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Este anúncio destina-se a informar os accionistas, investidores, clientes e ao público em geral sobre as contas do 
Standard Bank relativas ao período de Janeiro à Junho de 2018. O Standard Bank, no cumprimento das suas obrigações 
de divulgação da situação financeira, conforme o artigo 3 da Circular n.º4/SHC/2007, de 12 de Junho de 2007, do 
Banco de Moçambique, vem por este meio publicar a informação semestral referente a 30 de Junho de 2018.

A informação está igualmente em observância com o Aviso n.º4/GBM/2007, no que diz respeito à aplicação das 
normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).

(Valores em milhares de Meticais)

Nota Junho 2018 Junho 2017

Juros e rendimentos similares 4  5,771,226  5,434,473 

Juros e encargos similares 4 (844,395)  (1,182,112)

Margem financeira 4,926,831  4,252,361 

Rendimentos com taxas e comissões 5 762,532  638,911 

Gasto com taxas e comissões 5 (11,426)  (11,002)

Resultado com taxas e comissões 751,106  627,909 

Resultados de Operações financeiras 1,241,922  1,383,207 

Outros proveitos 24,511 -

Resultado Operacionais 6,944,370  6,263,478 

Imparidade de crédito 6 (127,528)  (100,940)

Resultados operacionais após perda por imparidade de crédito 6,816,842  6,162,538 

Outros gastos operacionais (2,896,182)  (2,641,025)

Resultado antes de impostos indirectos 3,920,660  3,521,513 

Imposto Indirecto (97,836)  (113,481)

Resultado antes de impostos directos 3,822,825 3,408,033

Imposto Directo (816,201) (1,019,827)

Resultado líquido do exercício 3,006,624  2,388,205 

Standard Bank, S.A.
Demonstrações Financeiras Intercalares
para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2018

(Valores em milhares de Meticais)

Nota Junho 2018 Dezembro 2017

Activo 

Caixa e disponibilidades no Banco Central 7 14,997,800 17,085,815

Derivados 13,812 5,662

Activos detidos para negociação 8 1,826,395 -

Activos financeiros 9 31,274,974 29,739,762

Empréstimos e adiantamentos a bancos 10.1 14,439,601 13,792,703

Empréstimos e adiantamentos a clientes 10.2 23,169,021 22,013,208

Outros activos 469,985 340,795

Outros activos tangíveis 11.1 3,255,985 2,877,709

Activos intangíveis 11.2 423,525 334,597

Activo do Fundo de Pensões 160,507 160,507

Activos por impostos diferidos 242,872 60,443

Total do Activo 90,274,477 86,411,202

Capital Próprio e Passivo

Capital próprio

Capital social 12  1,294,000  1,294,000 

Reserva legal 13  1,294,000  1,294,000 

Outras reservas 14 1,916,180 1,009,209

Resultados transitados 15 13,898,590 13,163,183

Total do capital próprio 18,402,771 16,760,392

Passivo

Derivados 40,068 63,913

Passivos por impostos correntes 54,156 261,911

Recursos de instituições de crédito 16 244,601 529,864

Recursos de clientes 67,075,639 65,729,064

Outros passivos 3,277,646 1,914,338

Empréstimos subordinados 1,072,368 1,081,573

Responsabilidades com a assistência médica pós-reforma 70,146 70,146

Passivos por impostos diferidos 37,083 -

Total do Passivo 71,870,986 69,650,809

Total do capital próprio e dos passivos 90,274,477 86,411,202

Standard Bank, S.A.
Balanço do exercício  
findo em 30 de Junho de 2018
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Capital social Reserva legal
Reserva de 
reavaliação

Reserva para  
o plano de acções 

do grupo
Reserva para riscos 

gerais de crédito Outras reservas

Reserva de justo valor 
– activos disponíveis 

para venda
Resultados 

acumulados Capital Próprio 

Saldo em 1 de Janeiro de 2017  1,294,000  1,294,000  - 3,853 1,798,096 (2,208) (87,556) 7,545,507 11,845,692

Rendimento integral do exercício - - - - (700,380) - (2,944) 6,312,902 5,609,578

- Lucro do exercício - - - -  - - - 5,595,286 5,595,286

- Outros rendimentos integrais do exercício - - - - (700,380) - (2,944) 717,616 14,292

Transacções com acçionistas registadas directamente em capital próprio - - - 348 - - - (695,226) (694,878)

- Transacções de pagamento com base em acções e liquidadas - - - 348 - - - -   348

- Transferência de opções de capital próprio - - - - - - - -   -

- Dividendo ordinário - - - - - - - (695,226) (695,226)

Saldo em 31 de Dezembro de 2017  1,294,000  1,294,000  - 4,201 1,097,716 (2,208) (90,500) 13,163,183 16,760,392

Ajustamento de transição IFRS 9 - - - - - - - (889,683) (889,683)

