas (IRPC), Tributação das Pessoas Singulares (IRPS) e Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA). 
 
A Administração acredita ter cumprido todas as obrigações fiscais a que o Banco se encontra sujeito. Eventuais correcções à base fiscal declarada 
como resultado destas revisões não deverão ter um efeito sobre as demonstrações financeiras. 

 

Activos por impostos diferidos 

Activos por impostos diferidos são reconhecidos na medida em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis e permitirão 
que o activo por impostos diferidos seja recuperado. Os prováveis lucro tributáveis são estimados com base em planos de negócios que incluem 
estimativas e pressupostos sobre o crescimento económico, taxas de juros, taxa de inflação, taxas de imposto e forças concorrenciais.
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1.1 Estimativas e julgamentos significativos (continuação) 

Justo valor de instrumentos financeiros 
 

Quando o justo valor de activos e passivos financeiros registados nas demonstrações financeiras não pode ser calculado com base em cotações 

de mercados activos, o justo valor é determinado usando diversas técnicas de avaliação, que incluem uso do modelo dos fluxos de caixa 

descontados. Os dados a inserir nestes modelos são obtidos com base na informação disponível de mercados quando possível, contudo, sempre 

que tal não seja exequivel, é necessário recorrer em alguma medida de julgamento para determinar o justo valor. Os julgamentos incluem 

considerações de dados tais como risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Alterações nos pressupostos acerca destes factores podem 

afectar o justo valor reconhecido nas demonstrações financeiras. 

Imparidade de activos financeiros 

Política antes de 1 de Janeiro de 2017 
 

Activos financeiros, incluindo empréstimos e contas a receber, são considerados em imparidade apenas se houver provas objectivas de imparidade 
como resultado de eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do activo (conhecido como eventos de perda) e estes eventos de perda 
têm um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados de activos que podem ser fiavelmente mensurados. A estimativa de imparidades 
de activos financeiros é inerentemente incerta e depende de muitos factores, incluindo condições económicas gerais, mudanças estruturais nos 
sectores de actividade, alteração das circunstâncias de clientes particulares e outros factores externos, tais como, requisitos legais, especificações 
regulamentares e mudanças nas políticas governamentais. Empréstimos e contas a receber são apresentados líquidos de imparidades 
identificadas e imparidades incorridas, mas ainda não identificadas. 

As evidências objectivas de que empréstimos e contas a receber podem estar em imparidade incluem os seguintes dados observáveis: 
 Uma violação de contrato, tal como um incumprimento ou uma delinquência no pagamento de juros ou de capital. A este respeito 

prestações vencidas são consideradas estarem em violação de contrato; 

 Experiência histórica de perdas em grupos de activos financeiros com condições similares de reembolso; e 

 Dados que indicam que há uma redução mensurável nos fluxos de caixa estimados futuros de um grupo de activos financeiros desde 

o reconhecimento inicial desses activos, embora a diminuição ainda não possa ser identificada no seio dos activos financeiros 
individuais no grupo incluindo: 

 - mudanças adversas na situação dos mutuários no Banco; ou 
- condições económicas nacionais ou locais que correlacionam-se com incumprimentos em activos particulares no Banco. 

Empréstimos e contas a receber estão sujeitos a avaliações regulares do perfil global de risco do cliente e ao registo de pagamentos para 
determinar se ocorreu um evento de perda. 

A experiência histórica de perda é ajustada com base em dados observáveis para eliminar os efeitos das condições no período histórico que 
actualmente não existem. 

O Banco avalia se existem provas objectivas de imparidade para grupos de activos financeiros com condições similares de reembolso. Se 
houver evidência objectiva que uma perda por imparidade de empréstimos e contas a receber ocorreu, o montante da perda é mensurado 
como a diferença entre os valores contabilísticos dos activos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo futuras perdas 
de crédito que ainda não tenham sido incorridas) descontados à taxa de juro efectiva. 

Política após 1 de Janeiro de 2017 

As imparidades de activos financeiros são registadas usando a abordagem prescrita na NIRF 9, a menos que o activo seja considerado em 
imparidade de crédito no reconhecimento inicial, casos em que aqueles requisitos específicos contidos na NIRF 9 serão aplicados. Esta 
abordagem requer a provisão para perdas de crédito esperadas ao invés de perdas de crédito incorridas conforme o requisito da NIC 39. A 
estimativa de imparidades de activos financeiros é inerentemente incerta e depende de muitos factores, incluindo condições económicas gerais 
(actuais e futuras), mudanças estruturais nos sectores de actividade, alteração das circunstâncias de clientes particulares e outros factores 
externos, tais como, requisitos legais, especificações regulamentares e mudanças nas políticas governamentais. 

 
Após o reconhecimento de activos financeiros, as perdas de crédito esperadas para 12 meses serão registadas. As imparidades avaliadas para 
perdas de crédito esperadas ao longo da vida do instrumento financeirso serão registadas para activos financeiros cujo risco de crédito tenha 
aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial. Imparidades mensuradas em perdas de crédito esperadas ao longo da vida do 
instrumento financeiro serão também registadas para activos financeiros que estejam em imparidade de crédito. 
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1.2 Activos tangíveis 

Um activo tangível é reconhecido quando: 

 for provável que benefícios económicos futuros associados ao iten fluirão para Banco; e 

 o custo do iten possa ser fiavelmente mensurado. 

Os activos tangíveis são inicialmente mensurados pelo custo. 

Os custos incluem os dispêndios inicialmente incorridos para adquirir ou criar um activo tangível e os custos incorridos posteriormente para 
adicioná-lo, substituir parte do mesmo, ou prestar-lhe serviço. Se o custo de substituição for reconhecido no valor contabilístico de um iten de 
investimentos em empreendimentos conjuntos, o valor contabilístico da parte substituída é desreconhecido. 

Os activos tangíveis são mensurados pelo custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, e perdas por imparidade.  

Os activos tangíveis são depreciados pelo método de quotas constantes durante a vida útil prevista para o seu valor residual estimado. 

A vida útil dos itens de activos tangíveis foi avaliada da seguinte forma: 

Iten Vida útil média 
Mobiliário de escritório 5 anos 
Viaturas 4 anos 
Equipamento de escritório 5 anos 
Equipamento informático 3 anos 
Obras em edifícios arrendados Durante o tempo previsto do contrato (5 anos) 

O valor residual, a vida útil e o método de depreciação de cada activo são revistos no final de cada período de relato. Se as expectativas 
diferirem das estimativas anteriores, a mudança é contabilizada como uma alteração na estimativa contabilística. 

O custo de depreciação para cada período é reconhecido no resultado a menos que esteja incluído no valor contabilístico de um outro activo. 

Desreconhecimento de activos tangíveis. 

O ganho ou perda resultante do desreconhecimento de activo tangível é incluído em resultados quando o iten é desreconhecido. O ganho ou 
perda decorrente do desreconhecimento de um activo tangível é determindo com sendo a diferença entre o valor de venda e o valor líquidio 
contabilístico. 
 

1.3 Activos intangíveis 

Um activo intangível é reconhecido quando: 
 for provável que benefícios económicos futuros associados ao iten fluirão para Banco; e 

 o custo do iten possa ser fiavelmente mensurado. 

Os activos intangíveis são inicialmente mensurados pelo custo. 

Os activos intangíveis são registados pelo custo menos qualquer amortização acumulada e quaisquer perdas por imparidade. 

Os activos tangíveis são considerados como tendo uma vida útil infinita quando, baseado em todos os factores relevantes, não existe uma 
previsão do limite para o período que se espera que um activo produza influxos de caixa. Para estes activos não é registada nenhuma 
amortização, mas os mesmos são sujeitos a testes de imparidade anuais e sempre que existam indicações de que o activo possa estar em 
imparidade. Para todos os outros activos intangíveis, a mortização é calculada com base em quotas constantes durante a vida útil estimada. 

O período de amortização e o método de amortização são revistos em cada data de relato. 

A reavaliação da vida útil dos activos intangíveis com vida útil finita após ter sido classificado como infinita é um indicador de que o activo 
possa estar em imparidade. Por isso, o activo é sujeito a teste de imparidade e a quantia escriturada é amortizada durante a vida útil 
remanescente. 

Itens internamente gerados, tais como marcas, logotipos, títulos de publicações, listas de clientes e itens similares não são reconhecidos com 
activos intangíveis. 

A amortização é reconhecida pelo método de quotas constantes durante a vida útil estimada. A vida útil estimada e o método de amortização 
são revistos no final de cada período de relato. Os efeitos de de qualquer alteração na estimativa é contabilizado numa base prospectiva: 

Iten Vida útil média 
Software informático 3 - 7 anos 
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1.4 Empréstimos e contas a receber e perdas por imparidade de empréstimos 

Os empréstimos e adiantamentos a clientes são apresentados líquidos de perdas por imparidade, que na opinião do Conselho de Administração, 
são necessárias. As imparidades especícficas são calculadas para fazer face a empréstimos de cobrança duvidosa identificados. As imparidades 
colectivas (da carteira) são mantidas para cobrir perdas potenciais, que embora não especificamente identificadas, são consideradas como 
presentes. 

Os empréstimos que são considerados incobráveis, são abatidos do activo por utilização das perdas por imparidade específica. Empréstimos 
anteriormente abatidos e que posteriormente tornam-se totalmente recuperáveis são re-incorporados na carteira de empréstimos e 
adiantamentos a clientes. 

Ambas as provisões específicas e de carteira geradas durante o período, menos as recuperações de empréstimos anteriormente abatidos, são 
registadas na demonstração do rendimento integral. 

O Banco revê a quantia escriturada dos seus empréstimos e adiantamentos para determinar se existe qualquer indicação de que esses 
adiantamentos sofreram alguma perda por imparidade. Onde for possível estimar a quantia recuperável de um empréstimo individual, o Banco 
estima o valor recuperável numa base de carteira para um grupo de activos financeiros similares. 

A quantia recuperável é a soma dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados ao valor presente utilizando uma taxa de desconto antes de 
imposto que reflecte a taxa de juro efectiva original das carteiras dos empréstimos e adiantamentos. 

Se a quantia recuperável dos empréstimos e adiantamentos estimada for menor do que a quantia escriturada, o montante dos empréstimos e 
adiantamentos é reduzido à sua quantia recuperável, registando uma provisão específica para perdas por imparidade, que é reconhecida como 
um gasto na demonstração do rendimento integral. 

1.5 Instrumentos financeiros 

As alterações nas políticas contabilísticas resultantes da adopção da NIRF 9 foram aplicadas conforme descrito abaixo. 

Os períodos comparativos não foram reexpressos. As diferenças entre as quantias escrituradas de activos e passivos financeiros resultantes da 
adopção da NIRF 9 foram reconhecidas nos resultados transitados e nas reservas em 1 de Janeiro de 2017. Em conformidade, as informações 
apresentadas para 2016 não reflectem os requisitos da NIRF 9 e, portanto, não são comparáveis com as informações apresentadas para 2017 
em conformidade com a NIRF 9. 

Com base nos factos e circunstâncias que existiam à data da aplicação inicial foram feitas as seguintes avaliações: 
 

 Determinação do modelo de negócios no qual um activo financeiro é detido; e 

 A designação de certos instrumentos de capital próprio não detidos para negociação como ao justo valor através de outro rendimento 

integral. 

 

1.5.1  Política antes de 1 de Janeiro de 2017  

Classificação 

O Banco classifica os activos e passivos financeiros nas seguintes categorias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Empréstimos e contas a receber. 

 Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado. 

Reconhecimento inicial e mensuração 

Os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente quando o Banco se torna parte contratual dos instrumentos.  

O Banco classifica os instrumentos financeiros, ou as suas componentes, no reconhecimento inicial como um activo financeiro, um passivo 
financeiro ou um instrumento de capital próprio em conformidade com o conteúdo do acordo contratual.  

Os instrumentos financeiros são mensurados inicialmente pelo justo valor, acrescido dos custos de transacção. 

Mensuração subsequente 

Empréstimos e contas a receber são posteriormente mensurados pelo custo amortizado, usando o método de juros efectivos, menos as perdas 
por imparidade acumuladas.  

Os passivos financeiros pelo custo amortizado são posteriormente mensurados pelo custo amortizado, usando o método de juros efectivos. 
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Desreconhecimento 

Os activos financeiros são desreconhecidos quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tiverem expirado ou tiverem sido 
transferidos e o Banco tiver transferido substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade.  

