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RELATÓRIO DOS 
AUDITORES  

RELATÓRIO DOS 
ADMINISTRADORES  
Os administradores apresentam o seu relatório em conjunto com as demonstrações fi nanceiras 
auditadas para o exercício fi nanceiro fi ndo em 31 de Dezembro de 2018, que ilustra a situação 
actual do Banco Letshego, S.A. (“Banco Letshego” ou “Banco”) até à presente data. O Banco 
foi consti tuído em Fevereiro de 2009, tendo iniciado as suas operações em Fevereiro de 2011.

1. CONSTITUIÇÃO E SEDE 
O Banco foi consti tuído em Moçambique, 
nos termos do Código Comercial, sob o 
Decreto-Lei 02/2005, de 27 de Dezembro 
de 2005, Capítulo VI, e da Lei das Insti tuições 
Financeiras, 15/99 de 1 de Novembro, alterada 
pela Lei 9/2004, de 21 de Julho de 2004, e o 
regulamento de Insti tuições de Microfi nanças, 
ao abrigo do Decreto 57/2004 de 10 de 
Dezembro de 2004. O Banco obteve a licença 
do Banco de Moçambique para operar como 
banco comercial em Setembro de 2016.

2. VISÃO  
O Banco Letshego pretende ser líder em África 
em serviços fi nanceiros inclusivos, acessíveis, 
de elevada qualidade e apropriados.

3. MISSÃO  
A nossa missão é encorajar o trabalho árduo 
e a honesti dade, a coragem e o “fair play”, não 

por caridade, mas pelo bem comum de cada 
cidadão Moçambicano.

4. NATUREZA DO NEGÓCIO 
O Banco tem como acti vidade principal a 
concessão de emprésti mos de curto e médio 
prazo sem garanti a para os funcionários do 
sector público e privado. 

O Banco também está licenciado para negociar 
todos os produtos e serviços de um banco 
comercial e actualmente aceita depósitos 
através da sua solução integrada “LetsGo” e 
iniciou sua própria solução de agente bancário.

5. ADMINISTRADORES  
Até à data do presente relatório, os 
Administradores que exerceram as suas 
funções durante o exercício, excepto quando 
indicado em contrário, são os seguintes:

6. GOVERNAÇÃO
A manutenção formal de elevados padrões de 
éti ca empresarial na condução dos negócios 
do Banco é da responsabilidade do Conselho 
de Administração. Para tanto, o Banco aplica 
a Estrutura de Governação Corporati va do 
Grupo para os Órgãos Subsidiários, a qual se 
encontra alinhada com o Código de Governação 
Corporati va King III e as melhores práti cas 
recomendadas internacionalmente. 

A Estrutura de Governação Corporati va do 
Grupo para os Orgãos Subsidiários abrange 
vários princípios e orientações de governação 
que devem ser seguidas pelo Banco quanto 
à conduta do Conselho de Administração, 
composição, etc. Tanto o Conselho de 
Administração como a gestão devem avaliar 
constantemente os procedimentos de 
controlo e de gestão de risco, garanti ndo 
a implementação e revisão regular desses 
regulamentos.

Todos os administradores podem, por conta 
do Banco, pedir aconselhamento profi ssional 
independente no âmbito das suas funções.O 
Conselho de Administração é responsável pela 
manutenção de controlos internos sólidos, pela 
gestão de risco, pela preparação e integridade 
das demonstrações fi nanceiras, pelo 
cumprimento de todas as leis e regulamentos e 

pelo estabelecimento de políti cas e objecti vos 
signifi cati vos. Por conseguinte, tem um 
controlo completo e efecti vo do Banco, sendo 
responsável pelo seu desempenho perante 
todas as partes interessadas.

7. GESTÃO
Conforme divulgado na primeira página deste 
Relatório, o Conselho de Administração é 
composto por cinco Administradores, dos 
quais quatro são não-executi vos e apenas 
um é executi vo. O Administrador executi vo 
é o Administrador Delegado do Banco. 
Actualmente, dois Administradores não-
executi vos são independentes. 

O Banco Letshego estabeleceu um Conselho 
Fiscal, composto por três membros, que 
reporta à Assembleia Geral. O Conselho Fiscal 
é responsável por examinar as demonstrações 
fi nanceiras e outros relatórios fi nanceiros e 
supervisionar as responsabilidades legais e 
estatutárias do Conselho de Administração, 
pelo menos trimestralmente, entre outras 
funções relacionadas com a supervisão do 
controlo interno do Banco.

8. ESTRUTURA ACCIONISTA
7,132,334 acções ordinárias autorizadas de 
MZN 30 cada. A estrutura accionista do Banco 
Letshego é a seguinte:

A Letshego Holdings Limited é uma enti dade 
consti tuída na República do Botswana e cotada 
na Bolsa de Valores do Botswana.

9. PLANOS DE DESENVOLVIMENTO 
FUTURO 
A   Administração pretende manter o crescimento 
regular dos seus acti vos remunerados através 
de uma estratégia de publicidade e de uma 
cada vez melhor rede de agências. 

Este programa inclui o crescimento da rede 
de agentes e atracção de mais depósitos 

de clientes, fornecendo soluções simples e 
acessíveis, através de uma agenda de inclusão 
fi nanceira .

10. PERFORMANCE DO EXERCÍCIO
O Banco obteve um resultado líquido do 
exercício que ascendeu a 379 milhões de 
meti cais (2017: 247 milhões de meti cais). 

Em 31 de Dezembro de 2018, o total de acti vos 
é de 8 191 milhões de meti cais (2017: 6 535 
milhões de Meti cais), impulsionado sobretudo 
pelo aumento da carteira de crédito a clientes.