Saldo em 1 Janeiro de 2018 1,294,000 1,294,000 - 4,201 1,097,716 (2,208) (90,500) 12,273,500 15,870,710

Rendimento integral do exercício - - - - - - 906,965 3,006,624 3,913,589

- Lucro do exercício - - - - - - - 3,006,624 3,006,624

- Outros rendimentos integrais do exercício - - - - - - 906,965 - 906,965

Transacções com acçionistas registadas directamente em capital próprio - - - 6 - - - (1,381,533) (1,381,527)

Transacções de pagamento com base em acções e liquidadas com capital próprio - - - 6 - - - -   6

Transferência de opções de capital próprio - - - - - - - -   -

- Dividendo ordinário - - - - - - - (1,381,533) (1,381,533)

Saldo em 30 de Junho de 2018  1,294,000  1,294,000  - 4,207 1,097,716 (2,208) 816,465 13,898,590 18,402,771

Standard Bank, S.A.
Demonstração das alterações dos capitais próprios 
exercício findo em 30 de Junho de 2018
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(Valores em milhares de Meticais)

Nota Junho 2018 Junho 2017

Fluxos de caixa de actividades operacionais

Caixa gerada pelas actividades operacionais 17  (699,391)  (122,926)

Variações nos activos e passivos operacionais 18  (4,323,943)  (5,837,763)

Fluxos de caixa usado em actividades operacionais  (5,023,334)  (5,960,689)

Juro pago  (910,887)  (966,313)

Juro recebido  6,357,422  4,479,121

Imposto pago  (1,121,792)  (707,703)

Fluxo líquido de caixa de actividades operacionais  (698,591)  (3,155,584)

Fluxo de caixa de actividades de investimento

Aquisição de activos tangíveis  (545,812)  (280,343)

Aquisição de activos intangíveis  (133,228)  (17,133)

Receita da venda de investimentos não cotados  -   -

Fluxo líquido  de caixa de actividades de investimento  (679,040)  (297,477)

Fluxo de caixa de actividades de financiamento

Receita da emissão de obrigações subordinadas  (63,486)  (216,213)

Dividendos pagos -  (693,154)

Fluxo líquido de caixa de actividades de financiamento  (63,486)  (909,367)

Aumento/(diminuição) em caixa e equivalentes de caixa  (1,441,116)  (4,362,427)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período  30,878,518  31,403,924 

Diferença cambial nos saldos de abertura  -   -

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 19  29,437,402  27,041,497 

1. Incorporação e actividades

O Standard Bank, SA é um Banco privado constituído em 1967, com sede na Avenida 10 de Novembro nº 420, em Maputo. 
O Banco tem como empresa-mãe e accionista maioritário o Stanbic Africa Holdings Limited, um Banco de investimento 
constituído no Reino Unido que detém uma participação equivalente a 98.15% do capital. O Stanbic Africa Holdings 
Limited é uma entidade integralmente detida pelo Standard Bank Group, um Banco de investimento constituído na 
África do Sul. Os restantes 1,85% do capital do Banco são detidos por accionistas minoritários. O Banco tem por objecto 
social a realização de actividades de  banca comercial e de investimentos, banca de retalho e a prestação de serviços 
afins.

O accionista maioritário, Stanbic Africa Holdings Limited, adquiriu 5384 acções próprias ordinárias em 19 de Abril de 
2018 aumentando a sua participação em 0.01%, de 98.14% para 98.15%.

2. Bases de preparação

As demonstrações financeiras apresentadas reflectem os resultados das operações do Banco para o período de seis 
meses, findo em 30 de Junho de 2018.

As demonstrações financeiras intercalares foram elaboradas de acordo com a Norma Internacional de Relato Financeiro 
34 - Relato Financeiro Intercalar (IAS34), pelo que não incluem toda a informação requerida nas demonstrações 
financeiras anuais.

As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de Meticais, arredondados para a unidade do Metical 
(MT) mais próxima.

A preparação das demonstrações financeiras requer que o Conselho de Administração formule julgamentos, 
estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas contabilísticas e os valores dos activos, passivos, 
ganhos e perdas reportados. Os resultados efectivos poderão divergir das estimativas, sendo que os pressupostos em 
que as estimativas assentam são objecto de análise contínua.

3. Políticas Contabilísticas

As políticas contabilísticas são aprovadas pelo Comité de Auditoria, em consulta com o Grupo. As políticas contabilistas 
aplicadas na elaboração destas Demonstrações Financeiras Intercalares são consistentes com as utilizadas na 
preparação das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017, tendo sido introduzidas as 
alterações decorrentes da adoção das seguintes normas:

• IFRS 9 – Instrumentos Financeiros
• IFRS 15 – Rédito de contrato com clientes

3.1 IFRS 9 – Instrumentos Financeiros

A IFRS 9 Instrumentos Financeiros (IFRS 9), com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018, substituiu a IAS 39 Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (IAS 39). A IFRS 9 introduziu um novo modelo de imparidade baseado 
em perda de crédito esperado (ECL na sigla inglesa) e novos requisitos de classificação e mensuração de activos 
financeiros conforme segue:

