31 de Dezembro de 2018

SOCREMO – MICROBANCO, S.A.

• Interesses minoritários;
• Comité de Risco – para monitorização dos riscos operacionais
i. Nota Introdutória
inerentes ao Microbanco, interna e externamente
Em cumprimento do Aviso n.º 16/GBM/2017 do Banco de Moçambique,
b) Elementos negativos:
o presente documento pretende reforçar o processo de divulgação
• Acções próprias
O Conselho de Administração é responsável pelas eventuais perdas
de informação presente no anexo às Demonstrações Financeiras In • Activos intangíveis
sofridas pelo Microbanco. Assumir riscos, de forma apropriada, é parte
tercalares da Socremo - Microbanco, S.A. (doravante designada por
integrante do negócio e o sucesso depende do grau de optimização do
• Resultados negativos transitados de exercícios anteriores
Socremo ou Microbanco), em referência a 31 de Dezembro de 2018,
balanceamento
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• Resultados negativos do último exercício
tendo em conta
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pelo pilar 3S.A.
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Socremo
MICROBANCO,
A gestão de riscos assenta na identificação e análise da exposição
• Resultados negativos provisórios do exercício em curso, em final
A estrutura e conteúdo disponibilizado, cuja óptica é predominantea diferentes riscos (crédito, mercado, operacional, liquidez, entre
do mês
mente prudencial, respeitam ao disposto no Aviso n.º 19/GBM/2013
outros), e na execução de estratégias de maximização de resultados
• Reservas de reavaliação negativas, nas condições enumeradas no
do Banco de Moçambique.
face aos riscos, dentro de restrições previamente estabelecidas e
Artº
5
devidamente supervisionadas.
Os valores monetários apresentados, caso indicação contrária, corres •
Diferenças
positivas
de
reavaliação
na
primeira
aplicação
–
método
Dessa forma, as políticas de gestão de risco da Socremo estão de pondem a milhares de Meticais, e reflectem as posições do Microbanco
• Resultados negativos transitados de exercícios anteriores
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• Desvios
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actualizados.
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• em
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Financeiras
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ou
ii. Declaração
de responsabilidade
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referência a
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cambial
e reservasdedeexercícios
cobertura de
inves Com o objectivo de apoiar o Conselho de Administração, foram criados
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positivos provisórios do exercício em curso
impostos diferidos
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Relatório de Disciplina de Mercado
a 30 de Junho de 2019
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Reservas de conversão cambial e reservas de cobertura de investimentos líquidos em
unidades operacionais no estrangeiro

•

Parcelas das Reservas e de resultados correspondentes a activos por impostos diferidos

•

Interesses minoritários;
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REALIZANDO SONHOS

v.

Gestão de riscos

O Conselho de Administração é responsável por estabelecer a liderança estratégica para o Microbanco de acordo com as orientações de governança do Microbanco e também é responsável
perante aos accionistas pela criação de valor para os mesmos. O Conselho de Administração é o
1
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responsável pela gestão do risco do Microbanco.

efeitos de determinação dos fundos próprios de base.

A boa gestão de risco é fundamental para o sucesso do Microbanco, desempenhando um papel fundamental na capacitação
da gestão para operar de forma mais eficiente e eficaz num
ambiente em mudança. A gestão de risco evoluiu no sentido
de se tornar um dos principais recursos do Microbanco, sendo
parte integrante da avaliação de alternativas estratégicas e
da definição de objectivos, tudo dentro de uma estrutura de
gestão de risco.

O valor dos investimentos em associadas é deduzido aos fundos
próprios de base (Tier 1) e complementares (Tier 2) para efeitos
de determinação do capital regulamentar.

Com o objectivo de apoiar o Conselho de Administração, foram
criados os seguintes comités:
•

Comité de Activos e Passivos (ALCO) – Para gerir os activos
e passivos da Demonstração da posição financeira

•

Comité de Risco – para monitorização dos riscos operacionais
inerentes ao Microbanco, interna e externamente

O Conselho de Administração é responsável pelas eventuais
perdas sofridas pelo Microbanco. Assumir riscos, de forma
apropriada, é parte integrante do negócio e o sucesso depende
do grau de optimização do balanceamento entre o risco e o
benefício.
A gestão de riscos assenta na identificação e análise da exposição a diferentes riscos (crédito, mercado, operacional, liquidez,
entre outros), e na execução de estratégias de maximização de
resultados face aos riscos, dentro de restrições previamente
estabelecidas e devidamente supervisionadas.
Dessa forma, as políticas de gestão de risco da Socremo estão
desenhadas no sentido de identificar e analisar esses riscos, de
modo a estabelecer determinados limites de risco e controlos
a fim de os monitorar e assegurar a sua aderência aos limites
estabelecidos por meio de sistemas actualizados. O Microbanco
revê regularmente as políticas de gestão de risco e sistemas
de forma a reflectir as alterações dos mercados, produtos e
melhores práticas.
O Comité de Activos e Passivos procura assegurar uma gestão
prudente de liquidez, gastos de capital e controlo associado a
riscos financeiros, nomeadamente o risco de liquidez, e o risco
de mercado (risco de taxa de juro e risco cambial).