O Banco desreconhece passivos financeiros quando, e somente quando, as obrigações do Banco forem cumpridas, canceladas ou tiverem 
expirado. A diferença entre o valor contabilístico da responsabilidade financeira desreconhecida e a importância paga e a pagar é reconhecida 
no resultado.  

Compensação 

Os activos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reconhecido na demonstração da posição financeira, se apenas existir um 
direito jurídico vincultivo que obrigue as entidades a reconhecer os valores e se existe intenção de compensar num base líquida, ou de realizar 
o activo e liquidar o passivo em simultâneo. 

Imparidade de activos financeiros 

Em cada data de relato, o Banco avalia todos os activos financeiros, para determinar se existe evidência objectiva de que um activo financeiro 
ou um grupo de activos financeiros esteja em imparidade.  

Para quantias devidas ao Banco, dificuldades financeiras significativas do devedor, a probabilidade de que o devedor entrará em falência e o 
incumprimento de pagamentos são todos considerados indicadores de imparidade.  

As perdas por imparidade são reconhecidas nos lucros ou prejuízos. 

As perdas por imparidade são revertidas quando um aumento na quantia recuperável do activo financeiro pode estar relacionado objectivamente 
a um acontecimento que ocorre após a imparidade ter sido reconhecida, sujeita à restrição de que a quantia escriturada do activo financeiro na 
data em que a imparidade for invertida não deverá exceder o que a quantia escriurada teria sido caso a imparidade não tivesse sido reconhecida.  

Quando as perdas por imparidade de activos financeiros são registadas através da utilização de uma conta de provisão, o montante da perda é 
reconhecido no resultado e na imparidade de empréstimos e adiantamentos. Quando esses activos forem abatidos, o abate é feito à conta da 
provisão relevante. Recuperações subsequentes de montantes anteriormente abatidos são creditadas aos gastos operacionais. 

 

Empréstimos para/(de) empresas do grupo 

Estes incluem empréstimos de e para as empresas mãe, subsidiárias colegas, subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas e são 
inicialmente reconhecidos pelo justo valor acrescido de custos directos de transacção.  

Empréstimos para empresas do grupo são classificados como empréstimos e contas a receber e subsequentemente mensurados pelo custo 
amortizado. 

Empréstimos de empresas do grupo são classificados como passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado. 

 

Empréstimos aos accionistas, administradores, directores e empregados 

Empréstimos são classificados como empréstimos e contas a receber. 

 

Contas a receber 

As contas a receber são mensuradas no reconhecimento inicial pelo justo valor e são posteriormente mensuradas pelo custo amortizado, usando 
o método da taxa de juro efectiva. Provisões adequadas para os montantes incobráveis estimados são reconhecidas no resultado quando existe 
evidência objectiva de que o activo está em imparidade. Dificuldades financeiras significativas do devedor, a probabilidade que o devedor entrará 
em falência ou a reorganização financeira e o incumprimento ou a delinquência nos pagamentos são considerados indicadores de que a conta a 
receber está em imparidade. A provisão reconhecida é mensurada como a diferença entre a quantia escriturada do activo e o valor presente dos 
fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efectiva calculada no momento do reconhecimento inicial. 
 
A quantia escriturada do activo é reduzida através do uso de uma conta de provisão, e o montante da perda é reconhecido nos gastos 
operacionais. Quando uma conta a receber for incobrável é abatida por utilização da provisão para contas a receber. Recuperações subsequentes 
de montantes anteriormente abatidos são reconhecidas no resultado.   

Contas a receber são classificadas como empréstimos e contas a receber. 
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Contas a pagar  

As contas a pagar são inicialmente mensuradas pelo justo valor e são posteriormente mensuradas pelo custo amortizado, usando o método da 
taxa de juro efectiva. 

Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa incluem valores em caixa e depósitos à ordem e outros investimentos altamente líquidos de curto prazo que são 
prontamente convertíveis numa quantia conhecida de dinheiro e estão sujeitos a um risco insignificante de alterações de valor. Os descobertos 
bancários são apresentados em passivos correntes. 

Empréstimos bancários 

Empréstimos bancários são inicialmente mensurados pelo justo valor, líquido dos custos de transacção incorridos e são posteriormente 
mensurados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juro efectiva. Qualquer diferença entre os recebimentos (líquidas dos custos 
de transacção) e a liquidação ou o reembolso dos empréstimos bancários é reconhecida na demonstração de resultados durante o período dos 
dos empréstimos bancários usando o método dos juros efectivos. 

 

1.5.2  Política após 1 de Janeiro de 2017  

Classificação 

O Banco classifica os activos e passivos financeiros nas seguintes categorias: 
 

 Activos financeiros pelo custo amortizado. 

 Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado. 

Um activo financeiro é mensurado pelo custo amortizado se o mesmo satisfaz as duas condições abaixo e não é designado pelo justo valor 
através dos resultados: 
 

 O activo é detido num modelo de negócios cujo objectivo é deter activos para receber fluxos de caixa contratuais; e 

 Os termos contratuais do activo financeiro dão origem, em determinadas datas, a fluxos de caixa que são exclusivamente pagamentos 

de capital e juros sobre o montante de capital em dívida. 

Avaliação do modelo de negócios 
 
O Banco faz uma avaliação do objectivo do modelo de negócios em que um activo é realizado ao um nível da carteira porque esta situação 
reflecte melhor a forma como o negócio é gerido e as informações são fornecidas à gestão. As informações consideradas incluem: 
 

 as políticas e os objectivos estabelecidos para a carteira e a implementação dessas políticas na prática. Em particular, se a estratégia 

da direcção centra-se em ganhar rendimentos de juros contratuais, combinando a duração dos activos financeiros aos passivos que 
estão a financiar esses bens ou a realizar fluxos de caixa através de vendas dos activos; 

 como o desempenho da carteira é avaliado e comunicado à gestão do Banco; 

 os riscos que afectam o desempenho do modelo de negócios (e os activos financeiros detidos nesse modelo de negócios) e como 

esses riscos são geridos; 
 a frequência, o volume e o calendário das vendas em períodos anteriores, as razões para tais vendas e as expectativas sobre a futura 

actividade de vendas. Informações sobre a actividade de vendas são consideradas como parte da avaliação geral de como o objectivo 
do Banco é estabelecido para gerir os activos financeiros é alcançado e como os fluxos de caixa são realizados. 

Avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são exclusivamente pagamentos de capital e de juros 

Para efeitos desta avaliação, 'capital' é definido como o justo valor do activo financeiro no reconhecimento inicial. 'Juros' são definidos como o 
valor temporal do dinheiro e para o risco de crédito associado com o montante de capital em dívida durante um determinado período de tempo 
e para outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), bem como a margem de lucro. 

Ao avaliar se os fluxos de caixa contratuais são exclusivamente de pagamento de capital e juros, o Banco considera os termos contratuais do 
instrumento. Isto inclui avaliar se o activo financeiro contém uma cláusula contratual que poderia mudar o calendário ou a quantia de fluxos de 
caixa contratuais, de forma que não fosse satisfazer esta condição. Ao fazer esta avaliação, o Banco considera: 
 

 a taxa de juros cobrada aos clientes; 

 a comissão de originação e comissão de serviço cobradas aos clientes; 

 quaisquer outros montantes cobrados aos clientes (se houver); 

 acontecimentos contingentes que mudariam a quantia e o calendário dos fluxos de caixa; 

 opções de alavancagem; 

 termos de pagamentos antecipados e de extensão; 
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 termos que limitam a reivindicação do Banco aos fluxos de caixa de activos específicos (por exemplo, regime de activos sem recurso); 

e 

 características que modificam a consideração do valor temporal do dinheiro (por exemplo, redefinição periódica das taxas de juros). 

Os activos financeiros que foram classificados como mensurados pelo custo amortizado incluem as rubricas caixa e equivalentes de caixa, contas 
a receber comerciais e outros empréstimos e adiantamentos. 

Reconhecimento inicial e mensuração  

O Banco inicialmente reconhece activos e passivos financeiros na data em que o Banco se torna parte contratual dos instrumentos. Isto ocorre 
na data em que esses instrumentos financeiros são originados.  

Os instrumentos financeiros são mensurados inicialmente pelo justo valor. Os custos de transacção que são directamente atribuíveis à aquisição 
ou emissão de activos e passivos financeiros são adicionados ao ou deduzidos do justo valor dos activos ou passivos financeiros, consoante o 
caso, no reconhecimento inicial.  

O Banco geralmente não reclassifica instrumentos financeiros entre diferentes categorias subsequentes ao reconhecimento inicial. Activos 
financeiros são reclassificados somente se o Banco mudar o seu modelo de negócios para gerir activos financeiros. Em conformidade com a NIRF 
9: 

 Passivos financeiros nunca podem ser reclassificados; e 

 Activos financeiros só podem ser reclassificados se houver uma mudança no modelo de negócios. 

Mensuração subsequente 

Custo amortizado 

Os activos financeiros classificados como mensurados pelo custo amortizado, são mensurados usando o método dos juros efectivos, menos 
quaisquer perdas esperadas por imparidade, que são reconhecidas nos resultados. O custo amortizado é calculado tendo em conta quaisquer 
custos de transacção na aquisição, bem como as comissões e os custos que são parte integrante da taxa de juro efectiva . As comissões de 
originação e de serviço são ambas consideradas parte integrante da taxa de juro efectiva. As comissões de originação são adicionadas ao 
montante da dívida original e incluídas na mensuração inicial do empréstimo.  

As perdas de crédito esperadas são calculadas através da utilização de uma metodologia apropriada de imparidade. 

Desreconhecimento  

Os activos financeiros (ou uma parte dos mesmos) são desreconhecidos quando o Banco realiza os direitos em relação aos benefícios 
especificados no contrato, os direitos expiram, o activo é substancialmente modificado ou o Banco renuncia ou de outra forma perde o controlo 
dos direitos contratuais que compõem o activo financeiro. No acto do desreconhecimento, a diferença entre a quantia escriturada do activo 
financeiro e os rendimentos a receber (incluindo quaisquer novos activos obtidos) é incluída no resultado. 

Os passivos financeiros (ou uma parte dos mesmos) são desreconhecidos quando a obrigação especificada no contrato for cumprida, cancelada 
ou tiver expirado. No acto do desreconhecimento, a diferença entre a quantia escriturada do passivo financeiro, incluindo custos relacionados 
não amortizados e o valor pago para o mesmo é incluída na demonstração do rendimento integral. 

 

Imparidade de activos financeiros  

O Banco reconhece provisões para perdas esperadas de imparidade nos seguintes activos financeiros, conforme o caso: 
 

 Empréstimos e adiantamentos; e 

 Contas a receber. 

As imparidades são mensuradas como perdas de crédito esperadas para 12 meses após a originação. Quando tiver havido um aumento 
significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial de um activo financeiro, a provisão de perda é mensurada como um montante 
igual a perdas de crédito previstas para o ciclo de vida.  

Provisões de perda para contas a receber são sempre mensuradas por um montante igual a perdas de crédito previstas para o ciclo de vida.  

As perdas de crédito esperadas para 12 meses são a parte de perdas de crédito previstas que resultam de situações de incumprimento de um 
instrumento financeiro, que são possíveis dentro do período de 12 meses após a data de relato. 
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Contas a receber 

As contas a receber são mensuradas no reconhecimento inicial pelo justo valor e são posteriormente mensuradas pelo custo amortizado, usando 
o método da taxa de juro efectiva. Provisões adequadas para os montantes incobráveis estimados são reconhecidas no resultado quando existe 
evidência objectiva de que o activo está em imparidade. Dificuldades financeiras significativas do devedor, a probabilidade que o devedor entrará 
em falência ou a reorganização financeira e o incumprimento ou a delinquência nos pagamentos são considerados indicadores de que a conta a 
receber está em imparidade. A provisão reconhecida é mensurada como a diferença entre a quantia escriturada do activo e o valor presente dos 
fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efectiva calculada no momento do reconhecimento inicial. 
 
A quantia escriturada do activo é reduzida através do uso de uma conta de provisão, e o montante da perda é reconhecido nos gastos 
operacionais. Quando uma conta a receber for incobrável é abatida por utilização da provisão para contas a receber. Recuperações subsequentes 
de montantes anteriormente abatidos são reconhecidas no resultado.   

Contas a receber são classificadas como empréstimos e contas a receber. 

Contas a pagar  

As contas a pagar são inicialmente mensuradas pelo justo valor e são posteriormente mensuradas pelo custo amortizado, usando o método da 
taxa de juro efectiva. 

Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem valores em caixa e depósitos à ordem e outros investimentos altamente líquidos de curto prazo que são 
prontamente convertíveis numa quantia conhecida de dinheiro e estão sujeitos a um risco insignificante de alterações de valor. Os mesmos são 
inicialmente e posteriormente registados pelo justo valor. 

Descoberto e empréstimos bancários 
 
Descobertos e empréstimos bancários são inicialmente mensurados pelo justo valor e são posteriormente mensurados pelo custo amortizado, 
usando o método da taxa de juro efectiva. 

Compensação 
 
Os activos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reconhecido na demonstração da posição financeira, se apenas existir um 
direito jurídico vincultivo que obrigue as entidades a reconhecer os valores e se existe intenção de compensar num base líquida, ou de realizar 
o activo e liquidar o passivo em simultâneo. 

1.6 Impostos 

Activos e passivos por impostos correntes 

Impostos correntes para períodos correntes e anteriores são, na medida que não estiverem pagos, reconhecidos como um passivo. Se o valor já 
pago em relação aos períodos corrente e anteriores exceder a quantia devida para esses períodos, o excesso é reconhecido como um activo.  

Passivos/activos por impostos correntes para o exercício corrente e períodos anteriores são mensurados pelo valor previsto a ser pago/recuperado 
às/das autoridades fiscais, usando as taxas fiscais (e leis fiscais) que foram promulgadas ou substancialmente promulgadas no final do período 
de relato. 

Activos e passivos por impostos diferidos 

Os passivos por impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis, excepto na medida em que o passivo por 
impostos diferidos resultar, a partir do reconhecimento inicial, num activo ou passivo numa transacção a qual no momento da transacção, não 
afecta o lucro contabilístico nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). 

Os activos por impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, na medida em que seja provável que lucros 
tributáveis estarão disponíveisl face aos quais as diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. Um activo por impostos diferidos não 
é reconhecido quando o mesmo resultar do reconhecimento inicial de um activo ou passivo numa transacção, no momento desta, não afectar o 
lucro contabilístico nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). 

Os activos por impostos diferidos decorrentes de prejuízos fiscais não utilizados, são reconhecidos na medida em que seja provável ue lucros 
tributáveis futuros permitirão que o activo por impostos diferidos seja recuperado.  

Os activos e passivos por impostos diferidos são mensurados às taxas fiscais que se espera que sejam aplicáveis ao período em que o activo for 
realizado ou o passivo liquidado, com base em taxas fiscais (e leis fiscais) que foram promulgadas ou substancialmente promulgadas no final do 
período de relato. 

 



 

 

 
BAYPORT FINANCIAL SERVICES MOÇAMBIQUE (MCB), S.A. 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

Notas às Demonstrações Financeiras (continuação) 
    
    

 

20 

Gastos com impostos 

Impostos correntes e diferidos são reconhecidos como rendimento ou gasto e incluídos no lucro ou prejuízo do exercício, excepto na medida 
em que o imposto decorre de: 
 

 uma transacção ou acontecimento que é reconhecido, no mesmo ou num período diferente, em outro rendimento integral. 

Imposto sobre o valor acrescentado  
O imposto sobre o valor acrescentado é reconhecido como parte dos custos de aquisição to activo or parte dos gastos, conforme aplicável. 
 
 

1.7 Locações 

Uma locação é classificada como financeira se ela transferir substancialmente todos os riscos e benefícios incidentais à propriedade. Uma 
locação é classificada como uma locação operacional se não transferir substancialmente todos os riscos e benefícios incidentais à propriedade. 

Locações Financeiros – Banco como locatário 

Locações financeiras são reconhecidas como activos e passivos na demonstração da posição financeira por quantias iguais ao justo valor do 
activo locado ou, se for inferior, ao valor presente dos pagamentos mínimos da locação. O passivo correspondente ao locador é incluído na 
demonstração da posição financeira como uma obrigação de locação financeira. 

 A taxa de desconto usada no cálculo do valor presente dos pagamentos mínimos da locação é a taxa de juro implícita na locação.  

Os pagamentos da locação são repartidos entre o encargo financeiro e a redução do passivo vigente. O encargo financeiro é alocado a cada 
período durante o prazo de locação, a fim de produzir uma taxa periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo. 

Locações operacionais – Banco como locatário  

Pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como um gasto pelo método linear durante o prazo da locação. A diferença entre os 
montantes reconhecidos como um gasto e os pagamentos contratuais são reconhecidos como um activo de locação operacional. Esta 
responsabilidade financeira não é descontada. 

1.8 Imparidade de activos 

O Banco avalia, no final de cada período de relato, se existe alguma indicação de que um activo possa estar em imparidade.   

Se houver qualquer indicação de que um activo possa estar em imparidade, a quantia recuperável é estimada para o activo particular. Se não 
for possível estimar a quantia recuperável do activo particular, é determinada a quantia recuperável da unidade geradora de caixa à qual o activo 
pertence.  

A quantia recuperável de um activo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior entre o seu justo valor menos os custos de venda e o seu 
valor em uso. 

Se a quantia recuperável de um activo for menor do que a quantia escriturada, esta é reduzido à sua quantia recuperável. Essa redução é uma 
perda por imparidade.  

A perda por imparidade de activos registados pelo custo menos qualquer depreciação ou amortização acumulada é reconhecida imediatamente 
em gastos. Qualquer perda por imparidade de um activo revalorizado é tratada como um decréscimo de revalorização.  

A reversão de uma perda por imparidade de activos registados pelo custo menos depreciação ou amortização acumulada é reconhecida 
imediatamente em ganhos. Qualquer reversão de uma perda por imparidade de um activo revalorizado é tratada como um aumento de 
revalorização. 

 

1.9 Capital social e capital próprio 

Um instrumento de capital próprio é qualquer contrato que evidencia interesses residuais nos activos de uma entidade após a dedução de todos 
os seus passivos.  

Acções ordinárias são classificadas como capital próprio.   

Acções ordinárias são reconhecidas pelo valor nominal e classificadas como 'capital social' no capital próprio. Todos os montantes recebidos da 
emissão de acções que excedem o valor nominal são classificados como 'prémio de emissão' no capital próprio. Os dividendos são reconhecidos 
como um passivo no momento em que os mesmos são declarados. 
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1.10 Benefícios dos empregados 

Benefícios de curto prazo 

O custo dos benefícios de curto prazo aos empregados (aqueles pagos no prazo de 12 meses após o serviço ser prestado, tais como a licença 
remunerada e licença médica, bónus, e benefícios não monetários tais como cuidados médicos) é reconhecido no período em que o serviço é 
prestado e não é descontado.  

O custo previsto de licenças remuneradas é reconhecido como um gasto, uma vez que os colaboradores prestam serviços que aumentam o seu 
direito, ou, no caso de ausências não acumuladas, quando a ausência ocorre.  

O custo previsto de participação nos lucros e de pagamentos de bónus é reconhecido como um gasto quando existir uma obrigação legal ou 
construtiva de fazer tais pagamentos em consequência do desempenho passado. 

Planos de contribuição definida 

Pagamentos aos planos de benefícios de reforma de contribuição definida são registados como um gasto assim que se vencem.  

O Banco faz contribuições obrigatórias aos planos de contribuição definida, nomeadamente para o Instituto Nacional de Segurança Social 
("INSS"). 

 

1.11 Provisões e contingências 

As provisões são reconhecidas quando: 
 

 o Banco tiver uma obrigação presente como resultado de um acontecimento passado; 

 for provável que uma saída de recursos que incorpora benefícios económicos será necessária para liquidar a obrigação; e 

 a obrigação pode ser estimada com fiabilidade. 

O montante da provisão é o valor presente das despesas que se esperam ser necessárias para liquidar a obrigação. 

Na situação em que se espera que algumas ou todas as despesas necessárias para liquidar uma provisão sejam reembolsadas por outra parte, 
o reembolso será reconhecido quando, e somente quando, estiver praticamente certo que o reembolso será recebido caso a entidade liquide a 
obrigação. O reembolso deve ser tratado como um activo separado. O montante reconhecido para o reembolso não deverá exceder o montante 
da provisão. 

Não são reconhecidas provisões para perdas operacionais futuras.  

Se uma entidade tiver um contrato que é oneroso, a obrigação presente nos termos do contrato será reconhecida e mensurada como uma 
provisão.  

Activos e passivos contingentes não são reconhecidos. Contingências (se existirem) são divulgadas na Nota 29 das notas às demonstrações 
financeiras. 

1.12 Rédito 

Política geral 
 
O rendimentos é reconhecido quando for provável que benefícios económicos futuros fluirão para a instituição, e esses benefícios possam ser 
fiavelmente mensurados. Os juros são reconhecidos num base sistemática, considerando o capital em dívida e a taxa de juro efectiva aplicável.  

Os rendimentos são mensurados pelo justo valor da quantia recebida ou a receber, e representam os montantes a receber pelos bens e 
serviços fornecidos no decurso normal da actividade, líquidos de descontos comerciais e de abatimentos de volume concedidos pela entidade e 
do imposto sobre o valor acrescentado. 

Rendimentos de juros 
 
Os juros são reconhecidos em resultados usando o método da taxa de juro efectiva. 

A taxa de juros efectiva é a taxa que exactamente desconta futuros pagamentos ou recebimentos em dinheiro estimados durante a vida 
prevista do activo ou passivo financeiro para o valor contabilístico bruto de um activo financeiro ou ao custo amortizado de um passivo 
financeiro. Ao calcular a taxa de juro efectiva, o Banco estima os fluxos de caixa esperados, considerando todos os termos contratuais do 
instrumento financeiro, mas não considera as perdas de crédito esperadas. O cálculo inclui todos os pontos e comissões pagos ou recebidos 
entre as partes no contrato que são parte integrante da taxa de juros efectiva, os custos de transacção e de todos os outros prémios ou 
descontos. 
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Rendimentos de serviços e comissões 
 
O Banco obtém rendimentos de serviços e comisões através os serviços que presta aos seus clientes. As comissões podem ser classificadas 
como segue: 

Comissões que são, cobradas por prestação de serviços durante um determinado período de tempo: 

São obtidos à medida que os serviços vão sendo prestados e o seu reconhecimento em resultados é efectuado em função do período que os 
serviços são prestados. Estas comissões incluem valores cobradas nas operações de crédito, tais como a emissão de Garantias Bancárias e Cartas 
de Crédito. 

Receita de taxas de prestação de serviços operacionais: 

As taxas são reconhecidas como receita quando um acto significativo tiver sido realizado. 

 

1.13 Custos de empréstimos obtidos 

Os custos de empréstimos obtidos são reconhecidos como um gasto no período em que forem incorridos usando o método dos juros efectivos. 
 

1.14 Conversão de moedas estrangeiras 

Transacções em moeda estrangeira 

As transacções em moeda estrangeira são registadas, no reconhecimento inicial, em Meticais, pela aplicação à quantia de moeda estrangeira 
da taxa de câmbio à vista entre a moeda funcional e a moeda estrangeira à data da transacção. 

No final de cada período de relato: 
 

 itens monetários em moeda estrangeira são convertidos usando a taxa de fecho; 

 itens não monetários que são mensurados em termos de custo histórico em moeda estrangeira são convertidos usando a taxa de 

câmbio à data da transacção; e 
 itens não monetários que são mensurados pelo justo valor em moeda estrangeira são convertidos usando as taxas de câmbio à 

data quando o justo foi determinado. 

As diferenças cambiais resultantes da liquidação de itens monetários ou da conversão de itens monetários à taxas diferentes daquelas a que 
foram convertidos no reconhecimento inicial, durante o período ou nas demonstrações financeiras anteriores são reconhecidas em resultado e 
no período em que as mesmas surgem. 

Quando o ganho ou perda num iten não monetário for reconhecido em outro rendimento integral e acumulado no capital próprio, qualquer 
componente cambial desse ganho ou perda é reconhecido em noutro rendimento integral e acumulado no capital próprio. Quando um ganho 
ou perda num iten não monetário for reconhecido em resultados, qualquer componente cambial desse ganho ou perda é, igualmente, 
reconhecido em resultados.  

Fluxos de caixa decorrentes de transacções em moeda estrangeira são registados em Meticais pela aplicação à quantia em moeda estrangeira 
da taxa de câmbio entre o Metical e a moeda estrangeira à data do fluxo de caixa. 

 

1.15 Partes Relacionados 

Partes relacionados são indivíduos e empresas que têm a capacidade de directa ou indirectamente, controlar ou exercer influência 
significativa sobre a outra parte na tomada de decisões financeiras e operacionais. Transacções e saldos com partes relacionadas 
encontram-se divulgados nas notas às demonstrações financeiras. 