Standard Bank, S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
exercício findo em 30 de Junho de 2018

Standard Bank, S.A.
Notas às Demonstrações Financeiras Intercalares 
para o período findo em 30 Junho 2018
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•  A IFRS 9 introduz uma abordagem baseada em princípios para a classificação de activos financeiros onde os activos 
financeiros, incluindo contratos híbridos, são mensurados ao justo valor através do resultado (FVTPL), justo valor por 
meio de outros resultados integrais (FVOCI) ou custo amortizado tendo em conta a natureza dos fluxos de caixa dos 
activos e o modelo de negócios de uma entidade. Essas categorias substituem as classificações do IAS 39 do FVTPL, 
disponíveis para venda, empréstimos e contas a receber e detidos até a maturidade. Os investimentos em capital 
próprio são avaliados pelo FVTPL, a menos que os activos financeiros não sejam detidos para fins de negociação, 
caso em que uma eleição irrevogável pode ser feita no reconhecimento inicial para mensurá- los no FVOCI, sem 
subsequente reclassificação para o resultado. Para os passivos financeiros, a maioria dos requisitos preexistentes 
de classificação e mensuração anteriormente incluídos no IAS 39 mantém-se inalterados para a IFRS 9. A única 
alteração refere-se aos passivos financeiros designados pelo justo valor por meio do resultado, sendo as alterações 
relativas ao risco de crédito próprio reconhecido no outro rendimento integral.

•  O modelo de ECL aplica-se a activos financeiros mensurados pelo custo amortizado ou pelo FVOCI, compromissos 
de empréstimos quando existe um compromisso actual de conceder crédito (a menos que estes sejam mensurados 
ao justo valor por meio do resultado) e garantias bancárias. A ECL é, no mínimo, obrigada a ser mensurada em um 
montante igual ao ECL de 12 meses do activo financeiro. Uma provisão para perda de ECL vitalícia é necessária para 
um activo financeiro se o risco de crédito desse instrumento financeiro tiver aumentado significativamente desde o 
reconhecimento inicial.

•  O Banco adoptou retrospetivamente a IFRS 9 em 1 de janeiro de 2018 com um ajustamento nos saldos de abertura 
dos capitais próprios em 1 de janeiro de 2018 e, conforme permitido pelo IFRS 9, não alterou os seus resultados 
financeiros comparativos. Consequentemente, os resultados financeiros anteriormente reportados do banco até 31 
de dezembro de 2017 são apresentados de acordo com os requisitos da IAS 39 e de 2018 e os futuros períodos de 
relato serão apresentados nos termos da IFRS 9.

O impacto nas demonstrações financeiras da aplicação do modelo de imparidade de perda esperada conforme 
previsto IFRS 9 sobre os saldos de abertura dos capitais próprios (líquido de impostos) capitais próprios do banco em 
1 de Janeiro de 2018 foi de 889 682 milhares de meticais conforme ilustrado do balanço a seguir:

IAS 39 IFRS9

31-Dec-17 IFRS 9 Ajustamentos de transição a 1 Janeiro 2018 1 Janeiro 2018

IFRS 9 ECL
IFRS 9 Classificação e 

Mensuração -
Total

Activos

Caixa e disponibilidades no Banco Central 17,085,815 - - - 17,085,815

Activos financeiros 29,739,762 (546,225)  -   (546,225) 29,193,537

Empréstimos e adiantamentos a bancos 13,792,703  -    -   - 13,792,703

Empréstimos e adiantamentos a clientes 13,792,703 (246,850)  -   (246,850) 13,545,854

Outros activos 12,000,218  -    -   - 12,000,218

Total dos Activos 86,411,202 (793,075) - (793,075) 85,618,127

Capital próprio 16,760,392  -    -   (889,683) 15,870,710

Capital social 1,294,000  -    -   - 1,294,000

Reserva legal 1,294,000 - - - 1,294,000

Outras reservas 1,009,209 - - - 1,009,209

Resultados transitados 13,163,183 - - (889,683) 12,273,500

Total do Passivo 69,650,809 96,608 - 96,608 69,747,417

Recursos de clientes 65,729,064 - - - 65,729,064

Outros passivos 3,921,746 96,608 - 96,608 4,114,961

Total do capital próprio e dos passivos 86,411,202 96,608 - 96,608 85,618,127

Standard Bank, S.A.
Notas às Demonstrações Financeiras Intercalares 
para o período findo em 30 Junho 2018 - Impacto no Balanço do 
banco a 1 de Janeiro 2018

Standard Bank, S.A.
Notas às Demonstrações Financeiras Intercalares 
para o período findo em 30 Junho 2018
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A base de mensuração da ECL de um activo financeiro inclui a avaliação sobre se houve um aumento significativo 
no risco de crédito na data do balanço, que inclui informações prospectivas disponíveis na data do balanço sobre 
eventos passados, condições actuais e previsões das condições económicas futuras. A base de mensuração da ECL, 
apresentada na tabela a seguir, segue uma abordagem imparcial e baseia-se na probabilidade média ponderada de 
uma série de resultados possíveis, o valor do dinheiro no tempo e nas informações prospectivas.

