
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERCALARES
A 30 de Junho de 2020

O FNBM registou um lucro semestral antes de impostos de MZN 96 milhões para o período findo em 
30 de Junho de 2020.  Isto indica um melhor desempenho em comparação com o mesmo período 
do exercício anterior, resultante do forte crescimento das receitas não provenientes de juros, de ini-
ciativas rigorosas de contenção de custos e de fortes recuperações. A carteira de activos dos clientes 
diminuiu, no entanto, ano após ano, o que levou a uma diminuição das margens de juros dos clientes. 
O decréscimo da carteira de activos dos clientes foi uma consequência esperada de uma mudança na 
estratégia , bem como um foco significativo na solidez e resistência do balanço através de um processo 
de avaliação de crédito mais sólido. Esta melhoria da resiliência do balanço pagou inquestionavelmen-
te dividendos que foram canalizados para a pandemia do Covid-19. A prova tangível do processo de 
crédito reforçado é que os Créditos de Cobrança Duvidosa diminuíram para 14% em comparação com 
35% no mesmo período do ano passado. A qualidade da carteira de crédito continua a estabilizar-se 
ao longo do tempo. Internamente, 2020 continua a ser um ano de reforço da plataforma, ganhando 
eficiência no processo, reforçando o tecido de controlo e investindo no bem-estar e nas competências 
dos nossos valiosos colaboradores.

Era cada vez mais visível a jornada de recuperação económica sustentável de Moçambique, mas a se-
quência de três acontecimentos,  dois ciclones e, actualmente o Covid-19, implicaram desafios inespe-
rados, com efeitos adversos e muito reais. Os impactos económicos, sociais e ambientais continuarão a 
ser sentidos ainda durante algum tempo. Será necessária resiliência e determinação para que possam 
ser ultrapassados e o país possa voltar aos resultados que começava a consolidar. O FNB Moçambique, 
S.A. (FNBM) está empenhado em posicionar-se para apoiar os seus clientes, colaboradores e outros in-
tervenientes durante este período complexo com resiliência e determinação.

O FNBM, após ter atravessado tempos difíceis, acredita que o futuro é promissor e por isso está a posicionar-
-se, com o apoio do segundo maior grupo bancário de África, para abraçar um mundo em rápidas mudanças à 
medida que estas mudanças começam a enraizar-se na economia moçambicana. A referida mudança requer 
um pensamento baseado em soluções em vez de um pensamento baseado em produtos. A médio prazo, o 
FNBM procura tornar-se o banco de referência no mercado moçambicano em termos de apresentação de 
soluções aos clientes que agreguem eficiência e valor às suas vidas. O FNBM aposta firmemente em tornar-
-se um banco alicerçado por uma plataforma, eficiente e rentável no panorama económico moçambicano. 

Demonstração das variações no capital próprio à 30 de junho 2020
Natureza dos movimentos
(Valores expressos em milhares de meticais) Capital Social Reservas Legais Outras Reservas

Prestações  
Suplementares Reserva de reavaliação Resultados Acumulados Total do Capital Próprio

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

Aumento de Capital  289.050  -    -    -    -    -    289.050 

Reavalição de activos tangíveis  -    -    -    -    -    -    -   

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

Transferência para Reservas Gerais  -    -    -    -    -    -    -   

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

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

Saldo em 31 de Dezembro de 2019  2.770.255  88.837  56.393 - 144.343 (1.451.901) 1.607.927

Aumento de Capital 748.988  -    -    -    -    -   748.988

Reavalição de activos tangíveis  -    -    -    -    -    -    -   

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

Transferência para Reservas Gerais  -    -    -    -    -    -    -   

Total do Rendimento Integral do Exercicio  -    -    -    -    -   5.759 5.759

Saldo em 30 de Junho de 2020 3.519.243  88.837  56.393  -   144.343 (1.446.141) 2.362.675

Demonstração de fluxos de caixa à 30 de junho 
(Valores expressos em milhares de meticais)

2020 2019

30 Junho 30 Junho

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Lucro do exercício 5,759 (228.046)

Ajustamentos:

Depreciações e amortizações 72.152 66.944 

Imparidade de Crédito 47.900 58.769 

Margem Financeira (580.512) (530.300)

(454.701) (632.633)

Fluxos de caixa de actividade operacional, antes das 
alterações dos capitais próprios

Variações em créditos a clientes 192.025 627.379 

Abate de Créditos 196.712 210.630 

Variações em depósitos de instituições de crédito (94.503) (794.639)

Variações em depósitos de clientes 1.432.981 460.300 

Variações em juros a receber 1.628 869 

Variações em impostos diferidos 168.565 71.021 

Variações em outros activos (157.133) 90.808 

Variações em outros passivos e provisões 284,403 (504.828)