 

1.16 Comparativos 

Conforme necessário, dados comparativos foram reclassificados de acordo com as mudanças na apresentação do presente exercício. 
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2. Novas normas e interpretações 

No presente exercício, o Banco aplicou todas as Normas novas e revistas e interpretações conforme emitidas pelo IASB e pelo International 
Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) do IASB que são relevantes para as suas operações e efectivas para períodos anuais com 
início em ou após 1 de Janeiro de 2017. 

2.1 Normas e interpretações efectivas e adoptadas no presente exercício 

No presente exercício, o Banco adoptou pela primeira vez, normas e interpretações que são efectivas para o exercício corrente e que são 
relevantes para as suas operações. 

NIC 7    Demonstração de Fluxos de Caixa – Alterações resultantes da iniciativa de divulgação. 

O Banco aplicou estas alterações pela primeira vez no presente exercício. As alterações requerem que uma entidade divulgue, por forma a 
permitir aos utilizadores das demonstrações financeiras avaliem, as alterações decorrents das actividades de financiamento, incluíndo as 
relacionadas com os movimentos de caixa e outras alterações. 

Os passivos do Banco, decorrentes de actividades de financiamento consistem em empréstimos obtidos (Nota 21), empréstimos dos accionistas 
(nota 22) e locação financeira (Nota 19). A reconciliação entre os saldos de abertura e final desses itens é apresentada na nota 27. Além da 
divulgação adicional na nota 27, a aplicação destas alterações não teve nenhum impacto nas demonstrações financeiras do Banco. 

NIC 12     Impostos sobre o rendimento -  Alterações relativas ao reconhecimento de activos por impostos diferidos para perdas não realizadas. 

2.2 Normas e interpretações novas e revistas antecipadamente adoptadas e que afectam os montantes reportados no 
presente exercício 

O Banco adoptou antecipadamente a NIRF 9 - Instrumentos Financeiros (conforme revista em 2014) e as consequentes alterações relacionadas 
às outras NIRFs, com data de aplicação inicial de 1 de Janeiro de 2017. Os requisitos da NIRF 9 representam uma mudança significativa em 
relação à NIC 39 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A nova norma traz mudanças fundamentais à contabilização de 
activos financeiros e a certos aspectos de contabilização de passivos financeiros. 

Em conformidade com a NIRF 9, informações comparativas para períodos anteriores não foram reexpressas. As diferenças entre os valores 
contabilísticos de activos e passivos financeiros resultantes da adopção da NIRF 9 foram reconhecidas nos resultados transitados e nas reservas 
em 1 de Janeiro de 2017. Por conseguinte, as informações apresentadas para 2016 não reflectem os requisitos da NIRF 9 e, portanto, não são 
comparáveis com a mesma. 

O impacto da adopção da NIRF 9 é apresentado nas notas 31.1 e 37. 

 

2.3 NIRFs novas e revistas emitidas mas ainda não efectivas 

O Banco optou por não adoptar antecipadamente as seguintes normas e interpretações, que foram publicadas e são obrigatórias para os 
períodos contabilísticos do Banco que iniciam em ou após 1 de Janeiro de 2018: 

NIC 12 Impostos sobre o Rendimento – Alterações resultantes do projecto de melhorias (Ciclo 2015 – 2017) – impacto dos dividendos no 
imposto sobre o rendimento – efectiva a partir de 01 de Janeiro de 2019. 

NIC 23 Custos de empréstimos obtidos – Alterações resultantes do projecto de melhorias (Ciclo 2015 – 2017) – custos de empréstimos 
elegíveis para capitalização – efectiva a partir de 01 de Janeiro de 2019. 

NIRF 2  Pagamento com Base em Acções – Alterações que visam clarificar a classificação e mensuração de transacções de pagamento 
baseado em acções - efectiva a partir de 01 de Janeiro de 2019. 

NIRF 4 Contratos de Seguro - Alterações relativas à interacção entre a NIRF 4 e a NIRF 9 - efectiva a partir de 01 de Janeiro de 2018. 

NIRF 7 Instrumentos Financeiros: Divulgações – Alterações relativas ao diferimento da data de aplicação obrigatória e divulgações 
transitórias para a data da aplicação da NIRF 9 - efectiva a partir de 01 de Janeiro de 2018. 

NIRF 15 Rédito de contratos com clientes - Emissão original – efectiva a partir de 01 de Janeiro de 2018. 

NIRF 15 Rédito de contratos com clientes - Alterações para adiar a data efectiva para 1 de Janeiro de 2018 – efectiva a partir de 01 de 
Janeiro de 2018.           

NIRF 15 Rédito de contratos com clientes - Esclarecimentos da NIRF 15 – efectiva a partir de 01 de Janeiro de 2018. 

NIRF 16 Locações - Emissão original – efectiva a partir de 01 de Janeiro de 2019. 
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NIRF 17 Contratos de Seguro – efectiva a partir de 01 de Janeiro de 2021. 

IFRIC 22 Transacções em Moeda estrangeira e considerações sobre adiantamentos – efectiva a partir de 01 de Janeiro de 2018. 

IFRIC 23  Incerteza sobre o tratamentos de imposto sobre o rendimento – efectiva a partir de 01 de Janeiro de 2018. 
 
 
O impacto das alterações às NIRFs ainda não adoptadas não deverá ser material. 

A Administração prevê que estas alterações serão adoptadas nas demonstrações financeiras para os períodos anuais que iniciam nas 
respectivas datas conforme indicadas acima.
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3. Juros e rendimentos similares 

    

Juros de empréstimos e adiantamentos a clientes    1,315,334,536   863,899,736  
Juros de empréstimos aos trabalhadores    1,131,065   596,563  
Juros bancários    201,060   121,483  
Outros rendimentos    -   23,108  
    

Total de juros e rendimentos similares    1,316,666,661   864,640,890  
    

4. Juros e gastos similares 

 
Juros das obrigações    134,655,445   44,919,807  
Juros de empréstimos e descobertos bancários    46,775,441   56,325,094  
Juros de empréstimos dos accionistas    249,921,638   76,794,321  
Juros de contratos de locação financeira    3,121,248   589,043  
    

Tota de juros e gastos similares    434,473,772   178,628,265  
    

5. Serviços e comissões líquidos  

    

Rendimentos de serviços e comissões     
Comissões de intermediação nos seguros de vida    24,935,519   15,073,133  
    

    

Gastos com comissões e serviços     
Outros gastos com comissões e serviços    19,202,380   17,121,265  
    

    

Serviços e comissões líquidos     5,733,139   (2,048,132)  
    
    

6. Operações financeiras líquidas 

Diferenças de câmbio favoráveis/(desfavoráveis)     
Diferenças de câmbio favoráveis/(desfavoráveis) líquidas    34,094,389   (991,915,918)  
    

    

Ganhos financeiros     
Diferenças de câmbio favoráveis    298,886,188   113,562,431  
    

    

Perdas financeiras     
Diferenças de câmbio desfavoráveis    (264,791,799)   (1,105,478,349)  
    
    

7. Gastos com pessoal 

Os gastos com o pessoal apresentam-se como segue: 

    

Remunerações aos trabalhadores    210,812,428   168,163,086  
Impostos sobre remunerações    5,703,521   4,426,719  
    

Total de gastos com pessoal    216,515,949   172,589,805  
    
    

    



BAYPORT FINANCIAL SERVICES MOÇAMBIQUE (MCB), S.A. 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

Notas às Demonstrações Financeiras (continuação)   
    

Valores em Meticais   2017 2016 
    
    

 

26 

8. Outros gastos operacionais 

    

Comunicações    6,071,327   4,458,616  
Consultorias    159,166,394   243,559,617  
Combustível    3,008,694   3,700,599  
Marketing e promoções   5,894,116   14,083,606  
Impressão e material de escritório    10,504,184   6,219,333  
Manutenção e reparação    4,489,656   3,413,053  
Rendas de imóveis    57,011,319   37,965,237  
Imposto de selo    36,959,207   31,738,466  
Seguros    2,762,675   2,291,648  
Segurança de instalações    12,001,916   9,537,805  
Deslocações e estadias    24,591,543   15,610,537  
Despesas de representação    2,218,026   780,248  
Multas e penalidades   186,605   4,359,179  
Outros    90,361,973   118,075,745  
    

Total de outros gastos operacionais    415,227,635   495,793,689  
    
    

9. Impostos sobre o rendimento 

9.1  Imposto sobre rendimento reconhecido em resultados  

    

Imposto corrente     
    

Total do imposto corrente    -   -  
    

Imposto diferido     
Em relação ao exercício corrente    105,461,600   517,711,808  
    

Total do imposto diferido    105,461,600   517,711,808  
    

Total de gastos com imposto sobre rendimento reconhecido no exercício corrente    105,461,600   517,711,808  
    

Reconciliação de gastos com impostos  
 
Reconciliação entre o lucro contabilístico e gastos com impostos: 

      

   2017  2016 
  Taxa de 

imposto  
Valor Taxa de 

imposto 
Valor 

Lucro/(prejuízo) antes de impostos    
  

 249,610,238      (1,036,298,743)  

      

Imposto sobre o rendimento usando a taxa de imposto   32.00%  79,875,276  32.00%  (331,615,598)  
 
Correcções fiscais  

     

Encargos não dedutíveis   8.40%  20,963,842  (25.83)%  267,663,479  
Rendimentos dedutíveis   (65.23%)  (162,810,533)  19.08%  (197,755,565)  
      

Prejuízos fiscais disponíveis para períodos futuros  42.25%  (61,971,415)  25.25%  (261,707,684)  
      

Tributação    -   -   -   -  
      

9.2   Activos e passivos por impostos correntes 

    

Activos por impostos correntes (IRPC - imposto por conta)    760,371   660,371  
    

    

Em 1 de Janeiro    660,371   660,371  
Imposto pago    100,000   -  
    

Em 31 de Dezembro    760,371   660,371  
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9. Impostos sobre o rendimento (continuação) 

9.3   Saldos de impostos diferidos 

Segue-se a análise de activos/(passivos) por impostos diferidos apresentados na demonstração da posição financeira: 

    

    

Activos por impostos diferidos      
Taxas de depeciação aceleradas   3,004,714   2,151,370  
Diferenças cambiais desfavoráveis não realizadas    (11,675,894)   88,819,321  
Prejuízos fiscais    455,735,387   426,741,117  
    

Total de activos por impostos diferidos    447,064,207   517,711,808  
    

    

Reconciliação de activos por impostos diferidos     
Em 1 de Janeiro    517,711,808   -  
Ajustamento de transição para a NIRF 9    34,813,999   -  
    

Em 1 de Janeiro (reexpresso)    552,525,807   -  
Prejuízos fiscais disponíveis para dedução de rendimentos tributáveis futuros    (5,819,729)   426,741,117  
Taxas de depeciação aceleradas    853,344   2,151,370  
Diferenças cambiais desfavoráveis não realizadas   (100,495,215)   88,819,321  
    

Em 31 de Dezembro    447,064,207   517,711,808  
    

Os activos por impostos diferidos relativos a prejuízos fiscais não utilizados no valor de MZN 1.424 milhões (2016: MZN 1 333 milhões) estão 
suportados pelas projecções de lucros tributáveis do Banco para os próximos 5 anos. O Conselho de Administração está convicto que o Banco 
irá utilizar os activos por impostos diferidos relativos aos prejuízos fiscais não utilizadas nos próximos 5 anos, que correspondem ao período 
permitido pela legislação Moçambicana relativa ao imposto sobre rendimento de pessoas colectivas. 

Ao fazer tais projecções, foi considerada toda a evidência positiva e negativa disponível, incluindo as futuras reversões de diferenças temporárias 
tributáveis existentes, lucros tributáveis projectado, as estratégias de planeamento fiscal e os resultados recentes das operações. Os activos por 
impostos diferidos foram reconhecidos na extenção de todos os prejuízos fiscais não utilizados, cujos direitos de dedução expiram em cinco anos. 