Estágio 1 Uma ECL de 12 meses é calculada para activos financeiros que não se deteriora-
ram significativamente em qualidade de crédito desde o reconhecimento inicial 
ou que tenham um baixo risco de crédito.

Estágio 2 Uma ECL vitalícia é calculada para os activos financeiros que tenham demonstra-
do um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial e 
que não sejam considerados créditos de baixo risco.

Estágio 3 (Activos com imparidade) Uma ECL vitalícia é calculada para activos financeiros que tenham evidência 
objetiva de imparidade
Os seguintes critérios são usados para determinar a existência de imparidade 
em activos financeiros:
• Incumprimento dos pagamentos contratuais
• Dificuldades financeira significativa do mutuário e / ou modificação
• Probabilidade de falência ou reorganização financeira
• Desaparecimento de um mercado activo devido a dificuldades financeiras

3.2 IFRS 15 – Rédito de Contratos com clientes

A IFRS 15 - Rédito de Contratos com Clientes (IFRS 15), com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018, substitui as actuais 
normas sobre reconhecimento de proveitos e interpretações relacionadas. A norma estabelece os requisitos para 
reconhecimento de proveitos relativos á todos os contratos com clientes (excepto contratos que estão dentro do 
âmbito das normas relacionadas com contratos de arrendamento mercantil, contractos de seguros ou instrumentos 
financeiros).

O principal princípio da norma é que a receita reconhecida reflicta a consideração a que a empresa espera ter direito 
em troca da transferência de bens ou serviços prometidos para o cliente.

A norma incorpora a metodologia das 5 etapas para determinar o valor e o cronograma do reconhecimento de receita.

O banco adotou o IFRS 15 em 1 de janeiro de 2018 e, conforme permitido pela IFRS 15, não reapresentou seus resultados 
financeiros comparativos. A norma não se aplica à receita associada a instrumentos financeiros e, portanto, não afeta 
a maioria da receita do banco.

(Valores em milhares de Meticais)

Junho 2018 Junho 2017

4 Margem financeira

Juros e rendimentos similares

Operações do Mercado monetário  3,609,270  2,676,810 

Empréstimos e adiantamentos  2,137,762  2,650,994 

Títulos de investimento  24,195  106,670 

5,771,226 5,434,473

Juros e encargos similares

Depósitos de bancos e clientes  (599,098)  (661,927)

Depósitos no mercado monetário  (119,206)  (352,449)

Obrigações  (126,092)  (167,736)

 (844,395)  (1,182,112)

5 Rendimentos com taxas e comissões

Rendimentos com taxas e comissões

Taxas de pagamentos e transacções 365,930 315,402

Taxas de documentação e custos administrativos 58,685 74,918

Taxas de serviço 337,918 248,591

 762,532  638,911 

Gastos com taxas e comissões

Taxas de cartões de crédito  (4,805)  (5,773)

Outras Comissões  (6,621)  (5,229)

 (11,426)  (11,002)

Todas as comissões reportadas acima referem-se a activos ou passivos financeiros não mensurados ao valor justo através de resultados.

Standard Bank, S.A.
Notas às Demonstrações Financeiras Intercalares 
para o período findo em 30 Junho 2018

Standard Bank, S.A.
Notas às Demonstrações Financeiras Intercalares 
para o período findo em 30 Junho 2018
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8 Activos detidos para negociação

Os instrumentos negociáveis comportam os Bilhetes do Tesouro que são adquiridos com o propósito de obter ganhos a curto-prazo. 
Estes activos são classificados como instrumentos detidos para negociação.

(Valores em milhares de Meticais)

Junho 2018 Dezembro 2017

Bilhetes do Tesouro

Emitidos pelo Governo  1,826,395  - 

 1,826,395  -

9 Activos financeiros disponíveis para venda

Obrigações do Tesouro

Obrigações do Governo (OT 2013 Série III)  -    -   

Obrigações do Governo (OT 2014 Série VI)  -    -   

Obrigações do Governo (OT 2014 Série VII)  -    -   

Obrigações do Governo (OT 2015 Série I)  -    -   

Obrigações do Governo (OT 2015 Série II) 7,121  8,787 

Obrigações do Governo (OT 2015 Série III)  -    -   

Obrigações do Governo  2015 (IVA)  -    -   

Obrigações do Governo  2017 (OT 2017 Série I) 86,453  113,627 

Bilhetes do Tesouro

Emitidos pelo Governo de Moçambique 31,897,184  29,575,053 

 31,990,758  29,697,467 

Investimentos em capital próprio não cotados

SIMO 41,173 41,173

Interbancos  SARL - -

Parque Industrial da Matola (PIM) 1,121 1,121

 42,294  42,294

Total  32,033,052  29,739,762

ECL -Ao justo valor através de outro rendimento integral (FVOCI)

Estágio 1 (757,928) -

Estágio 2 (150) -

Estágio 3 - -

Activos financeiros líquidos  31,274,974  29,739,762

¹ O Banco, conforme permitido pelo IFRS 9, optou por não alterar suas demonstrações financeiras comparativas. O banco alinhou suas catego-
rias de activos financeiros divulgados no exercício de 2017 aos divulgados para o primeiro semestre 2018. Tal não resultou numa reformulação 
da demonstração da posição financeira do banco em 31 de dezembro de 2017.

