
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMÉDIAS
A 30 de Junho de 2021

optimização das suas operações, sendo um Banco essencialmente sustentado por plataformas, 
permitindo-o tornar-se cada vez mais rentável. 

O FNB registou um lucro semestral antes de impostos de 54 milhões de Meticais para o período fin-
do a 30 de Junho de 2021.  O referido resultado representa uma redução quando comparado com 
o período homólogo do ano passado, embora o total de activos e receitas tenha crescido aproxi-
madamente 12 % (doze por cento). Esta redução nos resultados deveu-se  ao aumento dos custos 
impulsionado pelas despesas inerentes à implementação de vários projectos em curso e custos ex-
cepcionais referentes a despesas com pessoal. A carteira de activos dos Clientes registou um cresci-
mento significativo de 13% (treze porcento) ano à ano , resultante de uma contínua atenção focada 
à estratégia do cliente, bem como de uma atenção no crescimento e  recuperação nas contas do 
balanço através de um processo de avaliação de crédito. Esta contínua resiliência na gestão dos ac-
tivos gerou, inquestionavelmente, dividendos que amenizaram o impacto da pandemia do Covid-19. 
A prova tangível do foco no processo de crédito é visível pelo  Crédito Mal Parado (NPL’s) que registou 
uma redução  de 10% (dez por cento) comparativamente aos 12.9%  (doze virgula nove por cento) 
no mesmo período do ano passado. A qualidade da carteira de crédito continua a registar uma esta-

Os resultados dos seis meses findos a 30 de Junho de 2021 do FNB  Moçambique, S.A. (“FNB”), reflec-
tem a posição de um Banco resiliente e bem posicionado para capitalizar as diversas oportunidades 
ao nível de Moçambique, mas que foi negativamente afectado por um ambiente complexo, devido à 
pandemia. A Covid-19, continuou a trazer desafios inesperados e prejudiciais para o FNB, resultando 
em perdas após impostos no valor de MZN 84 milhões.  A lenta implantação do processo de vacinação 
contra a Covid-19 ao nível de África, afectou mais ainda, e de forma negativa os aspectos económicos 
e sociais do país. O FNB investiu, consideravelmente, para assegurar que houvesse durante estes tem-
pos difíceis, continuidade interrupta do negócio, e posicionou-se para apoiar os seus Clientes, os seus 
Colaboradores e as demais partes interessadas com resiliência e determinação por forma a assegurar 
o sucesso das suas operações. 

O FNB continua a acreditar que o futuro é promissor e afirma a sua posição, com o suporte do se-
gundo maior grupo bancário de África, para abraçar um mundo em rápida mudança à medida que 
estas começam a ser enraizadas na economia moçambicana. A médio prazo, o FNB aspira tornar-
-se um Banco de referência no mercado moçambicano oferecendo aos seus Clientes soluções que 
acrescentam eficiência e valor às suas vidas. Internamente, o FNB mantém a sua firme aposta na 

bilidade gradual. Internamente, os meses subsequentes de 2021 continuarão a ser de crescimento, 
retenção de Clientes, reforço e robustez da plataforma, ganho de eficiência nos processos, reforço 
do sistema de controlo e investimento contínuo nas competências e no bem-estar do nosso activo 
mais valioso, os nossos Colaboradores.

Os capitais próprios do FNB durante o primeiro semestre de 2021 situam-se acima dos dos requisitos 
mínimos regulamentares de Capital impostos pelo Banco de Moçambique, onde o Grupo FirstRand as-
sume o seu apoio incondicional em prol do sucesso e do crescimento do FNB. 

O Conselho de Administração está comprometido e empenhado em reforçar o posicionamento da marca 
FNB, a sua essência, aumentando a sua relevância no mercado, de acordo com os valores e objectivos do 
accionista principal, o Grupo FirstRand, o segundo maior grupo bancário de África (por activos) com uma 
gestão de liderança no continente, de negócios inovadores centrados no Cliente e com fortes princípios  
de ética e boa governação. O Grupo FirstRand mantém a confiança de que Moçambique apresenta opor-
tunidades únicas de crescimento, no continente africano, para próximos anos, por isso o FNB Moçambique 
terá um papel  central na estratégia do Grupo para África.