    

Reconciliação dos prejuízos fiscais     
Em 1 de Janeiro    1,333,565,991   515,729,479  
Correcções às declarações fiscais    (98,051,602)   -  
Prejuízo fiscal expirado (2012)    (5,001,978)   -  
Prejuízo do exercício    193,660,672   817,836,512  
    

Em 31 de Dezembro    1,424,173,083   1,333,565,991  
    

     

Exercício económico   Prejuízos fiscais  Tributação 
32% 

     Data limite  

31 de Dezembro de 2013    97,258,255   31,122,642  31 de Dezembro de 2018
  

31 de Dezembro de 2014    149,834,201   47,946,944  31 de Dezembro de 2019
  

31 de Dezembro de 2015    165,583,443   52,986,702  31 de Dezembro de 2020
  

31 de Dezembro de 2016    817,836,512   261,707,684  31 de Dezembro de 2021
  

31 de Dezembro de 2017    193,660,672   61,971,415  31 de Dezembro de 2022 
     

    1,424,173,083   455,735,387   
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10. Caixa e disponibilidades no Banco Central 

A rubrica de caixa e disponibilidades no Banco Central é analizada como se segue:  

     

Moeda nacional    626,100   -   
     

Os saldos detidos no Banco de Moçambique estão em conformidade com os requisitos regulamentares de manter reservas obrigatórias suficientes. 
As reservas obrigatórias mínimas foram de MZN 626.100 em 2017 (2016: inexistentes). O regime em vigor em 31 de Dezembro de 2017, conforme 
especificado no Aviso 12/GBM/2017, estabelece que as instituições financeiras têm a obrigação de depositar um saldo médio de 14% dos seus 
depósitos de clientes no final de cada período de apurameto. Estes depósitos obrigatórios não são remunerados. As reservas obrigatórias são 
restritas e não para uso diário pelo Banco e devem ser revistas mensalmente. 

11. Depósitos em outras instituições de crédito 

    

Saldos de caixa     
Moeda nacional    29,961   -  
Dinheiro móvel disponível    2,298,046   73,586  
  

 2,328,007   73,586  

    

Saldos em depósitos bancários     
Moeda nacional    45,166,709   58,324,050  
Moeda estrangeira    4,295,789   55,022,435  
    

    49,462,498   113,346,485  
    

 
   

 
   

Total de depósitos em outras instituições de crédito  51,790,505 113,490,071 

 

12. Empréstimos e adiantamentos a clientes 

 

    

Montante bruto dos empréstimos    4,132,308,212   2,683,892,224  
Imparidade acumulada    (204,048,396)   (76,063,006)  
    

Empréstimos a adiantamentos a clientes    3,928,259,816   2,607,829,218  
    

    

Análise do movimento da imparidade     
Em 1 de Janeiro    76,063,006   43,157,086  
Ajustamento de transição para a NIRF 9 (nota 37)    108,793,747   -  
    

Em 1 de Janeiro (reexpresso)    184,856,753   43,157,086  
Imparidade líquida reconhecida em resultados    20,120,866   42,875,463  
Utilização das imparidades    (929,223)   (9,969,543)  
    

Em 31 de Dezembro    204,048,396   76,063,006  
    
Activos não correntes    3,370,382,345   2,246,434,084  
Activos correntes    557,877,471   361,395,134  
    

Empréstimos a adiantamentos a clientes    3,928,259,816   2,607,829,218  
    

A Nota 37 ilustra o impacto da adopção da NIRF 9 nos saldos de abertura. 
 
As divulgações sobre o risco de crédito encontram-se na nota 31.1. 
 
À data do presente relatório não existiam empréstimos e contas a receber dos membros do Conselho Administração. 
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13. Outros activos 

Activos correntes 

    

Despesas pré-pagas    24,415,097   16,678,553  
Outros devedores    20,884,637   17,229,596  
    

Total de outros activos    45,299,734   33,908,149  
    

Os outros devedores decompõem-se como segue: 

    

Adiantamentos aos trabalhadores    9,498,303   6,278,538  
Depósitos de caução    2,868,222   2,321,222  
Consumíveis    210,500   654,610  
Devedores diversos    8,307,612   7,975,226  
    

Total de outros devedores    20,884,637   17,229,596  
    

Devedores diversos incluem: 

    

Comissões de cobrança    -   1,507,159  
Outros    8,307,612   6,468,067  
    

Total de devedores diversos    8,307,612   7,975,226  
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14. Activos tangíveis 

Activos não correntes 

         

         

Custo   Móveis e 
utensílios 

Viaturas Equipamento 
de escritório 

Equipamento 
informático 

Obras em 
Edifícios 

Arrendados 

Activos em 
Curso 

Total 

         

Em 1 de Janeiro de 2016    11,854,504   21,627,220   10,147,593   12,400,089   15,957,461   -   71,986,867  
Adições    1,024,603   -   2,495,975   4,758,758   4,709,012   7,611,664   20,600,012  
 

Em 31 de Dezembro de 2016  
 

 
 

 12,879,107  
 

 21,627,220  
 

 12,643,568  
 

 17,158,847  
 

 20,666,473  
 

 7,611,664  
 

 92,586,879  
Adições    3,836,443   3,805,000   6,082,436   9,289,316   4,529,544   4,200,062   31,742,801  
Abates    -   (3,111,391)   -   -   -   -   (3,111,391)  
Transferências    642,098   -   478,794   5,929,995   2,418,139   (7,611,664)   1,857,362  
         

Em 31 de Dezembro de 2017    17,357,648   22,320,829   19,204,798   32,378,158   27,614,156   4,200,062   123,075,651  
         

         

Depreciação acumulada          
Em 1 de Janeiro de 2016    1,755,647   5,755,533   1,330,013   6,872,887   1,704,579   -   17,418,659  
Depreciação do exercício    2,350,303   5,348,999   2,061,761   3,579,849   3,317,868   -   16,658,780  
 

Em 31 de Dezembro de 2016  
 

 
 

 4,105,950  
 

 11,104,532  
 

 3,391,774  
 

 10,452,736  
 

 5,022,447  
 

 -  
 

 34,077,439  
Depreciação do exercício    2,584,301   4,897,905   2,951,153   5,704,806   4,444,305   -   20,582,470  
Abates    -   (1,888,825)   -   -   -   -   (1,888,825)  
Transferências    854   -   118,963   -   -   -   119,817  
         

Em 31 de Dezembro de 2017    6,691,105   14,113,612   6,461,890   16,157,542   9,466,752   -   52,890,901  
         

         

Quantia escriturada líquida          
         

Em 31 de Dezembro de 2017    10,666,543   8,207,217   12,742,908   16,220,616   18,147,404   4,200,062   70,184,750  

         

Em 31 de Dezembro de 2016    8,773,157   10,522,688   9,251,794   6,706,111   15,644,026   7,611,664   58,509,440  
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14. Activos tangíveis (continuação) 

Valores contabilísticos líquidos de activos em regime de locação financeira 

    

Viaturas    3,197,774   2,602,954  
    

15. Activos intangíveis 

Activos não correntes 

     

     

Custo   Software 
informático 

Activo em 
desenvolvime

nto 

Total 

     

Em 1 de Janeiro de 2016    1,784,278   -   1,784,278  
Adições    409,843   49,072,827   49,482,670  
 

Em 31 de Dezembro de 2016  
 

 
 

 2,194,121  
 

 49,072,827  
 

 51,266,948  
Adições    9,758,527      9,758,527  
Transferência    -   (1,685,039)   (1,685,039)  
     

Em 31 de Dezembro de 2017    11,952,648   47,387,788   59,340,436  
     

     

Amortizações acumuladas     Total 
Em 1 de Janeiro de 2016    1,232,404   -   1,232,404  
Amortizações do exercício   429,580   -   429,580  
 

Em 31 de Dezembro de 2016  
 

 
 

 1,661,984  
 

 -  
 

 1,661,984  
Amortizações do exercício    1,492,934   -   1,492,934  
     

Em 31 de Dezembro de 2017    3,154,918   -   3,154,918  
     

     

Quantia escriturada líquida      
     

Em 31 de Dezembro de 2017    8,797,730   47,387,788   56,185,518  

     

Em 31 de Dezembro de 2016    532,137   49,072,827   49,604,964  
     

16. Depósitos de clientes 

Os depósitos de clientes são principalmente compostos por depósitos prazo: 

    

Clientes corporativos    
 Depósitos a prazo   2,000,000   -  
Clientes particulares    
 Depósitos a prazo   7,049,900   -  
 Depósitos à ordem  100,100                      - 
-    

Total de depósitos de clientes   9,150,000   -  
    

17. Recursos de instituições de crédito 

    

Descobertos Bancários    156,102,736   111,839,734  
    

O saldo de descobertos bancários refere-se a facilidades concedidas por outras instituições financeiras, por um um período de 1 ano e vencem 
juros a taxas que variam de 27.50% a 28.50% (2016: 24,5% a 26,25%). 
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18. Outros passivos 

Passivos correntes 

    

Contas a pagar    31,825,052   33,529,703  
Credor Esatdo    29,226,852   161,119,884  
Acréscimos de gastos    52,869,614   83,096,589  
    

Total de outros passivos    113,921,518  277,746,176  
    

19. Locação financeira  

    

Valor dos pagamentos mínimos das locações     
Até um ano    1,489,276   2,200,494  
Mais de um ano até cinco anos    2,298,223   -  
 

  
 

 
 

 3,787,499  
 

 2,200,494  
Menos: encargos financeiros futuros    (1,165,135)   (259,471)  
    

Valor presente dos pagamentos minimos das locações    2,622,364   1,941,023  
    

    

Valor dos pagamentos mínimos das locações     
Passivos correntes    803,520   1,941,023  
Passivos não correntes    1,818,844   -  
    

Valor presente dos pagamentos minimos das locações    2,622,364   1,941,023  
    

O saldo desta conta refere-se a contratos de locações financeiras de viaturas a 36 meses. O Banco tem a opção de compra destes activos por 
um valor nominal no fim do contrato. As obrigações do Banco no âmbito das locações financeiras são garantidas pelas cobranças do locador 
sobre os activos locados. A taxa de juro efectiva contratada é de 30.75% (2016: A taxa variou de 15.75% a 29.25%). 

20. Provisões  

Passivos correntes 

    

Em 1 de Janeiro    -   6,344,008  
Adições    -   3,031,998  
Utilização     -   (9,376,006)  
    

Em 31 de Dezembro    -   -  
    

21. Empréstimos 

    

Ao custo amortizado     
Obrigações    (i)  464,650,000   314,650,000  
Crédito rendas    (ii)  80,522,637   139,472,882  
    

Total de empréstimos    545,172,637   454,122,882  
    

(i) Os juros sobre as obrigações séniores variam entre 29.25% a 31.25% (2016: 26.5% a 32%), com datas de vencimento que variam 
de Março de 2020 a Junho de 2021.  

(ii) Os juros sobre os créditos rendas variam de 26,25% a 27.25% (2016: 24,50% a 26,25%), com datas de vencimento que variam de 
Novembro de 2018 a Abril de 2019.   

    

Passivos não correntes     
Ao custo amortizado    468,447,741   395,767,577  

    

Passivos correntes     
Ao custo amortizado    76,724,896   58,355,305  
    

Total de empréstimos    545,172,637   454,122,882  
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22. Empréstimos dos accionistas 

    

Empréstimos (Bayport Management Ltd)  (i)  2,718,791,626   1,743,623,914  
Honorários profissionais  (ii)  197,969,559   6,098,721  
    

Total dos empréstimos dos accionistas    2,916,761,185   1,749,722,635  
    

(i) Os empréstimos da Bayport Management Ltd encontram-se denominados em USD e MZN. O empréstimo em USD cobriu uma facilidade 
por um prazo de 10 anos no montante de USD 22,500,000 concedida em Janeiro de 2015 com juros a uma taxa fixa de 4% ao ano, que 
posteriormente foi convertida em capital social. O o saldo remanescente de USD 19.5 milhões (incluindo honorários profissioanis no 
montante de USD 8.6 milhões) foi convertido para Meticais, com a aprovação dos accionistas. Em Janeiro de 2017, foi concedida uma 
facilidade adicional no montante de USD 45,000,000, a uma taxa fixa de 4% ao ano. Desta facilidade, USD 6,000,000 são reembolsáveis 
em Agosto de 2022 e o saldo remanescente reembolsável até Dezembro de 2026. 

(ii)  Os honorários profissionais são cobradas a uma taxa de 1,5% sobre empréstimos brutos concedidos aos clientes da Bayport, desde 16 de 
Novembro. 

