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apreciar nas Demonstrações Financeiras parte Banco Letshego, SA é terceira maior subsidiária
deste relatório.
de 11 subsidiárias pertencentes ao grupo
Letshego Holdings Limited em Africa a saber
Letshego holdings Limited (LHL) o maior Botswana, Quénia, Lesoto, Moçambique,
accionista e é um grupo de serviços financeiros Namíbia, Ruanda, Suazilândia, Tanzânia, Nigéria,
pan africano com a sede em Gaborone – Uganda e Gana.
Botswana, e foi constituído em 1998, inscrito
na bolsa de valores Botswana em 2002 sendo Com uma contínua reacção positiva do mercado
actualmente a segunda maior com capitalização e ao fim do oitavo exercício económico, o Banco
bolsista.
Letshego Moçambique regista uma carteira de
crédito líquida de 7.251 milhões de meticais
Actualmente contém activos totais de (2017: 6.069 milhões de meticais) e 84.756
aproximadamente 800 milhões de dólares clientes (2017: 79.123 clientes) rácio de
americanos onde o foco é a diversificação de eficiência de 44% e um rácio de Solvabilidade de
soluções com ênfase no crédito a funcionários 35.85% ao final do exercício económico de 2018.
do sector privado, credito a Educação Segundo a pesquisa sobre o sector bancário
concretamente a Escolas, o lançamento do agente com referencia a 2017 dentre as 19 instituições
bancário, a captação de depósitos por forma financeiras inquiridas o Banco Letshego
a garantir um custo de fundos mais reduzido, posicionou-se em 9 lugar em Totais de Activos,
consolidação da aquisição da subsidiária Gana 7 lugar em Empréstimos e Adiantamentos, 19
e Nigéria, a emissão de acções na subsidiária em Depósitos, 6 lugar em Lucros, 6 lugar em
Namíbia. Resultados encorajadores no grupo Rentabilidade de fundos próprios,1 lugar em
mostram um crescimento da carteira de crédito Rácio de Eficiência, 6 lugar em Credito Vencido
em 17% fixando-se em 57 bilhões de meticais e e duvidoso, 8 lugar em Rácio de Solvabilidade,
um crescimento de juros líquidos em 21%, um resultados bastante encorajadores.
rácio de eficiência de custo e proveito de 42%,
rentabilidade de capitais próprios de 12.2%, Em 2018, O Banco Letshego participou na
rendibilidade dos activos de 5%, lucros antes de 20ª Edição do Ranking das Maiores Empresas
imposto de 6 bilhões de meticais, imparidade de publicado pela firma KPMG, tendo sido alcançado
crédito de 4.1% e um rácio de solvabilidade de nessa edição o ranking de 60ª empresa dentre
35%.
as 100 contra o 64° lugar da edição anterior

para além de ter sido considerada o Banco com
melhor eficiência em 2017 segundo a pesquisa
do Sector bancário também da KPMG. Em
2017 foi galardoado como a 2ª melhor empresa
na contribuição fiscal na categoria de médios
contribuintes.
No sector de actividades financeira e de seguro
da 20ª Edição na qual participaram 33 empresas
o Banco manteve a 14ª posição.
O Banco Letshego, SA está hoje em todas
capitais provinciais e conta com 13 pontos de
acesso e 374 agentes bancários nas províncias
de Inhambane, Nampula, Niassa, Maputo e
Gaza.

de clientes e um empréstimo subordinado do
Sócio maioritário Letshego Holdings Limited.
Agradecemos as nossas partes interessadas a
saber o regulador, o governo, os nossos clientes,
nossos colaboradores, a comunidade e nossos
fornecedores, parceiros que continuarão a ser
indispensáveis para o êxito do nosso negócio.
Para o Banco Letshego, SA, garantir uma boa
experiência ao cliente é uma missão importante,
e fazemos votos de continuar a cumprir o
nosso papel e brevemente uma gama maior
de produtos e serviços ser-lhe-ão oferecidos
contribuindo para redução das necessidades
dos nossos clientes reduzindo distâncias e
custos nas suas transacções bancárias e deste
modo fazer parte da alegria de melhorar a vida
de cada um, que converge com o objectivo do
governo que é a melhoria da qualidade de vida
das pessoas.