(Valores em milhares de Meticais)

Junho 2018 Junho 2017

6 Imparidade de Crédito -  (113,711)

Imparidade de Crédito (IAS 39)1

Imparidade de empréstimos em cumprimento -  22,596 

Imparidade específica de empréstimos em incumprimento -  (136,308)

ECL - Activos Financeiros  45,194 -

Estágio 1  44,884 -

Estágio 2  311 -

Estágio 3  -   -

ECL -   Empréstimos e adiantamentos  35,323 -

Estágio 1  44,790 -

Estágio 2  102,606 -

Estágio 3  (112,073) -

ECL -   Cartas de Crédito e garantias bancárias  (221,045) -

Estágio 1  (217,634) -

Estágio 2  (3,411) -

Estágio 3  -   -

Recuperações  13,000  12,771 

Activos Financeiros  -    -   

Empréstimos e adiantamentos  13,000  12,771 

Total  (127,528)  (100,940)

(Valores em milhares de Meticais)

Junho 2018 Dezembro 2017

7 Caixa e disponibilidades no Banco Central

Saldos de caixa  1,566,467  1,446,415 

Depósitos no Banco de Moçambique  13,431,333  8,485,236 

 14,997,800  9,931,651 

O depósito detido no Banco de Moçambique inclui um saldo restrito para permitir que o Banco possa satisfazer os requisitos das reservas 
obrigatórias, que corresponde a um mínimo de 14% do total dos depósitos em moeda nacional e 22% do total dos depósitos em moeda estran-
geira, nos termos do Aviso nr. 12/GBM/2017, emitido em 08 de Junho de 2017, e de acordo com as actualizações do Banco Central. As reservas 
obrigatórias não rendem juros. Os saldos de caixa representam as notas e moedas detidas no final do período.

Standard Bank, S.A.
Notas às Demonstrações Financeiras Intercalares 
para o período findo em 30 Junho 2018
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(Valores em milhares de Meticais)

Junho 2018 Dezembro 20171

10 Empréstimos e adiantamentos

10.1 Empréstimos e adiantamentos a bancos

Contas correntes  3,612,480  3,644,317 

Depósitos a prazo  11,104,322  10,148,387 

Total  14,716,802  13,792,703 

ECL - Ao Custo amortisado

Estágio 1  (276,153) -

Estágio 2  (1,047) -

Estágio 3 - -

Empréstimos e adiantamentos a bancos líquidos  14,439,601  13,792,703

10.2 Empréstimos e adiantamentos a clientes

Empréstimos em cumprimento 

Moeda local 15,594,196  13,072,338 

Moeda estrangeira 8,377,834 9,496,938

23,972,030  22,569,276 

Empréstimos em incumprimento 

Moeda local  842,611  1,001,118 

Moeda estrangeira 89,055 132,088

 931,666  1,133,206 

Total  24,903,696  23,702,482 

Provisões para imparidade2

Imparidade da carteira -  (879,307)

Imparidade específica -  (809,967)

ECL - Ao Custo amortisado

Estágio 1  (223,276)  -   

Estágio 2  (811,195)  -   

Estágio 3  (700,205)  -   

Empréstimos e adiantamentos líquidos de clientes  23,169,021  22,013,208 

¹ O Banco, conforme permitido pelo IFRS 9, optou por não alterar suas demonstrações financeiras comparativas. O banco alinhou suas cate-
gorias de empréstimos e adiantamentos divulgados no exercício de 2017 aos divulgados para o primeiro semestre 2018. Tal não resultou numa 
reformulação da demonstração da posição financeira do banco em 31 de dezembro de 2017.
² O Banco, conforme permitido pelo IFRS 9, optou por não alterar as suas demonstrações financeiras comparativas. Portanto, a comparabilida-
de não será alcançada pelo facto de as informações financeiras comparativas terem sido preparadas segundo a IAS 39.