De igual forma, é também deduzido aos fundos próprios de base
(Tier 1) e complementares (Tier 2) as exposições não reconhecidas no balanço, com ligeiros ajustamentos, por forma a reflectirem as perdas potenciais face à natureza da contingência.
A ponderação do risco dos activos é mensurada através duma
hierarquia de cinco riscos, classificada de acordo com a natureza
e reflectindo uma estimativa de crédito, mercado e outros riscos
associados a cada activo ou contraparte, tomando em consideração os colaterais elegíveis ou garantias. Um tratamento
similar é adoptado para as rubricas das extrapatrimoniais, com
alguns ajustamentos, a fim de reflectirem uma natureza mais
contingente de uma perda potencial.
As metodologias de avaliação da adequação do capital relativamente aos requisitos mínimos para cobertura do risco de
crédito, risco operacional e exigências de capital para o risco
de mercado, seguem o disposto no Aviso 11/GBM/2013, 12/
GBM/2013 e 13/GBM/2013, respectivamente.
a) RÁCIO DE SOLVABILIDADE
A tabela abaixo resume o cálculo do rácio de solvabilidade do
Socremo e os principais agregados dos fundos próprios com
referência a 30 de Junho de 2019, à luz das exigências do Banco
de Moçambique.
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O Comité de Risco procede à identificação e avaliação dos riscos
identificados, para posteriormente proceder à implementação
de controlos por forma a mitigá-los. Os tipos mais importantes
de risco são o risco de crédito, o risco de liquidez, o risco de mercado e outros riscos operacionais. O risco de mercado inclui o
risco de moeda, o risco de taxa de juro e o risco de preço.
vi. Adequação de capital
Para efeitos de solvabilidade, os fundos próprios da Socremo
são constituídos, de acordo com o Aviso 8/GBM/2017, de 13
de Dezembro, pelos fundos próprios de base (Tier 1) e fundos
próprios complementares (Tier 2).
Os principais elementos constitutivos dos fundos próprios da
Socremo referem-se ao capital elegível, reservas e resultados
elegíveis.
Desta forma, e de acordo com o Aviso 8/GBM/2017, de 13 de
Dezembro, o Banco de Moçambique estabelece que cada Microbanco cumpra um mínimo de activo de ponderação de risco
(rácio de adequacidade de capital) acima ou no limite de 8%.
O Microbanco calcula o rácio de solvabilidade de acordo com o
somatório dos fundos próprios de base (Tier 1) e fundos próprios
complementares (Tier 2), deduzidos dos elementos negativos
dos mesmos.
O valor contabilístico dos activos intangíveis é deduzido para
2

b) REQUISITOS DE CAPITAL
1. REQUISITOS DE CAPITAL PARA O RISCO DE
CRÉDITO
A mensuração do risco de crédito é efectuada com recurso às
normas emanadas pelo Banco de Moçambique, á luz das normas
do Basileia II.
O apuramento do risco de crédito baseia-se no cálculo dos
activos ponderados pelo risco que tem com suporte o Aviso
n.º11/GBM/2013. O cálculo dos activos ponderados pelo risco
(RWA) consiste em aplicar o coeficiente de riscos previstos no
Aviso acima mencionado as diversas categorias de posições
em risco no balanço e extrapatrimoniais, conforme ilustra a
tabela abaixo:
1.1 POSIÇÕES EM RISCO DO BALANÇO
As posições em risco dos itens do balanço ascenderam a
1,753,276 milhares de meticais a 30 de Junho de 2019 (30 de
Junho de 2018: 1,532,186 milhares de meticais).

1.2 POSIÇÕES EM RISCO FORA DO BALANÇO
As posições em risco dos itens extrapatrimoniais ascenderam
a 2,028 milhares de meticais a 30 de Junho de 2019 (30 de Junho
de 2018: 4,534 milhares de meticais).
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2. REQUISITOS DE CAPITAL PARA O RISCO DE MERCADO e RISCO OPERACIONAL
O requisito de capital para o risco de mercado leva apenas em
conta a componente do risco cambial, com recurso às posições
cambiais, conforme se segue:
•

• As posições curtas líquidas e as posições longas líquidas
devem ser convertidas em meticais à taxa de câmbio de
referência à vista e adicionadas de modo a formar o total
das posições curtas líquidas e o total das posições longas
líquidas;

•

• O mais elevado dos dois totais referidos no inciso anterior
constitui a posição líquida a ser utilizada para efeitos de
risco de mercado.

Os requisitos de fundos próprios para a cobertura de risco
operacional devem ser determinados de acordo com recurso
ao método do indicador básico (BIA).
No método do Indicador Básico (BIA), a base de cálculo dos requisitos de fundos próprios para cobertura de risco operacional
(KBIA) corresponde a 15% da média aritmética dos últimos três
anos do indicador relevante anual positivo.

vii. Risco de crédito
1. Divulgações qualitativas
a) Definições
Para efeitos contabilísticos e de apresentação da informação
nos quadros deste capítulo designam-se:
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•

