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Responsabilidade do Conselho de Administração pelas Demonstrações Financeiras
O Conselho de Administração da INTERNATIONAL COMMERCIAL & ENGINEERING, ICE SEGUROS, S.A. é reponsável pela
preparação de demonstrações financeiras que reflectem com exactidão a posição financeira da empresa, os resultados das
operações e os fluxos de caixa de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites em Moçambique para o sector de
seguros e de acordo com as regras impostas pelo ISSM – Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, aplicadas de forma
coerente, bem como pela adopção de políticas e estimativas contabilísticas adequadas.
As demonstrações financeiras anuais foram auditadas por auditores independentes, PricewaterhouseCoopers, Lda, a quem foram
facultados todos os registos contabilísticos da empresa e documentação de suporte da Companhia, assim como todos os contratos,
acordos, relatórios e correspondência relevante.
As demonstrações financeiras anuais nas páginas 6-44 foram preparadas de acordo com os princípios contabilísticos geralmente
aceites em Moçambique para o sector dos seguros. Estes princípios foram consistentemente aplicados e apoiados por julgamentos
e estimativas razoáveis e prudentes. O princípio da continuidade das operações foi levado em conta na preparação destas
demonstrações financeiras. Com base nas previsões e nos recursos financeiros disponíveis, o Conselho de Administração não tem
conhecimento de nenhum factor que possa comprometer a continuidade das operações da Companhia num futuro próximo.
O Conselho de Administração é também responsável por manter um sistema de controlo interno apropriado que evite e detecte
quaisquer erros ou irregularidades.

APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
As demonstrações financeiras apresentads nas páginas 6-44 foram aprovadas pelo Conselho de Administração no dia 27 de Abril
de 2021, e assinadas pelos seus representantes:

Robert Lewis

_____________________________

Carmen Américo

_____________________________
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CONTAS DE GANHOS E PERDAS
31.12.2020
CONTAS DE GANHOS E PERDAS

Notas

Prémios adquiridos liquidos de resseguro
Prémios brutos emitidos
Prémios de resseguro cedido
Provisão para prémios não adquiridos (Variação)
Provisão para prémios não adquiridos, parte dos resseguradores (Variação)

18
17, 18
18
18
18

-

83 477 103
2 152 316 286
(2 057 304 215)
( 160 673 830)
149 138 862

-

83 477 103
2 152 316 286
(2 057 304 215)
( 160 673 830)
149 138 862

170 650 188
1 747 491 655
(1 575 943 060)
( 112 659 979)
111 761 571

Custos com sinistros líquidos de resseguro
Montantes pagos
Montantes brutos
Parte dos resseguradores
Provisão para sinistros (Variação)
Montantes brutos
Parte dos resseguradores

19

-

( 125 873 302)

-

( 125 873 302)

( 95 254 826)

19

-

( 242 283 200)
260 013 085

-

( 242 283 200)
260 013 085

( 144 222 203)
137 831 044

19

-

( 336 217 827)
192 614 640

-

( 336 217 827)
192 614 640

( 166 950 869)
78 087 202

Outras provisões técnicas, líquidas de resseguro

10

-

3 649 622

-

3 649 622

12 781 986

Custos de exploração líquidos
Custos de aquisição
Custos de aquisição diferidos (variação)
Custos administrativos
Comissões e participações nos resultados de resseguro

20

-

( 13 138 061)
( 46 421 608)
466 906
( 62 097 786)
94 914 426

-

( 13 138 061)
( 46 421 608)
466 906
( 62 097 786)
94 914 426

( 71 737 107)
( 36 165 824)
( 743 811)
( 75 456 002)
40 628 530

Rendimentos
Outros

-

36 239 996
36 239 996

-

36 239 996
36 239 996

47 406 078
47 406 078

Custos Financeiros
Outros

-

( 12 172 521)
( 12 172 521)

-

( 12 172 521)
( 12 172 521)

( 14 253 273)
( 14 253 273)

142 751 008
142 751 008

Diferença de câmbio
Diferença de câmbio

20
20,21
20

22

Outros rendimentos / gastos
Resultado antes do imposto
Impostos diferidos

12
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Ramo Vida

Ramo Não Vida

-

Não Técnico

31.12.2019

Total

142 751 008
142 751 008
-

-

( 54 420 497)

114 933 843
( 54 420 497)

( 21 336 577)
( 21 336 577)
28 256 468
16 636 061

60 513 346

44 892 529

-

-

O Conselho de Administração

O Contabilista
__________________________________________________

_____________________________________________

Para ser lido em conjunto com as notas explicativas às demonstrações financeiras
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BALANÇO