Junho 2018 Dezembro 2017

10.3 Empréstimos e adiantamentos

Análise sectorial

Agricultura, caça, silvicultura e pescas  821,977  1,044,219 

Mineração e Pedreiras  390,930  1 

Hotéis, restaurantes e turismo  710  10,155 

Indústria transformadora  4,503,138  2,054,376 

Construção  206,900  252,785 

Electricidade, gás e água  10,451  9,427 

Transporte, Armazenamento e Distribuição  662,107  2,578,572 

Comunicação  337,341  636,618 

Intermediários Financeiros e Seguros  1,264,882  666,383 

Comércio a grosso e a retalho/ Reparação de itens específicos  3,451,741  4,500,243 

Serviços às Empresas  116,153  594 

Indústria Imobiliária  1,303,421  1,401,558 

Infraestruturas  5,410,173  3,944,619 

Outros  6,423,771  6,602,935 

Total  24,903,696  23,702,482 

Standard Bank, S.A.
Notas às Demonstrações Financeiras Intercalares 
para o período findo em 30 Junho 2018

Standard Bank, S.A.
Notas às Demonstrações Financeiras Intercalares 
para o período findo em 30 Junho 2018
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11.1 Outros activos tangíveis

Os movimentos da rubrica de Outros activos tangíveis, durante o primeiro semestre de 2018 são analisados como segue:

(Valores em milhares de Meticais)

Edifícios Equipamento Veículos 
Mobiliário e outros 

equipamentos  
Investimento 

em curso 
Total 

Saldo de Abertura  1,698,356  492,942  27,484  405,946  252,981  2,877,709 

Reavaliação  -    -    -    -    -    -   

Adições  1,227  38,112  -    1,993  504,480  545,812 

Transferências  -    36,546  -    2,554  (20,524)  18,575 

Abates  -    (2,094)  -    -    -    (2,094)

Depreciações  (29,725)  (104,182)  (6,826)  (43,284)  -    (184,017)

Valor contabilistico  
em 30 de Junho de 2018

 1,669,858  461,324  20,657  367,208  736,937  3,255,985 

Custo  2,084,716  1,209,102  99,893  736,474  736,937  4,867,123 

Depreciações acumuladas  (414,858)  (747,778)  (79,236)  (369,266)  -    (1,611,137)

Valor contabilistico  
em 30 de Junho de 2018

 1,669,858  461,324  20,657  367,208  736,937  3,255,985 

11.2 Outros activos intangíveis 

Os movimentos da rubrica de Outros activos intangíveis, durante o primeiro semestre de 2018 são analisados como segue:

(Valores em milhares de Meticais)

Saldo de abertura  334,597 

Adições  133,228 

Transferências  (18,575)

Amortização  (25,726)

Valor contabilistico em 30 de Junho de 2018  423,525 

Custo  608,695 

Amortização acumulada  (185,170)

Valor contabilistico em 30 de Junho de 2018 423,525

(Valores em milhares de Meticais)

Junho 2018 Dezembro 2017

12 Capital social 

12.1 Autorizado 

258 800 000 acções ordinárias de MT 5 cada  1,294,000  1,294,000 

12.2 Emitido e pago integralmente

258 800 000 acções ordinárias de MT 5 cada  1,294,000  1,294,000 

Todas as acções estão igualmente qualificadas para o pagamento de dividendos.

13 Reserva legal

No início do ano  1,294,000  1,294,000 

Transferências durante o ano -  - 

 1,294,000  1,294,000 

14 Outras reservas

Plano de acções do grupo  4,207  3,853 

Reserva para riscos gerais de crédito  1,097,715  1,798,096 

Reserva de reavaliação dos activos disponíveis para venda  816,465  (87,556)

Reverva de conversão cambial  -    - 

Outras reservas  (2,208)  (2,208)

 1,916,179  1,712,186 

15 Resultados acumulados

No início do período  13,163,183  7,545,507 

Resultado líquido do período  3,006,624  5,595,286 

Dividendos declarados  (1,381,533)  (695,226)

Remensuração do fundo de pensões  -    32,369 

Remensuração de assistência médica  -    (15,133)

Transferências líquidas durante o período  -    700,380 

 14,788,273  13,163,183 

Standard Bank, S.A.
Notas às Demonstrações Financeiras Intercalares 
para o período findo em 30 Junho 2018

Standard Bank, S.A.
Notas às Demonstrações Financeiras Intercalares 
para o período findo em 30 Junho 2018
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(Valores em milhares de Meticais)

Junho 2018 Dezembro 2017

16 Recursos de clientes

À ordem

Em moeda local  27,578,400  30,236,945 

Em moeda estrangeira  29,909,392  26,948,286 

 57,487,793  57,185,230 

A prazo 

Em moeda local  7,845,798  6,569,845 

Em moeda estrangeira  1,742,048  1,973,988 

 9,587,846  8,543,833 

Total  67,075,639  65,729,064 

(Valores em milhares de Meticais)

Junho 2018 Dezembro 2017

17 Caixa gerada pelas actividades operacionais

Lucro antes de impostos  3,920,660  3,521,513 

Ajustamentos  para itens não monetários e outros ajustamentos incluídos na demons-
tração do resultado:

Depreciação  184,017  160,218 

Amortização  25,726  2,370 

Imparidade líquida  127,528  100,940 

Justo valor de activos detidos para negociação  (590)  3,516 

Justo valor de derivados  (31,996)  338,261 

Perdas em alienações  2,094  2,617 

Juros e rendimentos similares  (5,771,226)  (5,434,473)

Juros e encargos similares  844,395  1,182,112 

Caixa gerada pelas actividades operacionaiss  (699,391)  (122,926)

(Valores em milhares de Meticais)

Junho 2018 Junho 2017

18 Variações nos activos e passivos operacionais

Passivos

Recursos de instituições de crédito  1,413,066  25,961 

Recursos de clientes  (285,262)  (4,999,065)

Outros passivos  (50,941)  (1,873,895)

Passivos detidos para negociação  -    -   

Aumento dos passivos operacionais  1,076,863  (6,846,999)

Activos

Activos financeiros  (1,555,805)  (4,853,288)

Activos detidos para negociação  (1,825,805)  (1,466,297)

Empréstimos e adiantamentos a clientes  (1,707,578)  7,440,413 

Outros activos  (311,618)  (111,593)

Diminuição de activos operacionais  (5,400,806)  1,009,236 

Variações líquidas nos activos e passivos operacionais  (4,323,943)  (5,837,763)

19 Reconciliação de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e disponibilidades no Banco Central (nota 7)  14,997,800  9,931,651 

Empréstimos e adiantamentos a Bancos (nota 10.1)  14,439,601  17,109,846 

 29,437,402  27,041,497 

Standard Bank, S.A.
Notas às Demonstrações Financeiras Intercalares 
para o período findo em 30 Junho 2018

Standard Bank, S.A.
Notas às Demonstrações Financeiras Intercalares 
para o período findo em 30 Junho 2018
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Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

MODELO III

Balanço - Contas Individuais (Activo)

30 de Junho de 2018

Rubricas Notas / 
Quadros 

anexos

Ano Junho  
2018

Dezembro 
2017

Valor antes 
de provisões, 

imparidade  
e amoritzações

Provisões, 
imparidade  

e amortizações

Valor  
Líquido

Valor  
Líquido

Activo

10 + 3300 Caixa e disponibilidades  
em bancos centrais

14,997,800 14,997,800 10,222,327

11 + 3301 Disponibilidades em outras 
instituições de crédito

3,612,480 3,612,480 4,504,400

153 (1) + 158 (1) + 16 Activos financeiros detidos 
para negociação

1,826,395 1,826,395 1,969,955

153 (1) + 158 (1) + 17 Outros activos financeiros  
ao justo valor através  
de resultados

154 + 158 (1) + 18 + 34888 (1) 
- 53888 (1) 

Activos financeiros disponíveis 
para venda

31,232,680 31,232,680 20,026,719

13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 
3303 + 3310 (1) + 3408 (1) - 
350 - 3520 - 5210 (1) - 5300

Aplicações em instituições  
de crédito

11,104,322 10,827,122 11,103,817

14 + 151 + 152 + 158 (1)  
+ 3304 + 3310 (1) + 34000  
+ 34008 - 3510 - 3518 
- 35210 - 35211 - 5210 (1) - 
53010 - 53018 

Crédito a Clientes 24,835,564 1,734,675 23,100,889 22,717,549

156 + 158 (1) + 159 (1) + 22  
+ 3307 + 3310 (1) + 3402 - 
355 - 3524 - 5210 (1) - 5303

Investimentos detidos até  
à maturidade

155 + 158 (1) + 159 (1) + 20  
+ 3306 + 3310 (1) + 3408 (1) 
- 354 - 3523 - 5210 (1)  
- 5308 (1)

Activos com acordo  
de recompra 

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

MODELO III

Balanço - Contas Individuais (Activo)

30 de Junho de 2018

Rubricas Notas / 
Quadros 

anexos

Ano Junho  
2018

Dezembro 
2017

Valor antes 
de provisões, 

imparidade  
e amoritzações

Provisões, 
imparidade  

e amortizações

Valor  
Líquido

Valor 
 Liquido

Activo

21 Derivados de cobertura 13,812 13,812 9269.76413

25 - 3580 Activos não correntes detidos 
para venda

26 - 3581 (1) - 360 (1) Propriedades de investimento

27 - 3581 (1) - 360 (1) Outros activos tangíveis 4,681,953 1,425,967 3,255,985 2,822,716

29 - 3583 - 361 Activos intangíveis 608,695 185,170 423,525 112,629

24 - 357 Investimentos em 
filiais, associadas e 
empreendimentos conjuntos

300 Activos por impostos correntes

301 Activos por impostos diferidos 242,872 242,872 104,510

12 + 157 + 158 (1) + 159(1)  
+ 31 + 32 + 3302 + 3308  
+ 3310 (1) + 338 + 3408 (1)  
+ 348 (1) - 3584 - 3525 + 50 
(1) (2) - 5210 (1) - 5304 - 5308 
(1) + 54 (1) (3)

Outros Activos 672,786 672,786 533,324

Total de activos 93,829,357 3,345,812 90,206,345 74,127,214

(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas.