•

•

Crédito vencido (NPL – Non performing loan): Corresponde ao conceito instituído pelo Aviso 16/GBM/2013
do Banco de Moçambique e que se define como o crédito
vencido (capital e juros vencidos) há mais de 90 dias
(classe III e seguintes).
Crédito objecto de Imparidade: Todos os créditos, com
excepção dos Créditos directos ao Estado e/ou com Garantia do Estado ou Penhor de Depósito, são objecto de
imparidade se houver evidência objectiva de imparidade
como resultado de um ou mais eventos de perda após o
reconhecimento inicial do activo (“evento de perda”), e se
esse evento de perda (ou eventos) tiver um impacto sobre
os cash-flows futuros do activo financeiro e que possam
ser estimados de forma confiável.
Crédito Vencido: Nos termos do Aviso16/GBM/2013 e
para efeitos de constituição de provisões regulamentares
mínimas, são todas as prestações vencidas e vincendas
de capital, incluindo os juros vencidos, de um crédito com
pelo menos 1 (um) dia de atraso após o seu vencimento.
Para efeitos de cálculo de Imparidade, são todas as prestações vencidas de capital, incluindo juros vencidos, de
um crédito com uma ou mais prestações em atraso há
mais de 90 dias.

b) Metodologias de apuramento de Imparidades segundo
a NIRF 9
Em julho de 2014, o International Accounting Standards Board
(IASB) divulgou a versão final da norma NIRF 9, que visa
substituir a maior parte da orientação anterior detalhado na
NIC 39. Isto incluiu orientação alterada para a classificação e
mensuração de ativos financeiros através da introdução de um
valor justo por meio da outra categoria de rendimento integral
para determinados instrumentos de dívida. Adicionalmente - e
relevante para o âmbito ao NIRF 9 - modelo de redução no valor
recuperável descrito neste documento - a norma também continha um novo modelo de imparidade que visa o reconhecimento
antecipado de perdas.
De acordo com os requisitos de imparidade exigidos pela NIRF
9, as entidades são obrigadas a mensurar as perdas de crédito
esperadas ao longo da vida útil remanescente esperada de um
instrumento financeiro, de forma a refletir:
•

uma quantidade imparcial e ponderada pela probabilidade que é determinada pela avaliação de uma gama de
resultados possíveis;

•

O valor temporal do dinheiro; e

•

Informações razoáveis e suportáveis sobre eventos
passados, condições actuais e previsões razoáveis e
sustentáveis de eventos e condições econômicas futuras
na data do balanço.

O microbanco adoptou á NIRF 9 em 1 de Janeiro de 2018.
Cálculo da perda esperada
O Socremo – Microbanco procede ao cálculo das imparidades
(ECL – Expected Credit Loss – Perda de Crédito Esperada) de
acordo com a NIRF 9.
A mensuração das perdas esperadas de crédito visa reflectir:
•

O valor temporal do dinheiro (representado pela taxa de
juro efectiva);

•

Um montante imparcial e ponderado em função da probabilidade, determinado pela avaliação de um conjunto
de resultados possíveis; e

•

Informações razoáveis e comparáveis, disponíveis sem

custos ou esforços indevidos à data do relato, e relativas
a eventos passados, condições actuais e previsões de
condições económicas futuras. As perdas de crédito esperadas compreendem as perdas de crédito imparciais e
ponderadas pela probabilidade que sejam determinadas
pela avaliação de um conjunto de resultados possíveis e
pela consideração das condições económicas futuras. As
perdas de crédito esperadas são calculadas (tanto para
as perdas s 12 meses como para as perdas no período de
vida) em função da exposição no incumprimento (EAD),
da probabilidade de incumprimento (PD) e das perdas
dado o incumprimento (LGD).
Estes termos são interpretados da seguinte forma, de acordo
com os requisitos da NIRF 9:
A LGD: Diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos
e os fluxos de caixa de recebimentos esperados, descontados
pela taxa de juro efectiva à data do reporte. A expectativa de
fluxos de caixa considera os fluxos de caixa decorrentes da
venda de garantias detidas ou de outras melhorias do crédito
que integrem os termos contratuais. A estimativa reflecte o
montante da calendarização dos fluxos de caixa esperados pela
execução da garantia, reduzida dos custos com a obtenção e
venda da garantia. Inclui também, a cobrança de fluxos de caixa
previstos para além do vencimento definido contratualmente.
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A EAD: É a estimativa do montante em risco no caso de um
incumprimento (antes de quaisquer recuperações), incluindo a
expectativa comportamental da utilização de limites por parte
dos clientes nos vários estágios do risco e crédito.
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A PD: É a probabilidade de incumprimento num momento determinado, que pode ser calculada com base nos incumprimentos
que poderão ocorrer nos próximos 12 meses, ou durante a vida
restante do instrumento, dependendo do estágio atribuído à
exposição.
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Imparidade: Reconhecimento segundo NIRF 9
O Socremo – Microbanco reconhece as perdas de crédito esperadas através dos seguintes estágios:
Estágio 1 (Performing): As exposições no estágio 1 são definidas como não tendo tido aumentos significativos no risco de
crédito desde o reconhecimento inicial. O estágio 1 é, portanto, o
estágio no qual as novas exposições são originadas. Uma perda
de crédito esperada de 12 meses - com base nas perdas esperadas
de eventos com possibilidades de incumprimento até 12 meses
após a data do balanço - é reconhecida nessas exposições.
Estágio 2 (Impaired): As exposições do estágio 2 são definidas como exposições que sofreram aumentos significativos no
risco de crédito desde o reconhecimento inicial, mas que não
apresentam evidência objetiva de perda de valor. Nestes activos,
as perdas de crédito esperadas ao longo da vida são fornecidas
com base nas perdas esperadas ao longo de toda a vida esperada
do instrumento financeiro.
Estágio 3 (Default): Exposições que apresentam objectivamente as evidências de perdas por imparidade de crédito na data
de reporte financeiro, representando perdas por imparidade
especifica de activos.
As perdas de crédito esperadas durante o período de vida deixarão de ser reconhecidas quando existirem evidências de que
estes critérios deixaram de ser cumpridos. Estas poderão incluir
um histórico do desempenho dos pagamentos atempadamente
efectuados. A isenção por risco de crédito reduzido prevista na
NIRF 9 não foi adoptada pelo microbanco.