 

23. Capital social 

     

     

   Capital social Outras 
componentes 

de capital 
próprio 

Total 

     

Em 1 de Janeiro de 2016    115,116,000   802,309,505   917,425,505  
Aumento de outras componente de capital próprio    -   1,075,937,060   1,075,937,060  
Transferência para aumento de capital social    355,967,638   (355,967,638)   -  
 

Em 31 de Dezembro de 2016  
 

 
 

 471,083,638  
 

 1,522,278,927  
 

 1,993,362,565  
Transferência para aumento de capital social    1,434,724,362   (1,434,724,362)   -  
     

Em 31 de Dezembro de 2017    1,905,808,000   87,554,565   1,993,362,565  
     

    

Reconciliação do número de acções emitidas:     

    

   Nº. de acções Total 
Em 1 de Janeiro de 2016    115,116   115,116  
Emissão de acções    355,968   355,968  
 

Em 31 de Dezembro de 2016  
 

 
 

 471,084  
 

 471,084  
Emissão de acções    1,434,724   1,434,724  
    

Em 31 de Dezembro de 2017    1,905,808   1,905,808  
    

Durante o ano, foram emitidas 1,434,724 acções ordinárias ao custo de MZN 1,000 cada (2016: 355,968 acções ordinárias a MZN 1,000 cada). 

 

24. Reserva legal 

Nos termos da legislação Moçambicana, o Banco deve alocar anualmente uma reserva legal de pelo menos 15% dos seus lucros líquidos 
auditados, até que seja igual ao capital social. A reserva não pode ser distibuida, mas pode ser usada para cobrir prejuízos ou aumentar o 
capital. Uma vez que o Banco registou uma perda após os impostos, nenhuma reserva foi criada para 2017 e 2016. 
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25. Fluxo de caixa utilizado nas operações 

    

Lucro/(prejuízo) antes de impostos    249,610,238   (1,036,298,743)  
Ajustamentos:     
Depreciações e amortizações    22,022,900   17,088,360  
Ganhos na alienação de activos não correntes detidos para venda    (1,477,171)   -  
(Ganhos)/perdas não realizado em moeda estrangeira    (39,783,455)   949,640,647  
Gastos com imparidade de crédito   20,120,866   32,905,920  
Variações no capital circulante:     
(Aumento)/redução de outros devedores    (8,838,735)   17,255,882  
Aumento do montante bruto de empréstimos e adiantamentos a clientes    (1,451,898,061)   (978,278,725)  
(Redução)/aumento das contas a pagar    (153,013,889)   177,773,463  
Aumento de depósitos de clientes    9,150,100   -  
    

Fluxo de caixa utilizado nas operações    (1,354,107,207)   (819,913,196)  
    

26. Compromissos 

Locações operacionais – Banco como locatário (gastos) 

    

Pagamentos mínimos devidos de locações     
 - até um ano    57,324,819   48,023,518  
 - mais de um ano até cinco anos inclusive    111,923,051   188,349,886  
 - mais de cinco anos    55,849,662   148,704,769  
    

Total de pagamentos mínimos devidos de locações    225,097,532   385,078,173  
    

0 Banco celebrou contractos de locação operacional relativos a agências e instalações onde funciona a sua sede social. Estas locações têm 
duração média de um a dez anos, com opção de renovar o contrato após o vencimento. Os valores dos contratos são ajustados anualmente 
para reflectir a inflação do mercado. As rendas mínimas a pagar de operações de locação operacional irrevogáveis eram como divulgados 
encima à data de 31 de Dezembro de 2017. 

27. Variações nos passivos decorrentes de actividades de financiamento 

Reconciliação de passivos decorrentes de actividades de financiamento - 2017 

      

 Saldo de 
abertura 

Fluxos de caixa 
de financiamento 

Variações 
cambiais 

Outros 
movimentos não 

monetários 

Saldo final 

Locação financeira   1,941,023   681,341   -   -   2,622,364  
Empréstimos   454,122,882   91,942,907   -   (893,153)   545,172,636  
Empréstimos dos accionistas   1,743,623,914   774,667,567   (29,382,325)   229,882,470   2,718,791,626  
Total de passivos decorrentes de actividades de 
financiamento  

 2,199,687,819   867,291,815   (29,382,325)   228,989,317   3,266,586,626  

      

Reconciliação de passivos decorrentes de actividades de financiamento - 2016 

      

 Saldo de 
abertura 

Fluxos de caixa 
de financiamento 

Variações 
cambiais 

Outros 
movimentos não 

monetários 

Saldo final 

Locação financeira   4,261,852   (2,320,829)   -   -   1,941,023  
Empréstimos   188,755,956   265,366,926   -   -   454,122,882  
Empréstimos dos accionistas   999,516,152   110,444,716   689,489,590   (55,826,544)   1,743,623,914  
      

Total de passivos decorrentes de actividades de 
financiamento  

 1,192,533,960   373,490,813   689,489,590   (55,826,544)   2,199,687,819  
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28.  Caixa e equivalentes de caixa 

Segue-se um resumo do total de caixa e equivalentes de caixa: 

Caixa e disponibilidades no Banco Central (Nota 10)  626,100            - 

Depósitos em outras instituições de crédito (Nota 11)  51,790,505 113,420,071 

Recursos de instituições de crédito (Nota 17)  (156,102,736) (111,839,734) 

Total de caixa e equivalents de caixa  (103,686,131) 1,580,337 

 

29. Passivos contingentes 

Não existem passivos contingentes materiais à data de relato. 

 

30. Partes relacionadas 

`  

    
Empresa mãe  Bayport Management Ltd  
Empresa sob controlo comum  Actvest (Proprietary) Limited  
Empresa com administradores comuns  Evolutio Capital Limited 

KACS Construções, Consultoria e Servicos, Ltda 
Administradores  CW Ducker  
  Suzette José Dalsuco  

Saldos de partes relacionadas 

    

Montante devido a partes relacionadas     
Bayport Management Ltd (Empréstimo)    2,718,791,628   1,743,623,914  
Bayport Management Ltd (Honorários)    197,969,559   6,098,721  
Actvest (Proprietary) Limited    3,557,605   14,368,376  
CW Ducker    206,124   416,754  
Suzzete Jose Dalsuco    307,127   51,187  
    

O montante a pagar aos accionistas encontra-se divulgado na nota 22. 

 

Transacções com partes relacionadas 

    

Bayport Management Ltd     
Juros pagos    249,921,638   76,794,321  
Honorários por serviços profissionais    66,624,889   68,649,289  
    

    

Actvest (Proprietary) Limited     
Honorários por serviços profissionais    79,092,170   3,437,374  
    

    

Evolution Capital Limited     
Remuneração dos administradores   -   4,805,919  
    

    

KACS Construcoes, Consultoria e Servicos, Ltda     
Remuneração dos administradores    2,112,318   1,850,430  
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30.     Partes relacionadas (continuação) 
 

   

CW Ducker     
Remuneração dos administradores    206,124   416,754  
    

    

Suzzete Jose Dalsuco     
Remuneração dos administradores    307,127   103,998  
    

    

Remunerações do pessoal chave da gestão     
Benefícios de curto prazo ao pessoal    30,791,798   30,563,660  
    

 
 

31. Gestão de risco 

O Conselho de Administração é responsável pela gestão de riscos e pelo estabelecimento da estrutura de gestão de risco. A supervisão da 
gestão de risco é da responsabilidade do Comité de Auditoria, risco e compliance ("ARC"). O Comité de ARC monitora riscos associados aos 
relatórios financeiros, políticas contabilísticas, controlo interno e governança de tecnologias de informação. O Comité de Auditoria, risco e 
compliance é responsável pela gestão de risco, incluindo a definição da estrutura de gestão de risco, definição da apetência pelo risco e 
monitoria da gestão de risco do Banco incluindo crédito e compliance.  

31.1  Risco de crédito 

O risco de crédito é o risco de perda resultante da falha de um cliente ou uma contraparte em cumprir uma obrigação para com o Banco. Os 
principais riscos de crédito a que o Banco está exposto resultam de empréstimos a retalho. Não faz parte das estratégias do Banco evitar o risco 
de crédito, mas pelo contrário gerir risco de crédito no âmbito da apetência pelo risco do Banco e obter um retorno adequado ajustado ao risco. 

Gestão e mensuração de risco de crédito  

O Banco é responsável pela identificação, mensuração, gestão, controlo e comunicação de risco de crédito às suas unidades de negócios. A 
exposição a perdas de crédito é gerida pela avaliação da sutentabilidade do cliente e da sua capacidade de reembolsar empréstimos, o perfil de 
risco, a situação de emprego e a estabilidade do cliente. Os prazos de empréstimos concedidos variam de 3 a 60 meses. A imparidade é 
monitorada e registada usando técnicas estatísticas, incluindo modelos comportamentais e experimentais. Estes modelos são baseados em 
informações de desempenho financeiro dos clientes enquanto fizerem parte da carteira e assumem que o desempenho recente é um forte 
indicador de desempenho futuro. Os modelos são desenvolvidos internamente. 

As cobranças das prestações são feitas através de deduções na folha de pagamento ou cobranças por ordem de débito. O modelo identificação 
de perdas esperadas é desenvolvido usando técnicas estatísticas com base em dados históricos reais. A perda esperada é calculada para cada 
conta activa, usando estimativas de parâmetro incluindo a probabilidade de incumprimento (“PD” na sigla Inglesa), exposição em 
incumprimento (EAD na sigla Inglesa) e perda dado o incumprimento (LGD na sigla Inglesa), segmentada usando situações de delinquência 
assumida (antiguidade, actualização e motivo para incumprimento) assim como o prazo remanescente. A segmentação garante grupos de risco 
homogêneos. A perda dado o incumprimento é calculada numa base explícita por conta, tomando em consideração o saldo a liquidar, as taxas 
de desconto e os períodos de desconto. 

O Banco utilizou a definição de vencido há mais de 30 dias para determinar o aumento significativo do risco de crédito conforme o parágrafo 
5.5.11 da NIRF 9. 

Uma vez que as cobranças são principalmente através de deduções na folha de pagamentos, o Banco definiu activos financeiros em imparidade 
de crédito como sendo aqueles que falharam 4 ou mais prestações consecutivas ou quando existirem informações qualitativas do mutuário 
estar que demonstrem dificuldade financeira. Portanto, rebatemos o pressuposto de 90 dias, com base na análise quantitativa histórica das 
probabilidades de incumprimento e no alinhamento de processos operacionais de cobrança. 
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31. Gestão de risco (continuação) 

Activos financeiros sujeitos a risco 

A exposição máxima ao risco de crédito dos activos financeiros no final do exercício é analisada como se segue: 

     

     

31 de Dezembro de 2017   Empréstimos e 
adiantamentos 

a clientes 

Outras contas 
a receber 

Total 

     

Nem vencido nem em imparidade    3,081,507,771   20,674,137   3,102,181,908  
Vencido mas não em imparidade    844,967,192   -   844,967,192  
Em imparidade    68,391,335   -   68,391,335  
Dedução da imparidade     (204,048,396)   -   (204,048,396)  
     

    3,790,817,902   20,674,137   3,811,492,039  
     

     

     

31 de Dezembro de 2016 (informação comparativa com base na NIC 39)   Empréstimos e 
adiantamentos 

a clientes 

Outras contas 
a receber 

Total 

     

Nem vencido nem em imparidade    1,843,993,319   16,574,986   1,860,568,305  
Vencido mas não em imparidade    710,047,586   -   710,047,586  
Em imparidade    37,014,494   -   37,014,494  
Dedução da imparidade     (76,063,006)   -   (76,063,006)  
     

    2,514,992,393   16,574,986   2,531,567,379  
     

 

Activos financeiros vencidos mas sem imparidade de crédito  

A antiguidade dos empréstimos e adiantamentos vencidos não em imparidade são os seguintes: 

    

Incumprimento até     
1 mês    282,422,994   297,927,640  
1-2 meses    137,304,900   147,430,081  
2-3 meses    114,573,908   97,907,566  
3-4 meses    80,024,075   48,663,905  
Mais de 4 meses    230,641,315   118,118,394  
    

Empréstimos vencidos mas não em imparidade    844,967,192   710,047,586  
    

Avaliação das garantias 

Os empréstimos não são garantidos e a garantia detida pelo Banco é imaterial. 
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31. Gestão de risco (continuação) 

Reconciliação das perdas por imparidade  

      

      

31 de Dezembro de 2017   Perdas por 
imparidade 

para 12 
meses 

Perdas por 
imparidade 

previstas 
para o ciclo 

de vida 

Activos 
financeiros 
com perdas 

por 
imparidade 

Total 

      

Saldo de abertura em conformidade com a NIC 39    9,739,850   51,041,358   15,281,798   76,063,006  
Ajustamentos de transição para a NIRF 9    22,862,627   83,090,055   2,841,065   108,793,747  
 

Saldo de abertura em conformidde com a NIRF 9  
 

 
 

 32,602,477  
 

 134,131,413  
 

 18,122,863  
 

 184,856,753  
Originações    19,711,500   12,804,677   2,528,988   35,045,165  
Movimentos da carteira existente    (15,917,096)   (4,784,340)   21,147,600   446,164  
Anulações (liquidações no decurso normal das actividades)    (3,210,400)   (10,566,508)   (1,593,555)   (15,370,463)  
Abates    -   -   (929,223)   (929,223)  
      

Saldo final ao abrigo da NIRF 9    33,186,481   131,585,242   39,276,673   204,048,396  
      

 

31.2 Categorias de instrumentos financeiros 

    

Activos financeiros     
Ao custo amortizado     
Caixa e disponibilidades no Banco Central   10  626,100   -  
Depósitos em outras instituições de crédito   11  51,790,505   113,420,071  
Empréstimos a adiantamentos a clientes     3,790,817,902   2,514,992,391  
Outros activos    20,674,137   16,574,986  
    

Total de Activos Financeiros    3,863,908,644   2,644,987,448  
    

    

Passivos financeiros     
Ao custo amortizado     
Depósitos de clientes  16  9,150,100   -  
Recursos de instituições de crédito  11  156,102,736   111,839,734  
Outros passivos    80,397,811   81,846,162  
Locação financeira  19  2,622,364   1,941,023  
Empréstimos  21  545,172,636   454,122,882  
Empréstimos dos accionistas  22  2,916,761,185   1,749,722,635  
    

Total de Passivos Financeiros    3,710,206,832   2,399,472,436  

 

31.3 Gestão de riscos financeiros 

As actividades do Banco encontram-se expostas a uma variedade de riscos financeiros e essas actividades envolvem a análise, avaliação, 
aceitação e gestão de algum grau de risco ou combinação de riscos.  Assumir risco é inerente à actividade financeira, e os riscos operacionais 
são uma consequência inevitável do exercer esta actividade. O objectivo do Banco é, portanto, alcançar um equilíbrio adequado entre o risco e 
retorno e minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro do Banco. 