Demonstração do Rendimento Integral a 30 de junho
(Valores expressos em milhares de meticais)

2021 2020

30 Junho 30 Junho

Operações Continuadas

Juros e Proveitos Equiparados 865.798 771.633

Juros e Custos Equiparados (201.181) (191.121)

Margem Financeira Antes da Imparidade do Crédito 664.617 580.512

Imparidade do Crédito (699) 20.533*

Margem Financeira Depois da Imparidade do Crédito 663.918 601.044

Receitas não Financeiras 389.041 350.889

Proveitos Operacionais 1.052.960 951.933

Gastos com pessoal (538.204) (430.971)

Amortizações de exercícios (74.107) (72.152)

Impostos Indirectos (1.654) (1.189)

Outros custos operacionais (384.948) (351.498)

Resultado antes do Imposto 54.047 96.123

Imposto Sobre o Rendimento (138.441) (90.364)

Resultado do exercício (84.394) 5.759

Outros resultados Abrangentes - -

Total do rendimento integral para o exercício (84.394) 5.759

* O valor de imparidade de crédito referente ao exercicio anterior foi reclassicado para a linha de receitas não financeiras no valor 
MZN 68 milhões.
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Balanço a 30 de Junho
(Valores expressos em milhares de meticais)

2021 2020

30 Junho 30 Junho

ACTIVO

Caixa e outras disponibilidades de curto prazo 6.817.570 6.108.372 

Crédito a clientes 2.685.797 2.380.913 

Activos financeiros e outros investimentos 9.373.832 8.148.704 

Activos Não Correntes Detidos para Venda 41.850 36.379 

Contas a Receber 341.310 341.672 

Investimentos em Associadas e Joint ventures 31.122 31.122 

Activos Tangíveis 667.817 732.530 

Activos Intangíveis 8.808 9.192 

Investimentos em curso 32.269 52.728 

Activos por impostos correntes 33.980 33.980 

Activos por impostos diferidos 13.508 13.508 

Total do Activo 20.047.863 17.889.099 

PASSIVOS E FUNDOS PRÓPRIOS

Passivo 

Depósitos 16.400.066 14.307.670 

Credores e acréscimos de custos 1.373.215 1.113.523 

Provisões 71.992 41.164 

Passivos por impostos correntes 28.531 - 

Passivos por impostos diferidos 64.067 64.067 

Total do Passivo 17.937.871 15.526.424 

Capitais Próprios

Capital e reservas atribuíveis aos accionistas do Banco

Capital 3.519.243 3.519.243 

Reservas atribuíveis aos accionistas do Banco 145.230 145.230 

Reservas de reavaliação 144.343 144.343 

Resultados Acumulados (1.698.824) (1.446.141)

Total de Capitais Próprios 2.109.992 2.362.675 

Total de Passivo e Capitais Próprios 20.047.863 17.889.099

Demonstração das variações no capital próprio a 30 de junho 2021
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 a 31 de Dezembro de 2019  2.770.255  88.837  56.393  -    144.344  (1.451.900)  1.607.929 

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 a 30 de Junho de 2020  3.519.243  88.837  56.393  -    144.344  (1.446.141)  2.362.676 

Saldo a 31 de Dezembro de 2020  3.519.243  88.837  56.393  -    144.344  (1.614.429)  2.194.388 

Aumento de Capital  -    -    -    -    -    -    -   

Reavalição de activos tangíveis  -    -    -    -    -    -    -   

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

Transferência para Reservas Gerais  -    -    -    -    -    -    -   

Total do Rendimento Integral do Exercicio  -    -    -    -    -    (84.394)  (84.394)

Saldo a 30 de Junho de 2021  3.519.243  88.837  56.393  -    144.344  (1.698.823)  2.109.992
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Demonstração de Fluxos de Caixa a 30 de Junho 
(Valores expressos em milhares de meticais)

2021 2020

30 JUNHO 30 JUNHO

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Lucro do exercício (84.394) 6.416 

Ajustamentos:

Depreciações e amortizações 74.107 72.152 

Imparidade de Crédito 44.422 47.900 

Margem Financeira (664.617) (580.569)

Imposto sobre o rendimento (pagos) - -

(630.482) (454.101)

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

Variações em créditos a clientes (808.423) 192.025 

Abate de Créditos 459.117 196.712 

Variações em depósitos de instituições de crédito 232 (94.503)

Variações em depósitos de clientes 2.077.156 1.432.980 

Variações em juros a receber - 1.628 

Variações em impostos diferidos - 168.565 

Variações em outros activos 362 (157.133)

Variações em outros passivos e provisões 319.051 300.764 

Juros recebidos 865.798 771.694 

Juros pagos (201.181) (191.125)

Imposto sobre o rendimento (pagos) - -

Caixa líquida usada nas actividades operacionais 2.712.113 2.621.607 

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Aquisição de outros activos tangíveis 12.986 (62.175)

Variação em investimentos detidos até à maturidade (1.225.128) (2.255.725)

Activos Não Correntes Detidos para Venda (5.471) 2.831 

Aquisição de activos intangíveis 7.711 9.854 

Caixa líquida usada nas actividades de investimento (1.209.902) (2.305.215)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Variação nas reservas (162.530) (174.431)

Realização de aumentos de capital social - 968.646 

Caixa líquida usada nas actividades de financiamento (162.530) 794.215 

 

Variação de caixa e equivalentes de caixa 709.198 656.506 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 6.108.372 5.451.866 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 6.817.570 6.108.372