Apuramento de Imparidades e Provisões Regulamentares
A constituição das Provisões Regulamentares Mínimas para a
cobertura do risco de crédito, previstas nas alíneas (a) a (d) do
Artigo 4 do Aviso nº 16/GBM/2013, é feita nos termos indicados no referido Aviso do Banco de Moçambique e apenas para
efeitos de relato prudencial, designadamente a determinação
dos Fundos Próprios e Rácios e Limites Prudenciais. O excesso
de Provisões Regulamentares, incluindo os reforços efectuados
por recomendação do Banco de Moçambique, relativamente à
Imparidade, nos termos do Artigo 18 do Aviso nº 08/GBM/2017,
é deduzido do valor dos Fundos Próprios para efeitos de cálculo
dos Rácios e Limites Prudenciais.
O Microbanco classifica em crédito vencido as prestações vencidas de capital ou juros decorridos, logo que atinjam o primeiro
dia após o seu vencimento, respeitando o expresso no Artigo 6.˚
do Aviso .nº 16.2013, de 31 de Dezembro.
No âmbito da estratégia do risco de crédito, todos os créditos
encontram-se segurados, sendo que, sempre que ocorrem abates, o Socremo encaixa o montante correspondente ao valor
do crédito abatido canalizado pela empresa seguradora, que é
contabilisticamente relevado na demonstração de resultados,
na rubrica” Outros rendimentos operacionais”.
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Os juros de créditos vencidos são interrompidos e anulados três
meses após a data de vencimento da operação ou da primeira
prestação em atraso e reconhecidos e é interrompida qualquer
especialização futura. Os juros não registados, sobre os créditos
acima referidos, apenas são reconhecidos no exercício em que
venham a ser cobrados.
O processo de recuperação e acompanhamento de crédito é da
competência da Direção de Risco. A DGR, sendo responsável
pelo processo de monitorização de crédito, tem como tarefa
avaliar a adequação das regras definidas, na Política de Acompanhamento e Recuperação de Crédito, no processo de acompanhamento e recuperação de crédito, em termos das soluções de
reestruturação que são aplicadas, com o objectivo de introduzir
correções e melhorias a todo o processo.
c) Risco de concentração
Segundo o Aviso n. 5GBM/2018, entende-se por risco de concentração de crédito “a possibilidade de uma exposição ou grupo
de exposições em risco com potencial para produzir perdas
de tal modo elevadas que ponham em risco a liquidez e ou/a
solvabilidade da instituição de crédito ou a capacidade para
manter as suas principais operações.
O risco de concentração de crédito decorre da existência de
factores de risco comuns ou correlacionados entre diferentes
contrapartes, de tal modo que a deterioração daqueles factores
implica um efeito adverso simultâneo na qualidade de crédito
de cada uma daquelas contrapartes”. (Circular Nº 03/SCO/2013
do Banco de Moçambique).
O risco de concentração de crédito é monitorizado e controlado através das politicas e procedimentos internos aprovados
dentro do quadro da estrutura de gestão corporativa de riscos
e de capital do microbanco e envolve o Departamento de Risco.
O risco de concentração do crédito é acompanhado ao nível das
seguintes vertentes sob ponto de vista de controlo:
•

Concentração contraparte: possibilidade de ocorrência
de perdas significativas decorrentes do risco assumido
perante uma contraparte ou um conjunto de contrapartes
ligadas entre si;

•

Concentração classe de risco: possibilidade de ocorrência
de perdas significativas decorrentes de uma exposição
ou um conjunto de exposições assumidas perante classes
de risco elevado;
33

Relatório de Disciplina de Mercado
a 30 de Junho de 2019

Socremo - MICROBANCO, S.A.

•

Concentração sectorial: possibilidade de ocorrência de perdas significativas decorrentes
de uma exposição ou um conjunto de exposições assumidas perante um determinado
sector de actividade económica; e

•

Concentração por área geográfica: possibilidade de ocorrência de perdas significativas
decorrentes de exposições ou um conjunto de exposições assumidas perante uma ou um
conjunto de contrapartes localizadas em determinada área geográfica.

A distribuição geográfica das posições em risco original do Microbanco em 30 de Junho
de 2019 e 30 de Junho de 2018, é apresentada no quadro abaixo:

2. Divulgações quantitativas
No âmbito do cálculo de requisitos de capital para risco de crédito as posições em risco consideradas englobam exposições activas, registadas no balanço, assim como posições em elementos
extrapatrimoniais.
Posições associadas ao Activo: Crédito sobre clientes, aplicações e disponibilidades em instituições de crédito, depósitos à ordem sobre Bancos Centrais, outros devedores, ativos para impostos sobre rendimentos, entre outras rubricas, de menor relevância no balanço do Microbanco.
Posições associadas aos elementos extrapatrimoniais: comporta exclusivamente as garantias prestadas.