Síntese dos Resultados Financeiros e
Operacionais
O Letshego alcançou resultados excelentes no
seu oitavo exercício, atingindo um resultado
líquido positivo no valor de 397 milhões de
meticais (2017: 247 milhões de meticais). Foi Juntos melhoramos vidas.
registado provisões de imparidade de 100
milhões de meticais (2017: 138 milhões de
meticais) e importa realçar que iniciou se em
2018 com a implementação total da norma
contabilística NIRF 9.
Tobias J. Dai

A sua fonte de financiamento é diversificada Presidente do Conselho de Administração
entre Fundos de Bancos Comerciais, Depósitos

RELATÓRIO DO
CONSELHO FISCAL
PARA ASSEMBLEIA GERAL DO BANCO mil Meticais do ano findo em 31 de Dezembro • Que a Demonstração dos Fluxos de Caixa dos lucros depois de impostos do ano findo
de 2018 (2017: 246,693 mil Meticais)
mostra que os fluxos de caixa líquidos em 31 de Dezembro de 2017), correspondente
LETSHEGO, SA MAPUTO
decorrentes de actividades operacionais, de a 15% dos resultados líquidos auditados, do
De acordo com as disposições legais vigente
do Código Comercial artigo 437º número 1,
secção b) conjugado com a Lei das Instituições
Financeira 15/99 de 1 de Novembro, alterado
pela Lei 09/2004 de 21 de Julho e as disposições
estatutárias, o Conselho Fiscal apresenta
aos Accionistas do Banco Letshego, SA (“a
Instituição”) o seu relatório sobre a inspecção
da Instituição, bem como a avaliação e parecer
sobre as demonstrações financeiras anuais,
nomeadamente as Demonstrações da Posição
Financeira, do Rendimento Integral, dos Fluxos
de Caixa e das Alterações no Capital Próprio,
anexo às contas e o relatório do Conselho para
o sexto ano findo em 31 de Dezembro de 2018,
desde o início do negócio.
O Conselho Fiscal, após análise das
demonstrações financeiras anuais e dos
relatórios listados acima, considerou os
seguintes aspectos de serem de interesse para
resumo:

• Carteira de crédito líquido representa 89%
dos activos totais da Instituição (2017: 93% ) e
um universo de cerca de 85.618 clientes activos
em 31 de Dezembro de 2018 (2017: 79,129)
clientes activos;
• A Instituição manteve a sua rede de agências
para 13 em todo o país até 31 de Dezembro de
2018 (2017: 13 agências).

O Conselho Fiscal depois avaliou as
demonstrações financeiras do exercício findo em
31 de Dezembro de 2018, conforme auditadas
por auditores externos independentes, da
PRICEWATERHOUSECOOPERS. O parecer • Que as Demonstrações da Posição Financeira, O Conselho Fiscal
da PRICEWATERHOUSECOOPERS indica o do Rendimento Integral, dos Fluxos de Caixa e
seguinte:
das Alterações no Capital Próprio apresentam Banco Letshego, SA
razoavelmente, em todos aspectos relevantes, a
• Que a Demonstração da Posição Financeira posição financeira do Banco Letshego, SA em 31
em 31 de Dezembro de 2018 reflectiu um total de Dezembro de 2018 e os resultados das suas
de activos no valor de 8,191 milhões Meticais operações, as alterações no seu activo líquido e
(2017: 6,534 milhões de Meticais), o que as fontes e o uso dos seus recursos no exercício
reflecte exactamente a situação financeira da então findo, em conformidade com as Normas
Instituição;
Internacionais de Relato Financeiro;

• Foi reportado rendimento líquido de juros de
1,258 milhõesl Meticais do exercício findo em • Que a Demonstração do Rendimento Integral
31 de Dezembro de 2018 (2017: 884,241 mil reflecte um lucro líquido após impostos de
Meticais );
378,557 mil Meticais (2017: 246,693 mil);
• Lucro após impostos no montante de 378,557

www.letshego.com/mozambique

investimento e de financiamento foram no exercício findo a 31 de Dezembro de 2018, a
montante de 1,356 milhões de Meticais (2017: ser reconhecida em 2019.
1,154 Milhões de Meticais) no ano findo a 31
de Dezembro de 2018;
• Que se transfira para resultados acumulados
85% do lucro para suportar o crescimento da
• Que a Demonstração das Alterações no instituição;
Capital Próprio reflecte o Capital Próprio no
montante de 2,546 milhões de Meticais (2017: • Recomenda-se que a Assembleia Geral aprove
1,835,994 mil Meticais) em 31 de Dezembro o Relatório do Conselho de Administração e as
de 2018.
demonstrações financeiras anuais auditadas do
Assim, como corolário das verificações com base exercício findo em 31 de Dezembro de 2018.
na informação fornecida ao Conselho Fiscal, o
seu parecer é o seguinte:
Botswana -Gaberone, aos 19 de Março de 2019

• Que a Assembleia Geral aprova a constituição
de uma reserva legal estatutária no valor de
56,783 mil Meticais (em 2018: 37,004 mil
Meticais, baseados nos resultados auditados