31.4 Risco de liquidez 

A tabela a seguir analisa os activos e passivos em agrupamentos de maturidade relevantes, com base no período remanescente da 
demonstração da posição financeira à data de vencimento contratual. Os montantes divulgados na tabela são os fluxos de caixa contratuais não 
descontados. 

A adequação e a inadequação controlada dos prazos de vencimento e das taxas de juros de activos e passivos é fundamental para a gestão do 
Banco. Não é comum que as instituições financeiras sejam sempre completamente correspondidas uma vez que o negócio praticado é, muitas 
vezes, incerto e de diferentes tipos. Uma posição não correspondida aumenta potencialmente a lucractividade, mas também pode aumentar o 
risco de perdas. 
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31. Gestão de risco (continuação) 

A maturidade dos activos e passivos para substituir, a um custo aceitável, passivos geradores de juros assim que vençam, é um factor 
importante na avaliação da liquidez do Banco e da sua exposição a mudanças nas taxas de juros e taxas de câmbio. 

 
31 de Dezembro de 2017       
               
      

Fluxos de caixa de passivos financeiros   0-3 meses 4-12 meses 1-5 anos Total 
      

Depósitos de clientes    2,429,049   8,622,613   -   11,051,662  
Recursos de instituições de crédito    156,102,736   -   -   156,102,736  
Outros passivos    80,397,811   -   -   80,397,811  
Locação financeira    372,578   1,116,518   2,298,222   3,787,318  
Empréstimos    33,116,885   201,536,267   774,272,186   1,008,925,338  
Empréstimos dos accionistas    82,709,284   234,450,132   726,263,499   1,043,422,915  
      

Fluxos de caixa de passivos financeiros    355,128,343   445,725,530   1,502,833,907   2,303,687,780  
      

      

31 de Dezembro de 2016       
               
      

Fluxos de caixa de passivos financeiros   0-3 meses 4-12 meses 1-5 anos Total 
      

Recursos de instituições de crédito      111,839,734 - -     111,839,734 
Outros passivos       81,846,162 - -      81,846,162 
Locação financeira          607,788       1,592,706        2,200,494 
Empréstimos       44,601,054     133,803,163     713,240,654     891,644,871 
Empréstimos de accionistas  6,098,721 123,431,910 1,826,802,290 1,956,332,921 
Fluxos de caixa de passivos financeiros  244,993,459 258,827,779 2,540,042,944 3,043,864,182 

 

31.5 Risco de taxa de iuros 

O objectivo do processo de gestão de risco de taxa de juros do Banco é gerir e controlar a exposição da taxa de juros para optimizar o retorno 
sobre o risco, mantendo um perfil de mercado consistente com a missão da entidade.  

O risco de taxa de juros é o risco de os movimentos nas taxas de juros reduzirem o rendimento ou o capital do Banco. 
 
A parte principal da gestão de risco de taxa de juros do Banco é o acompanhamento da sensibilidade do rendimento líquido de juros projectado 
sob diferentes cenários de taxa de juros (modelagem de simulação). O Banco tem como objectivo, através da sua gestão de risco de taxa de 
juros, mitigar o impacto dos potenciais movimentos nas taxa de juros, que poderiam reduzir os resultados futuros e o capital. 
 

Análise de sensibilidade - Aumento/redução de 10% na margem líquida de juros 

A análise de sensibilidade de riscos de taxa de juros é baseada nos seguintes pressupostos: 
 

 Alterações nas taxas de juros de mercado que afectam o rendimento ou os encargos de juros de instrumentos financeiros variáveis; 

 Alterações nas taxas de juros de mercado que afectam apenas o rendimento ou os encargos de juros em relação aos instrumentos 

financeiros com taxas de juros fixas se estes forem reconhecidos pelos seus justos valores; 
 As alterações nas taxas de juros terão um efeito sobre activos e passivos sensíveis a juros e, portanto, a modelagem de simulação 

é aplicada aos instrumentos financeiros que são sujeitos a taxas de juros variáveis; 
 As projecções incluem outros pressupostos, incluindo todas as posições executadas até a maturidade. 
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31. Gestão de risco (continuação) 

A tabela abaixo resume o impacto sobre o lucro corrente e o capital próprio de um aumento de 10% e de uma redução correspondente em 
todas as curvas de rendimento. 

 
31 de Dezembro de 2017   Montante Cenário 1 

Efeito após o 
aumento de 

10% nas taxas 
de juros 

variáveis 

Cenário 2 
Efeito após a 

redução de 
10% nas taxas 

de juros 
variáveis 

     

Lucro após impostos    144,148,638   131,612,764   156,684,512  
Capital próprio    856,440,461   843,904,587   868,976,335  
     

     

     

31 de Dezembro de 2016   Montante Cenário 1 
Efeito após o 
aumento de 

10% nas taxas 
de juros 

variáveis 

Cenário 2 
Efeito após a 

redução de 
10% nas taxas 

de juros 
variáveis 

     

Lucro após impostos    (518,586,935)   (525,519,904)   (511,653,966)  
Capital próprio    786,271,571   779,338,602   793,204,540  

Assumindo a falta de acções de gestão, uma subida diminuiria os lucros após impostos do Banco e o capital próprio em MZN 12,535,874 (2016: 
MZN 6,932,969), enquanto uma redução aumentaria os lucros após impostos e o capital próprio nas mesmas quantias. 

31.6  Gestão de risco de capital 

A estrutura de capital do Banco consiste em capital próprio atribuível aos accionistas que compreende o capital realizados e os lucros 
acumulados. O Banco revê, regularmente, a estrutura de capital. O Banco não está sujeito a nenhuns requisitos de capital externamente 
impostos. 

A estrutura de capital do Banco consiste em dívida, que inclui os empréstimos bancários divulgados nas notas 19 e 21, caixa e equivalentes de 
caixa divulgados nas notas 10 e 11 e o capital próprio conforme divulgado na demonstração da posição financeira. De modo a manter ou 
ajustar a estrutura de capital, o Banco pode ajustar o montante dos dividendos pagos aos accionistas, retornar o capital aos accionistas, emitir 
novas acções para reduzir a dívida. Tal como as outras entidades no sector, o Banco monitora o capital em função do rácio de alavancagem. 

Rácios 

Os rácios de alavancagem em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016 foram os seguintes, respectivamente: 

    

Total de empréstimos     

Depósitos de clientes  16  9,150,100   -  
Empréstimos  21  545,172,637  454,122,882  
Locação financeira  19  2,622,364   1,941,023  
Empréstimos dos accionistas  22  2,916,761,185   1,749,722,635  
    

    3,473,706,285   2,205,786,540  
    
Menos: Depósitos em outras instituições de crédito  11    (49,462,498)    (113,346,485)  
 

Dívida líquida  
 

 
 

 3,424,243,788  
 

 2,092,440,055  
Total do capital próprio    856,440,461   786,271,571  
    

Total do capital    4,280,684,249   2,878,711,626  
    

    

Rácio de alavancagem    80%   73%  
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31. Gestão de risco (continuação) 

31.7 Risco cambial 

O Banco possui certos empréstimos em moeda estrangeira e está sujeito a riscos cambiais decorrentes de várias exposições cambiais. 
Consequentemente, o Banco está exposto ao risco de os valores contabilísticos desses activos e passivos denominados em moeda estrangeira 
poderem alterar devido a flutuações nas taxas de câmbio. 

A posição cambial do Banco é a seguinte: 

      

      

31 de Dezembro de 2017   MZN USD ZAR Total 
      

Activos       
Caixa e disponibilidades no Banco Central    626,100   -   -   626,100  
Depósitos em outras instituições de crédito    47,494,716   4,177,689   118,100   51,790,505  
Empréstimos a adiantamentos a clientes    3,790,817,902   -   -   3,790,817,902  
Outros activos    20,674,137   -   -   20,674,137  
      

Total de activos financeiros    3,859,612,855   4,177,689   118,100   3,863,908,644  
      

 

Passivos       
Depósitos de clientes    9,150,100   -   -   9,150,100  
Recursos de instituições de crédito    156,102,736   -   -   156,102,736  
Outros passivos    74,696,576   58,735   5,642,500   80,397,811  
Locação financeira    2,622,364   -   -   2,622,364  
Empréstimos    545,172,637   -   -   545,172,636  
Empréstimos dos accionistas    1,963,980,166   952,781,019   -   2,916,761,185  
      

Total dos passivos financeiros    2,751,724,579   952,839,754   5,642,500   3,710,206,833  
 
 

     

      

Posição financeira líquida    1,107,888,276   (948,662,065)   (5,524,400)   153,701,811  
      

      

      

31 de Dezembro de 2016   MZN USD ZAR Total 
      

Total de activos financeiros    2,589,979,631   54,939,022   68,795   2,644,987,448  
Total dos passivos financeiros    (628,629,340)   (1,769,034,707)   (1,808,389)   (2,399,472,436)  
      

Posição financeira líquida    1,961,350,291   (1,714,095,685)   (1,739,594)   245,515,012  
      

O objectivo do processo de gestão de risco cambial do Banco é gerir e controlar a exposição cambial para optimizar o retorno sobre o risco, 
mantendo um perfil de mercado consistente com a missão da entidade.  

O risco cambial é o risco dos movimentos das taxas de câmbio reduzirem os rendimento ou o capital do Banco. 
 
A parte principal da gestão de risco cambial do Banco é o acompanhamento da sensibilidade dos ganhos futuros e do capital para diferentes 
taxas de câmbio.  O Banco tem como objectivo, através da sua gestão de risco cambial, mitigar o impacto das flutuações cambiais, que 
poderiam reduzir os resultados futuros e o capital. 

Riscos cambiais - apreciação/depreciação do MZN face a outras moedas em 10% 
 
A análise de sensibilidade de riscos cambiais baseia-se nos seguintes pressupostos: 

 As exposições cambiais representam posições cambiais líquidas de todas as moedas diferentes do MZN, 

 A análise de sensibilidade de moedas é baseada no pressuposto de que todas as posições cambiais líquidas são altamente eficazes, 

 A moeda base em que os negócios do Banco são realizados é o MZN. 

A tabela abaixo resume o impacto sobre o lucro corrente e o capital próprio de uma redução 10% e de um aumento correspondente em todas 
as moedas estrangeiras no início do exercício financeiro a partir de 1 de Janeiro de 2017. 