A concentração de posições em risco original nas classes de risco por distribuição geográfica
verifica-se na zona Sul que representa cerca de 83.9% (30 de Junho de 2018: 80.8%) da exposição
original total do Microbanco.

A 30 de Junho de 2019 o valor da posição em risco original - ilíquida de correções de valor e provisões, não considerando técnicas de mitigação de risco e contemplando o valor de
exposição extrapatrimonial antes da aplicação dos coeficientes de conversão em equivalentes
de crédito (CCF) - era de 1,766,598 milhões (acréscimo de 14.2% face a 30 de Junho de 2018) e
encontrava-se distribuída pelas classes de risco definidas no Aviso nº 19/GBM/2013, conforme
exposto no quadro abaixo:
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A distribuição por sectores de crédito das posições brutas em risco original do Microbanco em 30 de Junho de 2019 e 30 de Junho de 2018 apresenta-se como segue:
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Estruturalmente, verifica-se uma concentração de posições nas classes de risco na Carteira
Retalho que representam cerca de 48.9% da exposição original do Microbanco.
O montante de posição em risco original associada ao Activo concentra-se essencialmente em
cinco classes, Administrações Centrais ou Bancos Centrais (32.3%), Instituições de Crédito (5.8%),
Crédito Vencido (6.8%), Carteira de Retalho (48.9%) e Outros Activos (6.1%). Por sua vez, o montante de posição original de risco em operações fora do balanço, ocupa 0.1%.
A distribuição das posições em risco original do Microbanco por maturidades contratuais
residuais em 30 de Junho de 2019 e 31 de Junho de 2018, é apresentada no quadro abaixo:

Em termos globais não se registaram alterações significativas na distribuição das posições em
risco pelos intervalos de prazo residual. A concentração verifica-se no prazo inferior a 12 meses,
correspondente a 94.9% da posição original do activo (30 de Junho de 2018:94.2%), o que caracteriza a maturidade da carteira de crédito no segmento de microfinaças. A maturidade média
da carteira de crédito do Microbanco fixa-se a 13 meses.
4

A concentração de posições em risco original nas classes de risco por distribuição sectorial
verifica-se no comércio que representa cerca de 41.2% (30 de Junho de 2018: 47.9%) da exposição
original total do Microbanco.
Os índices de Concentração Sectorial (ICS) das exposições em risco originais do crédito do
Microbanco em 30 de Junho de 2019, é apresentada no quadro abaixo:
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Os índices de Concentração Individual (ICI) das exposições
em risco originais do crédito do Microbanco em 30 de Junho de
2019, é apresentada no quadro abaixo:

viii. Mitigação do risco de crédito
Divulgações qualitativas
No decorrer do processo de concessão de crédito das posições
em carteira, são consideradas tanto as garantias de protecção
pessoal com efeito de substituição na posição em risco, como
os colaterais financeiros que permitam a redução directa do
valor da posição.
Com a aplicação das garantias pessoais, ocorre uma transferência do risco associado à exposição do cliente para o prestador
da protecção, quando esta é objecto de uma ponderação mais

As posições curtas liquidas e as posições longas devem ser
convertidas em meticais à taxa de câmbio de referência à vista e adicionadas de modo a formar o total das posições curtas
liquidas e o total das posições longas liquidas.
O mais elevado dos totais anteriormente referido constitui a
posição liquida para efeitos do risco de mercado.
2. Divulgações quantitativas
Com referência a 30 de Junho de 2019, o Socremo encontrava-se exposto ao risco cambial, tal como mostra o quadro abaixo:

favorável. As garantias pessoais são relevantes sobretudo nas
posições sobre instituições e empresas, sendo os principais
prestadores de protecção as administrações e bancos centrais,
respectivamente.
No caso das cauções reais (colaterais e depósitos), a redução do
risco é calculada de acordo com a metodologia própria, através
dos devidos haircuts.
Consequentemente, é definido, pelo Conselho de Administração,
o nível e o tipo de garantias adequados à operação, sendo a sua
monitorização efectuada periodicamente pela área competente.
Os principais instrumentos utilizados como garantias são hipotecas, avales, penhor de depósitos e fianças.
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Relativamente às garantias reais hipotecárias, as avaliações
dos bens são realizadas por avaliadores independentes, em
cada operação de avaliação creditícia, tendo em conta que os
créditos cobertos por esta garantia renovam-se, em média, a
cada 18 meses.
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Dado o segmento em que o Microbanco opera, as restantes
garantias não são reais, tratam-se de bens (mercadorias e bens
domésticos) de valor comercial reduzido a zero, cuja utilidade
é de pressionar o mutuário para honrar com o compromisso
de liquidar a divida nas datas previstas no plano financeiro.
Estas garantias não reias, são maioritariamente para cobrir
microcréditos, que estruturalmente, abarcam cerca de 53.2%
do credito total. Por esta razão, dado o tipo de garantias qua
caracterizam o segmento de microfinancas, a probabilidade
de não recuperação do crédito abatido por via de venda das
garantias, é quase certa, pelo que o Socremo celebrou em 2014
um Contrato de Seguro de Crédito para mitigar essas perdas.
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ix. Risco de mercado
1. Divulgações qualitativas
Risco de mercado é o risco do justo valor ou fluxos de caixa
futuros de instrumentos financeiros variar devido a alterações
das variáveis do mercado, tais como taxas de juro, taxas de
câmbio e cotações. O capital de risco dos preços não se aplica
ao Socremo, uma vez que o activo financeiro (Instrumento de
capital não cotado) é mensurado ao custo. Actualmente, o risco
de mercado disposto no Aviso 13/GBM/2013 apenas contempla
a cobertura do risco cambial.
O risco cambial é o risco do valor de um instrumento financeiro
variar devido às alterações das taxas de câmbio. O Conselho de
Administração fixa um nível limite de exposição por moeda. De
acordo com a política do Microbanco, as posições cambiais são
monitorizadas diariamente para garantir que as mesmas são
mantidas dentro dos limites estabelecidos.