Juros recebidos 771.633 740.804 

Juros pagos (191.121) (210.504)

Caixa líquida usada nas actividades operacionais 2.605.190 691.840 

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Aquisição de outros activos tangíveis (45.159) (71.068)

Variação em investimentos detidos até até à maturidade (2.255.725) (301.979)

Activos Não Correntes Detidos para Venda 2.831 - 

Aquisição de activos intangíveis 9.855 2.228 

Caixa líquida usada nas actividades de investimento (2.288.198) (370.819)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Variação nas reservas (174,431) (154.480)

Realização de aumentos de capital social 968.646 593.050 

Caixa líquida usada nas actividades de financiamento 794.215 438.570 

 

Variação de caixa e equivalentes de caixa 656.506 126.958 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 5.451.866 5.324.909 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 6.108.372 5.451.866

Balanço à 30 de Junho
(Valores expressos em milhares de meticais)

2020 2019

30 Junho 30 Junho

Activo

Caixa e outras disponibilidades de curto prazo 6.108.372 5.451.866 

Crédito à clientes 2.380.913 2.817.550 

Activos financeiros e outros investimentos 8.148.704 5.867.074 

Activos Não Correntes Detidos para Venda 36.379 39.210 

Contas a Receber 341.672 159.940 

Investimentos em Associadas e Joint ventures 31.122 31.122 

Activos Tangíveis 732.530 676.902 

Activos Intangíveis 9.192 19.553 

Investimentos em curso 52.728 43.735 

Activos por impostos correntes 33.980 60.206 

Activos por impostos diferidos 13.508 129.172 

Total do Activo 17.889.099 15.296.331 

PASSIVOS E FUNDOS PRÓPRIOS

Passivo 

Depósitos 14.307.670 12.969.192 

Credores e acrescímos de custos 1.113.523 828.354 

Provisões 41.164 35.392 

Passivos por impostos correntes - 6.538 

Passivos por impostos diferidos 64.067 11.166 

Total do Passivo 15.526.424 13.850.642 

Capitais Próprios

Capital e reservas atribuíveis aos accionistas do Banco

Capital 3.519.243 2.550.597 

Reservas atribuíveis aos accionistas do Banco 145.230 145.230 

Reservas de reavaliação 144.343 27.331 

Resultados Acumulados (1.446.141) (1.277.469)

Total de Capitais Próprios 2.362.675 1.445.689 

Total de Passivo e Capitais Próprios 17.889.099 15.296.331

O capital do banco cresceu de MZN 2.7 mil milhões em Dezembro de 2019 para MZN 3.5 mil milhões 
resultante de uma injecção de capital próprio de MZN 749 milhões no primeiro semestre de 2020, tan-
to para satisfazer (e exceder) os requisitos mínimos de capital como para apoiar de forma tangível o seu 
compromisso para com o sucesso e o crescimento do FNBM. 

O Conselho de Administração está profundamente empenhado em reforçar a marca FNBM, no seu núcleo, 
e em aumentar a sua relevância no mercado, de acordo com os valores e o objectivo do seu accionista 
principal, o Grupo FirstRand. O Grupo FirstRand é o segundo maior grupo bancário do continente africa-
no (por activos) com uma gestão líder no continente, uma reputação de negócios inovadores, centrados 
no cliente e éticos e princípios de boa governação. O Grupo acredita que Moçambique apresenta uma 
oportunidade única de crescimento no continente africano nos próximos anos. O FNBM pretende ser um 
elemento central da estratégia do Grupo para África no futuro.

Demonstração do rendimento integral à 30 de junho
(Valores expressos em milhares de meticais)

2020 2019

30 Junho 30 Junho

Operações Continuadas

Juros e Proveitos Equiparados 771.633 740.804 

Juros e Custos Equiparados (191.121) (210.504)

Margem Financeira Antes da Imparidade do Crédito 580.512 530.300 

Imparidade do Crédito (47.900) (58.769)

Margem Financeira Depois da Imparidade do Crédito 532.612 471.531 

Receitas não Financeiras 419.322 310.329 

Proveitos Operacionais 951.934 781.860 

Gastos com pessoal (430.971) (454.062)

Amortizações de exercícios (72.152) (66.944)

Impostos Indirectos (1.189) (1.028)

Outros custos operacionais (351.498) (401.326)

Resultado antes do Imposto 96.123 (141.500)

Imposto Sobre o Rendimento (90.364) (86.546)

Resultado do exercício 5.759 (228.046)

Outros resultados Abrangentes - - 

Total do rendimento integral para o exercício 5.759 (228.046)