 Assumindo a ausência de acções de gestão, uma série de tais reduções e aumentos afecteria os ganhos futuros e o capital, conforme ilustrado 
na tabela abaixo: 
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31 de Dezembro de 2017   Montante Cenário 1 
Efeito após a 

apreciação de 
10% em MZN 

Cenário 2 
Efeito após a 

depreciação de 
10% em MZN 

     

Lucro após impostos    144,148,638   209,033,318   79,263,958  
Capital próprio    856,440,461   921,325,142   791,555,782  
     

 

     

     

31 de Dezembro de 2016   Montante Cenário 1 
Efeito após a 

apreciação de 
10% em MZN 

Cenário 2 
Efeito após a 

depreciação de 
10% em MZN 

     

Lucro após impostos    (518,586,935)   124,724,978   111,093,144  
Capital próprio    786,271,571   508,142,513   494,510,679  
     

Assumindo a falta de acções de gestão, uma apreciação no MZN aumentaria o lucro após impostos e o capital próprio do exercício em MZN 
64,884,680 (31 de Dezembro de 2016: redução da perda após impostos e do capital próprio em MZN 116,262,086), enquanto uma depreciação 
no MZN diminuiria o lucro após impostos e o capital próprio em MZN 64,884,680 (31 de Dezembro de 2016: aumento da perda após impostos e 
do capital próprio em MZN 116,262,086). 

 

32. Risco de mercado 

Risco de mercado é o risco de que o justo valor ou fluxos de caixa futuros de instrumentos financeiros irá variar devido a alterações das 
variáveis do mercado, tais como taxas de juros, taxas de câmbio, e os preços das acções. O risco dos preços das acções não se aplica à 
instituição. 

 

33. Risco operacional 

O risco operacional é o risco de perdas decorrentes de falhas de sistemas, erro humano, fraude ou acontecimentos externos. Quando ocorre 
uma falha nos controlos, os riscos operacionais podem causar danos na reputação da instituição, ter implicações legais ou regulamentares ou 
dar origem a perdas financeiras. A instituição não pode esperar eliminar todos os riscos operacionais, mas através de um quadro de controlo e 
de vigilância e respondendo aos potenciais riscos, a instituição é capaz de gerir os riscos. Os controlos incluem uma efectiva segregação de 
funções, acesso, autorização e procedimentos de reconciliação, formação do pessoal e processos de avaliação. 
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34. Mensuração do justo valor 

As informações abaixo aprsentam a forma como o Banco determina o justo valor dos diversos activos e passivos financeiros. 

Os instrumentos financeiros que são mensurados após o reconhecimento inicial pelo justo valor, são agrupados em Níveis 1 a 3 com base 
no grau em que o justo valor é observável: 

Nível 1:  Preços cotados (não ajustaveis) em mercados activos para os activos e passivos financeiros idênticos.  

Nível 2: Outras técnicas de valorização para os quais os inputs que apresentem um impacto significativo na determinação do justo 
valor são efectuadas com informação observável, quer directa, quer indirectamente.  

Nível 3:  Técnicas que utilizam inputs que apresentam um efeito significativo no justo valor registado com base em variáveis não 
observáveis no mercado. 
  

Justo valor de activos e passivos financeiros do Banco que são mensurados pelo justo valor numa base recorrente. 

Não existiram activos e passivos financeiros que são mensurados pelo justo valor numa base recorrente durante o exercício. 

Justo valor de activos e passivos financeiros que não são mensurados pelo justo valor numa base recorrente (mas cujas 
divulgações do justo valor são necessárias) 

O Banco utiliza o modelo do valor presente líquido a fim de obter o justo valor das Obrigações do Tesouro nos activos financeiros 
disponívies para venda. As taxas de juros utilizadas para o desconto são observáveis no mercado e correspondem às taxas de juros dos 
Bilhetes do Tesouro, dependendo das datas de meturidade. 
 
O justo valor de instrumentos não cotados, empréstimos bancários e outros passivos financeiros é estimado pelo desconto do fluxos de 
caixa futuros usando taxas actualmente disponíveis para dívidas em condições similares, risco de crédito e maturidades remanescentes. 
 
A tabela a seguir mostra uma análise dos instrumentos financeiros registados ao custo amortizado pelo nível da hierarquia de justo valor:  

 

      

      

  31 de Dezembro de 2017 31 de Dezembro de 2016 
      

   Quantia 
escriturada 

Justo valor Quantia 
escriturada 

Justo valor 

    MZN   MZN   MZN   MZN  
      

    Activos financeiros       
Empréstimos e contas a receber       
- Empréstimos e adiantamentos a clientes    3,790,817,902   3,790,817,902   2,607,829,218   1,884,436,451  

      

    3,790,817,902   3,790,817,902   2,607,829,218   1,884,436,451  
      

 

      

      

  31 de Dezembro de 2017 31 de Dezembro de 2016 
      

   Quantia 
escriturada 

Justo valor Quantia 
escriturada 

Justo valor 

    MZN   MZN   MZN   MZN  
      

    Passivos financeiros       
Passivos financeiros ao custo amortizado       
- Depósitos de clientes    9,150,100  9,150,100  -  - 
- Locação financeira    2,622,364   2,622,364   1,941,023   1,785,391  
- Empréstimoso    545,172,637   545,172,637   454,122,882   210,639,436  
- Empréstimos dos accionistas    2,916,761,185   2,916,761,185   1,749,722,635   1,749,722,635  

      

    3,473,706,286   3,473,706,286   2,205,786,540   1,962,147,462  
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34. Mensuração do justo valor (continuação) 

 

      

    Hierarquia do justo valor em 31 de Dezembro de 2017       
   Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 

      
   MZN MZN MZN MZN 
Activos financeiros       
Empréstimos e contas a receber               
- Empréstimos e adiantamentos a clientes    -   -   3,790,817,902   3,790,817,902  

      

Total    -   -   3,790,817,902   3,790,817,902  
      

      

       
   Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 

      
   MZN MZN MZN MZN 
Passivos financeiros               
Passivos financeiros ao custo amortizado               
- Depósitos de clientes    -   -   9,150,100   9,150,100  
- Locação financeira    -   -   2,622,364   2,622,364  
- Empréstimos    -   -   545,172,637   545,172,637  
- Empréstimos dos accionistas    -   -   2,916,761,185   2,916,761,185  

      

Total    -   -   3,473,706,286   3,473,706,286  
      

 

      

    Hierarquia do justo valor em 31 de Dezembro de 2016       
   Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 

      
   MZN MZN MZN MZN 
Activos financeiros       
Empréstimos e contas a receber               
- Empréstimos e adiantamentos a clientes    -   -   2,607,829,218   2,607,829,218  

      

Total    -   -   2,607,829,218   2,607,829,218  
      

      

       
   Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 

      
   MZN MZN MZN MZN 
Passivos financeiros               
Passivos financeiros ao custo amortizado               
- Locação financeira    -   -   1,941,023   1,941,023  
- Empréstimos    -   -   454,122,882   454,122,882  
- Empréstimos dos accionistas    -   -   1,749,722,635   1,749,722,635  

      

Total    -   -   2,205,786,540   2,205,786,540  
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35. Gestão de Capital 

O Banco mantém uma gestão activa do capital para cobrir os riscos inerentes ao negócio. A adequação do capital do Banco é monitorada 
usando, entre outras medidas, as regras e os rácios estabelecidos pelo Banco de Moçambique. Os principais objectivos da gestão de capital são 
os que visam que a Bayport: 

 cumpra com os requisitos de capitals impostos pelo Banco de Moçambique; 

 mantenha uma forte e saudável notação de rácios de capital, a fim de apoiar o seu negócio; e 

 apresente uma política de continuidade, a fim de proporcionar o máximo retorno, e maximizar o valor aos accionistas. 

A Bayport cumpre com os requisitos emanados pelo Banco de Moçambique, estando sujeito a um acompanhamento contínuo diário das 
posições cambiais e numa base mensal, no que diz respeito ao Rácio de Adequação de Capital tal como à Solvabilidade e à Concentração de 
Crédito. O Banco de Moçambique exige a cada banco para manter o nível mínimo do capital regulamentar de 8% dos activos ponderados pelo 
risco. Por este facto, o Banco não poderá aumentar o património de activos, de acordo com o Aviso 6/GBM/2007 e a capacidade de 
continuidade estar em causa. 

A tabela a seguir resume o cálculo do índice de adequação de capital da instituição para a exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 
e 2016 de acordo com as exigências do Banco de Moçambique: 

    

    
Fundos próprios de base (Tier I)    

Capital social realizado   1,905,808,000   471,083,638  
Outras compenentes de capital próprio   -   1,451,102,148  
Reservas elegíveis e resultados transitados    (1,281,070,743)   (1,207,090,994)  
Activos intangíveis    (53,349,271)   (49,604,964)  
Gap na imparidade de crédito    (141,115,512)   (122,667,774)  
    

Fundos próprios de base (Tier I)    430,272,474   542,822,054  

    

Fundos próprios complementares (Tier II)     
Outros    492,412   -  
    

Fundos próprios complementares (Tier II)    492,412   -  

    

    

Fundos próprios de base e complementares (Tier I e Tier II)    430,764,886   542,822,054  
    

    

Activos Ponderados pelo Risco (APR)     
Na Posição financeira    3,939,297,320   2,705,206,775  
Na Posição extrapatrimonial    -   -  
Risco operacional e de mercado    135,682,398   13,581,262  
    

Total dos activos ponderados    4,074,979,718   2,718,788,037  
    

    

Rácios de adequação de Capital     
Tier I    10.56%   19.97%  
Tier II    0.01%   -% 
Rácio de solvabilidade    10.57%   19.97%  
Rácio de solvabilidade Exigido    8.00%  8.00%  
    

 

36. Acontecimentos após a data de balanço 

Após o período de relato, até à data em que as demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão, não houveram eventos favoráveis 
ou desfavoráveis para a Bayport Financial Services Moçambique (MCB), S.A. que afectam as demonstrações financeiras ou requeiram 
divulgação. 
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37. Ajustamentos de transição para a NIRF 9 

O Banco adoptou antecipadamente a NIRF 9 - Instrumentos Financeiros (conforme revista em 2014) e as consequentes alterações 
relacionadas às outras NIRF’s, com a data de aplicação inicial em 1 de Janeiro de 2017. 

Os principais impactos são: aumento nas imparidades para empréstimos e adiantamentos a clientes, aumento nos activos por impostos 
diferidos e uma redução no capital próprio. 

Em conformidade com a NIRF 9, informações comparativas para períodos anteriores não foram reexpresas. As diferenças entre os valores 
contabilísticos dos activos e passivos financeiros resultantes da adopção da NIRF 9 foram reconhecidas nos resultados transitados e nas 
reservas em 1 de Janeiro de 2017. 
 

A demonstração da posição financeira a seguir ilustra o impacto dos ajustamentos acima mencionados. 

        

        

Activos   Saldo de 
abertura 

conforme a NIC 
39 

1 Jan 2017 

Impacto da 
aplicação inicial 

da NIRF 9 

Saldo de 
abertura 

conforme a 
NIRF 9 

1 Jan 2017 

 Alterações à categorização 
 

   MZN MZN MZN  NIC 39 NIRF 9 
        

Depósitos em outras instituições de crédito   113,420,071   -   113,420,071       
Outros activos    33,908,149   -   33,908,149       
Empréstimos a adiantamentos a clientes    2,607,829,218  (108,793,747)   2,499,035,471   Custo amortizado  Custo amortizado  

Montante bruto dos adiantamentos    2,683,892,224  -   2,683,892,224       
Perdas por imparidade    (76,063,006)   (108,793,747)   (184,856,753)       

Activos tangíveis    58,509,440   -   58,509,440       
Activos intangíveis    49,604,964   -   49,604,964       
Activos por impostos correntes    660,371   -   660,371       
Activos por impostos diferidos    517,711,808   34,813,999   552,525,807       
        

Total de Activos    3,381,644,021   (73,979,748)   3,307,664,273     

        

        

Passivos  e Capital Próprio         
        
Passivos         
Recursos de instituições de crédito    111,839,734   -   111,839,734       
Outros passivos    277,746,176   -   277,746,176       
Locação financeira    1,941,023   -   1,941,023       
Empréstimos    454,122,882   -   454,122,882       
Empréstimos dos accionistas    1,749,722,635   -   1,749,722,635       
        

Total dos Passivos    2,595,372,450   -   2,595,372,450     

        
Capital próprio         
Capital social    471,083,638   -   471,083,638       
Outras componentes de capital próprio    1,522,278,927   -   1,522,278,927       
Prejuízos acumulados    (1,207,090,994)   (73,979,748)   (1,281,070,742)       
        

Total do capital próprio    786,271,571   (73,979,748)   712,291,823     

        
        

Total dos Passivos e do Capital Próprio 
  

  3,381,644,021   (73,979,748)   3,307,664,273       

        

 

 