(2)  A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo 
devedor e no passivos se tiver saldo credor.

(3)  Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos 
no activo e os saldos credores no passivo.
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Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

MODELO III (PASSIVO)

Balanço - Contas Individuais (Passivo)

30 de Junho 2018

Rubricas
Notas / 

Quadros 
anexos

Junho 
  2018

Dezembro 
2017

Passivo

38  - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 
(1) + 5318 (1)

Recursos de bancos centrais 0

43 (1) Passivos financeiros detidos para negociação 0

43 (1) Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados 0

39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 
(1) + 5318 (1)

Recursos de outras instituições de crédito 249,969 29,293

40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 
+ 5203 + 5211 (1)  + 5310 + 5311

Recursos de clientes e outros empréstimos 63,048,050 53,996,976

42 - 3311 (1) - 3414 + 5204  + 5211 
(1) + 5312

Responsabilidades representadas por títulos

44 Derivados de cobertura 40,068 295,637

45
Passivos não correntes detidos para venda e operações 
descontinuadas

47 Provisões 1,135,283 946,818

490 Passivos por impostos correntes 54,156 663,725

491 Passivos por impostos diferidos 37,083 0

481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) 
+ 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1)

Instrumentos representativos de capital

480 + 488 +/- 489 (1) - 3311 (1) 
- 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 
5314 (1)

Outros passivos subordinados 1,072,368 1,106,346

51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1) 
(2) + 5207 + 5208 + 5211 (1) + 528 
+ 538 - 5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3)

Outros passivos 4,785,064 3,295,177

Total de Passivo 70,422,040 60,333,972

Capital

55 Capital 1,294,000 1,294,000

602 Prémios de emissão

57 Outros instrumentos de capital

- 56 (Acções próprias)

58 + 59 Reservas de reavaliação 56,180 -55,547

60 - 602 + 61 Outras reservas e resultados transitados 15,427,501 9,828,531

64 Resultado do exercício 3,006,624 2,726,259

- 63 (Dividendos antecipados)

Total de Capital 19,784,304 13,793,242

Total de Passivo + Capital 90,206,345 74,127,214

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

MODELO IV

Demonstração de Resultados - Contas Individuais

30 de Junho 2018

Rubricas
Notas / 

Quadros 
anexos

Junho 
  2018

Dezembro 
2017

79 + 80 Juros e rendimentos similares 5,771,226 6,406,907

66 + 67 Juros e encargos similares 844,395 1,447,728

Margem financeira 4,926,831 4,959,179

82 Rendimentos de instrumentos de capital

81 Rendimentos com serviços e comissões 751,104 697,764

68 Encargos com serviços e comissões -4,805 -6,602

- 692 - 693 - 695 (1) - 696 (1) - 698 - 
69900 - 69910 + 832 + 833 + 835 (1) 
+ 836 (1) + 838 + 83900 + 83910

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor 
através de resultados

- 694 + 834 Resultados de activos financeiros disponíveis para venda

- 690 + 830 Resultados de reavaliação cambial 1,238,253 1,537,035

- 691 - 697 - 699 (1) - 725 (1) - 726 
(1) + 831 + 837 + 839 (1) + 843 (1) 
+ 844 (1)

Resultados de alienação de outros activos -2,096 -3,940

- 695 (1) - 696 (1) - 69901 - 69911 - 
75 - 720 - 721 - 725 (1) - 726 (1) - 728 
+ 835 (1) + 836 (1) + 83901 + 83911 
+ 840 + 843 (1) + 844 (1) + 848

Outros resultados de exploração -176,549 -252,874

Produto bancário 6,732,738 6,930,562

70 Custos com pessoal 1,671,515 1,823,841

71 Gastos gerais administrativos 925,939 921,505

77 Amortizações do exercício 184,017 188,769

784 + 785 + 786 + 788 - 884 - 885 
- 886 - 888

Provisões líquidas de reposições e anulações 914 13,094

760 + 7610 + 7618 + 7620 + 
76210 + 76211 + 7623 + 7624 + 
7625 + 7630 + 7631 + 765 + 766 
- 870 - 8720 - 8710 - 8718 - 87210 
- 87211 - 8723 - 8724 - 8726 - 8730 
- 8731 - 875 - 876

Imparidade de outros activos financeiros líquida de 
reversões e recuperações

127,528 119,249

768 + 769 (1) - 877 - 878 Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações

Resultados antes de impostos 3,822,825 3,864,104

Impostos

65 Correntes 817,377 1,225,318

74 - 86 Diferidos -1,176 -87,472

640 Resultados após impostos 3,006,624 2,726,259

- 72600 - 7280 + 8480 + 84400
Do qual: Resultado líquido após impostos de operações 
descontinuadas

(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas.