x.
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Risco operacional

1. Divulgações qualitativas
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O risco operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas
decorrentes de falhas de sistemas, erro humano, fraude ou acontecimentos externos. O risco operacional inclui os riscos legais,
mas exclui os riscos de negócio, estratégico e reputacional.
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O Socremo ambiciona eliminar todos os riscos operacionais,
contudo, através de um quadro de controlo e de vigilância e
respondendo aos riscos potenciais, o Socremo é capaz de gerir
os riscos. O risco operacional pode ser dividido entre elevada
frequência/ baixa severidade que podem ocorrer frequentemente, mas nos quais cada evento expõe o Microbanco a baixos
níveis de perdas, e baixa frequência/elevada severidade que são
geralmente acontecimentos raros, mas pelos quais as perdas na
organização podem ser imensas.
O Microbanco conduz os seus esforços no sentido de mitigar estes riscos através duma forte estrutura governativa e controlos
internos, que incluem uma adequada segregação de funções,
acessos, autorização e processos de reconciliação, formação do
pessoal e processos de avaliação.
A Administração é responsável pela introdução e manutenção operacional e manutenção de processos e procedimentos
operacionais eficazes, sendo estes documentados em vários
manuais que são revistos periodicamente para ter em conta a
necessidade de mudança.
O método de cálculo dos requisitos de fundos próprios para
efeitos de capital prudencial para cobertura de risco operacional
é o Método do Indicador Básico (BIA), regulamentado através
do Aviso 12/GBM/2013 do Banco de Moçambique. De acordo
os mesmos, os requisitos de capital baseiam-se num indicador
definido como relevante, o qual é multiplicado por uma percentagem fixa, ou seja, correspondente a 15% da média aritmética
do indicador relevante anual dos últimos 3 exercícios.
2. Divulgações quantitativas
A exposição do risco operacional a 30 de Junho de 2019 é de
59,750 milhares de meticais (30 de Junho de 2018: 56,799 milhares de meticais). As bases de cálculo de requisitos de fundos
próprios para cobertura do risco operacional nos últimos três
exercícios apresentam-se como segue: Valores em milhares
de meticais

