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DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
BALANÇO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

O Balanço acima deverá ser lido em conjunto com as notas (1 à 28) às demonstrações fi nanceiras.

DECLARAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE DOS 
ADMINISTRADORES
Os administradores são responsáveis pela 
preparação e apresentação adequada das 
demonstrações fi nanceiras do Banco Letshego, 
S.A., que compreendem o balanço a 31 de 
Dezembro de 2018, a demonstração do 
rendimento integral, a demonstração das 
variações dos capitais próprios e a demonstração 
dos fl uxos de caixa do exercício fi ndo naquela 
data, assim como as notas às demonstrações 
fi nanceiras, as quais incluem um sumário das 
principais políti cas contabilísti cas e outras 
notas explicati vas, de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro.

Os administradores são igualmente 
responsáveis pelo sistema de controlo interno 
relevante para a preparação e apresentação 
adequada e apropriada de demonstrações 
fi nanceiras que se encontrem isentas de 
distorções materiais, devidas a fraude ou erro, e 

por manter registos contabilísti cos adequados 
e um sistema efi caz de gestão de risco. Os 
administradores efectuaram uma avaliação da 
capacidade do Banco em manter-se a operar 
segundo o princípio da conti nuidade, não 
tendo identi fi cado moti vos para não acreditar 
que o Banco conti nuará a operar segundo este 
princípio no futuro previsível.
O auditor é responsável por reportar 
sobre se as demonstrações fi nanceiras 
estão adequadamente apresentadas em 
conformidade com as Normas Internacionais 
de Relato Financeiro.

Aprovação das demonstrações fi nanceiras 
As demonstrações fi nanceiras do Banco 
Letshego, S.A. foram aprovadas pelo Conselho 
de Administração a 27 de Março de 2019 e 
serão assinadas em seu nome por:

11. RESULTADOS E DIVIDENDOS  
Durante o exercício, o Banco obteve um 
resultado líquido de 379 milhões de meti cais 
(2016: 247 milhões de meti cais). O Conselho 
de Administração não propôe qualquer 
distribuição de dividendos relati vamente ao 
exercício fi ndo em 31 de Dezembro de 2018.

12. SOLVÊNCIA  
O Conselho de Administração confi rma que 
as normas contabilísti cas aplicáveis foram 
seguidas e que as demonstrações fi nanceiras 
foram preparadas com base no princípio da 
conti nuidade. 

O Conselho de Administração tem uma 
expectati va razoável de que o Banco dispôe 
de recursos adequados para prosseguir a sua 
acti vidade operacional num futuro previsível.
A situação de solvência do Banco a 31 de 
Dezembro de 2018 encontra-se descrita na 
nota 6 g) das demonstrações fi nanceiras.

13. TRANSACÇÕES COM PARTES  
RELACIONADAS
As partes relacionadas compreendem os 
administradores e o pessoal-chave da 
gestão do Banco, bem como enti dades e/ou 
administradores com propriedade em comum. 

Os saldos e transacções com partes 
relacionadas foram divulgadas nas notas 28 e 
29 das demonstrações fi nanceiras.

14. BENEFÍCIOS COM EMPREGADOS
Benefí cios pós-reforma  
Todos os funcionários do Banco encontram-se 
incluídos num Fundo de Contribuição Defi nida, 
em que o Banco contribui com 4% e os 
funcionários com 3% do seu salário bruto, sem 
que exista uma obrigação legal ou construti va 
de contribuir com outros montantes.

15. AUDITORES  
Os auditores, PricewaterhouseCoopers, Lda. 
completaram o ciclo contratual em 2018. Uma 
proposta para nomeação nomeação da Ernst 
& Young como auditores do Banco para o ano 
que termina em 31 de dezembro de 2019 será 
submeti da à Assembléia Geral Anual.

16. EVENTOS SUBSEQUENTES  
Os Administradores confi rmam que, tanto 
quanto é do seu conhecimento, não existem 
eventos subsequentes que possam ser 
passíveis de divulgação ou ajustamento nas 
demonstrações fi nanceiras.
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