A participação na SIMO, está relevada no balanço da Socremo
como um Activo Financeiro (Instrumento de capital não cotado).
A gestão da política e estratégia relacionada com o risco de taxa
de câmbio é definida no comité ALCO e controlado pelo Comité
de Risco do Conselho de Administração.
5
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xi. Risco de taxa de juro na carteira bancária
1. Divulgações qualitativas
O risco de taxa de juro decorre da possibilidade de alterações nas
taxas de juro poderem afectar os fluxos de caixa futuros ou o justo
valor dos instrumentos financeiros. O Microbanco monitoriza a sua
exposição aos efeitos resultantes da flutuação das taxas de juro
do mercado sobre o risco da sua posição financeira e dos fluxos de
caixa. As margens financeiras podem aumentar como resultado de
tais flutuações mas também podem reduzir ou criar perdas em caso
de ocorrerem movimentos não previstos.
A medição e avaliação do risco de taxa de juro são efectuadas
nos activos e passivos que são remunerados a uma taxa de juro,
nomeadamente, empréstimos e adiantamentos de clientes, disponibilidades em instituições de crédito, aplicações em instituições
de crédito, recursos de outras instituições de crédito e depósitos e
contas correntes.
A identificação, mensuração e controlo do risco de taxa de juro da
carteira bancária do Microbanco fazem parte das funções da Direcção do Risco. A gestão do risco de taxa de juro tem como referência
os princípios recomendados pelo Banco de Moçambique.
Com o objectivo de assegurar uma exposição ao risco de taxa de
juro dentro dos limites adequados ao perfil de risco do Microbanco,
o Microbanco está em curso num projecto de estabelecimento de um
conjunto de critérios sobre o risco de taxa de juro no balanço e na
carteira bancária, incluindo a fixação de limites para certas variáveis
significativas do nível de exposição a este tipo de risco. Actualmente
o Microbanco esta confortável com os resultados dos desvios preconizados na Circular nº04 SCO/2013, pelo facto dos resultados das
flutuações não serem materialmente relevantes.
A medição e avaliação do risco de taxa de juro da carteira bancária do
Microbanco assentam, fundamentalmente no método maturidade/
repricing. Esta técnica tem por base a distribuição das posições do
balanco e extrapatrimoniais sensíveis à taxa de juro num número
predefinido de bandas temporais, de acordo com a maturidade residual (se tiverem taxa fixa), ou de acordo com o tempo remanescente
para a próxima data de fixação (se tiverem taxa variável), apurando-se de seguida o impacto nesses instrumentos de uma deslocação
paralela da curva de rendimentos de + 200 pontos base (cf. Circular
nº04 SCO/2013).
2. Divulgações quantitativas
A avaliação do impacto sobre a situação líquida tem por base
um quadro analítico simplificado, com um conjunto de pressupostos, que incluem a classificação dos instrumentos financeiros em bandas temporais de maturidade residual, às quais são
atribuídos ponderadores que reflectem a duração modificada de
cada banda e a variação da taxa de juro a aplicar na simulação
dos impactos. Os ponderadores resultam da consideração do
prazo médio da respectiva banda, de uma situação de partida
em que todos os elementos patrimoniais e extrapatrimoniais
são remunerados à taxa de 5 por cento e são descontados à
taxa de 5 por cento, independentemente da maturidade e do
tipo de instrumento.
Assume-se igualmente que o perfil dos cash-flows de cada instrumento equivale ao de uma obrigação com cupão anual com
igual maturidade (Quadro 1).
De igual forma, a avaliação do impacto sobre a margem financeira tem por base um conjunto de factores de ponderação, que
deverão agora reflectir o impacto sobre proveitos e custos de
juros, no horizonte de um ano, associado a uma alteração de
200 p.b. na taxa de juro (Quadro 2). Como pode verificar-se os
ponderadores são inversamente proporcionais ao tempo que
medeia entre a data de realização da simulação e o respectivo
horizonte temporal, que é de 12 meses.
Pressupostos assumidos para o cálculo do risco da taxa de
juro da carteira bancária:
Os activos e passivos sensíveis a taxa de juro estão agrupados no
balanço por prazo remanescente de maturidade e refixação da taxa
de juros. Caso não haja, refixação da taxa de juros, usa-se o prazo
remanescente até a maturidade:
a) As aplicações em instituições de crédito estão distribuídas no
balanço por prazo remanescente de maturidade contratual;
b) Os empréstimos e adiantamentos de clientes em situação
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normal (classe 1 e 2) estão distribuídos no balanço por prazo
remanescente de maturidade contratual; e
c) Os depósitos a prazo são distribuídos no balanço com base
na maturidade residual contratual.
Apresenta-se o modelo “Risco de Taxa de Juro (carteira Bancária)”
que considera os impactos decorrentes de rate shock de 200 p.b. (+-),
conforme o reporte semestral ao Banco de Moçambique:
Quadro 1
Impacto nos fundos próprios (30/06/2019)
Valores em milhares de meticais
Banda temporal
À vista
1-3 meses
3-6 meses
6-12 meses
1-2 anos
2-3 anos
3-4 anos
4-5 anos
5-7 anos
7-10 anos
10-15 anos
15-20 anos
> 20 anos
Total

Situação líquida

Activos
(+)
410,000.61
312,464.88
233,156.38
317,345.40
72,707.87
13,357.99
2,429.61
1,014.29
301.48
314.04
0.00
0.00
0.00

Passivos
(-)
99,652.61
173,735.71
227,943.26
350,171.00

1,363,092.55

851,502.58

Extrapatrimoniais
(+/-)

Posição
(+/-)
310,348.00
138,729.17
5,213.12
-32,825.60
72,707.87
13,357.99
2,429.61
1,014.29
301.48
314.04
0.00
0.00
0.00

0.00

502,078

Factor ponderaçao (%) Posição ponderada
(1)
(2)
0.08%
248.28
0.32%
443.93
0.72%
37.53
1.43%
-469.41
2.77%
2,014.01
4.49%
599.77
6.14%
149.18
7.71%
78.20
10.15%
30.60
13.26%
41.64
17.84%
0.00
22.43%
0.00
26.03%
0.00

511,589.97

Total

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis
à taxa de juro
Fundos próprios

3,173.74

3,173.74

(3)

502,078.00

(4)

0.63%

(5)

Impacto situação líquida /Fundos próprios

(valores em milhares de meticais)
30 de Junho de 2019
(+)
3,173.74
(-)
-3,173.74

Efeito na situação líquida de um choque de 200 pb na taxa de juro:

% Fundos Próprios

(+)
(-)

(+) = choque de 200 pb na taxa de juro no sentido ascendente
(-) = choque de 200 pb na taxa de juro no sentido descendente

0.63%
-0.63%

Quadro 2

O
D

Impacto na margem financeira (30/06/2019)
Valores em milhares de meticais
Banda temporal
À vista
a vista - 1 mês
1 - 2 meses
2 - 3 meses
3 - 4 meses
4 - 5 meses
5 - 6 meses
6 - 7 meses
7 - 8 meses
8 - 9 meses
9 - 10 meses
10 - 11 meses
11 - 12 meses
Total

N
A

Margem de juros

Activos
(+)
410,000.61
101,024.51
111,023.13
100,417.24
89,417.80
77,536.58
66,202.01
148,033.00
49,129.28
41,914.05
33,533.23
26,553.27
18,182.58

Passivos
(-)
95,224.03
40,447.46
91,029.98
46,686.86
30,843.40
24,457.29
172,642.57
114,433.23
43,927.51
47,198.90
66,254.48
23,551.02
54,805.86

1,272,967.28

851,502.58

R

Extrapatrimoniais
(+/-)

Posição
(+/-)
314,776.58
60,577.06
19,993.15
53,730.38
58,574.39
53,079.29
-106,440.57
33,599.76
5,201.77
-5,284.85
-32,721.25
3,002.25
-36,623.28

Z
I
L

A
E

0.00

Factor ponderação (%) Posição ponderada
(6)
(7)
2.00%
6,295.53
1.92%
1,163.08
1.75%
349.88
1.58%
848.94
1.42%
831.76
1.25%
663.49
1.08%
-1,149.56
0.92%
309.12
0.75%
39.01
0.58%
-30.65
0.42%
-137.43
0.25%
7.51
0.08%
-29.30

421,464.70

Total

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis

9,161.38

Margem de juros

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis

Efeito na margem de juros de um choque de 200 pb na taxa de juro:

A posição de liquidez é avaliada e gerida tendo em consideração
uma variedade de cenários, dando a devida atenção a factores
de tensão relacionados tanto para o mercado em geral assim
como para com o Socremo em particular. O mais importante é
manter os limites dos rácios de liquidez entre os depósitos de
clientes e passivos para com clientes. O rácio de liquidez consiste
na ponderação dos valores em caixa, depósitos de curto prazo e
investimentos altamente líquidos, com os depósitos de clientes
e empréstimos obtidos com vencimento no mês seguinte.
Além disso, o Conselho de Administração estabeleceu um comité para resolver os principais riscos financeiros mencionados
anteriormente, que incluem o risco de mercado e de liquidez
assim como risco de capital e de concentração, mas excluindo o
risco de crédito, para a qual foi especificamente criado o ALCO.

S
O

O principal objectivo do Comité é garantir que os lucros sejam
alcançados de forma sustentável e estável e acrescentar valor
ao negócio através de uma gestão efectiva. Esse objectivo é
alcançado direccionando a gestão estratégica para o balanço,
dentro de um quadro de políticas de risco e controlos aceitável.

H
N

O
S

O comité compreende o Director Geral, Director Financeiro,
Director de Risco e Director de Operações.
2. Divulgações quantitativas
A tabela abaixo mostra a cobertura de responsabilidade com
referência a 30 de Junho de 2019 à luz do Aviso n.º15/GBM/2013:

(8)

192,343.00

(9)

4.76%

(10)

(+)
(-)

O Microbanco detém uma reserva obrigatória de 14 % junto do
Banco de Moçambique sobre os depósitos dos clientes.

9,161.38

(Valores em milhares de meticais)
30 de Junho de 2019
(+)
9,161.38
(-)
-9,161.38

% Margem de juros
(+) = choque de 200 pb na taxa de juro no sentido ascendente
(-) = choque de 200 pb na taxa de juro no sentido descendente

192,343.00

além de depositar um valor mínimo e monitorizar fluxos de caixa futuros numa base diária. Este processo, inclui uma avaliação
dos fluxos de caixa futuros esperados e da disponibilidade de
alto grau de garantia que poderá ser utilizada para garantir um
financiamento adicional, caso seja necessário.

4.76%
-4.76%

De acordo com a metodologia usada, o impacto na situação líquida
decorrente de uma deslocação paralela de 200 p.b. da curva de taxas
de juro é de 0.63% do valor dos fundos próprios.
Os resultados sugerem que, dada a posição de gap positivo do banco,
uma mudança ascendente de 200 pb na curva de rendimentos impactaria positivamente na receita líquida de juros do banco em 4,76% e
no Capital Próprio em 0,63%, se todas as condições permanecessem
iguais e os pressupostos se materializassem. No entanto, espera-se
que uma mudança descendente na curva de rendimentos afecte negativamente o banco. Essa sensibilidade à variação da taxa de juros
ainda é muito baixa e considerada de possível gestão pelo Banco.
Essa sensibilidade à variação da taxa de juros ainda é muito baixa
e considerada de possível gestão pelo Microbanco.
A sensibilidade da carteira bancária ao risco de taxa de juro encontra-se dentro dos limites orientadores definidos pelo Banco de
Moçambique.
xii. Risco de liquidez
1. Divulgações qualitativas
O risco de liquidez é o risco do Microbanco ser incapaz de cumprir com as suas obrigações de pagamento, quando se vencem
em circunstâncias normais e de pressão. A fim de mitigar este
risco, a gestão tem procurado diversas fontes de financiamento,

xiii. Participações patrimoniais
O Socremo detém uma participação no capital próprio da SIMO
– Sociedade Interbancária de Moçambique, gestora de cartões,
no valor de 6,327 milhares de meticais, por motivos regulamentares, que lhe confere a uma percentagem de participação de
0.5% no capital social da SIMO.
A participação na SIMO, está relevada no balanço da Socremo
como um Activo Financeiro (Instrumento de capital não cotado).
xiv. Indicadores prudenciais e económico-financeiros