Notas

31-Dez-2020
Imparidade,
depreciações e
amortizações

Valor Bruto

31-Dez-2019
Valor Líquido

Valor Líquido

ACTIVO
Caixa e equivalentes de caixa

5

632 728 321

-

632 728 321

158 155 401

Activos financeiros disponíveis para venda

6

1 293 560

-

1 293 560

4 414 273

224 145 770

-

224 145 770

626 957 112

224 145 770

-

224 145 770

Empréstimos e contas a receber
Outros depósitos

7

Investimentos a deter até a maturidade

8

Outros activos tangíveis

9

10 808 057

( 9 850 099)

Outros activos intangíveis

9

730 563

( 730 563)

Provisões técnicas de resseguro cedido

-

626 957 112
-

957 958

1 910 898

-

-

813 411 353

-

813 411 353

430 365 052

Provisão para prémios não adquiridos

10

471 997 741

-

471 997 741

326 950 221

Provisão para sinistros

10

341 413 612

-

341 413 612

103 414 831

Outros devedores por operações de seguros e outras operações

320 853 549

-

320 853 549

270 107 376

Contas a receber por operações de seguro directo

11

287 553 692

-

287 553 692

245 955 731

Contas a receber por operações de resseguro

11

25 419 337

-

25 419 337

22 253 297

Contas a receber por outras operações

11

7 880 521

-

7 880 521

1 898 348

Activos por impostos
Activos por impostos correntes
Activos por impostos diferidos

12

Acréscimos e diferimentos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 092 269

( 2 611 609)

9 838 562

1 990 778 902

1 509 840 942

( 2 611 609)
Total do Activo

2 001 359 564

( 10 580 662)

8 092 269
-

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO
PASSIVO
Provisões técnicas

968 993 331

549 265 751

Provisão para prémios não adquiridos

10

505 152 566

349 036 984

Provisão para sinistros
Do ramo de acidentes de trabalho e doenças profissionais

10

463 766 540

196 504 920

De outros ramos

6 039 089

6 442 826

457 727 452

190 062 094

74 224

3 723 846

347 412 715

390 866 682
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Provisão para riscos em curso
Outros credores por operações de seguros e outras operações
Contas a pagar por operações de seguro directo

14

21 018 974

30 066 905

Contas a pagar por operações de resseguro

14

334 123 772

335 842 382

Contas a pagar por outras operações

14

( 7 730 032)

24 957 394

Passivos por impostos

53 387 519

9 236 519

Passivos por impostos correntes

15

7 059 291

9 236 519

Passivos por impostos diferidos

12

46 328 229

Total do Passivo

-

1 369 793 565

949 368 952

549 727 200

549 727 200

CAPITAL PRÓPRIO
Capital

16

Reservas
Resultados transitados

11 210 380

2 231 874

( 465 590)

( 36 379 612)

Resultado do exercício

60 513 346

44 892 529

Total do Capital Próprio

620 985 337

560 471 991

1 990 778 902

1 509 840 942

Total do Passivo e Capital Próprio

O Contabilista

O Conselho de Administração
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

Outras reservas
Reserva
Outras
estatutária
2 231 874
-

Capital social
Saldo a 01 de Janeiro de 2019

Reserva legal

549 727 200

Aplicação do resultado do exercício anterior
Resultado líquido do exercício
Saldo a 31 de Dezembro de 2019
Aplicação do resultado do exercício anterior
Resultado líquido do exercício
Saldo a 31 de Dezembro de 2020

549 727 200

549 727 200

O Contabilista
_____________________________________________________

Total

( 11 543 424)

( 24 836 188)

515 579 462

( 11 543 424)
( 36 379 612)

44 892 529
560 471 991

-

-

44 892 529
44 892 529

-

-

-

( 44 892 529)
60 513 346
60 513 346

8 978 506
11 210 380

Resultados
transitados

2 231 874

-

Resultado líquido
do exercício

-

35 914 023
( 465 590)

60 513 346
620 985 337

O Conselho de Administração
________________________________________

Para ser lido em conjunto com as notas explicativas às demonstrações financeiras
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
31.12.2020
Fluxo de caixa das actividades operacionais
Resultado líquido do exercício
Ajustamentos relacionados a:
Depreciação e amortização
Outros activos
Acréscimos e diferimentos
Variação das provisões técnicas
Seguro directo e resseguro aceite
De resseguro cedido
Aumento / (Diminuição) de devedores
Por operações de seguro directo e resseguro aceite
Por outras operações
Aumento / (Diminuição) de credores
Por operações de seguro directo e resseguro aceite
Por outras operações
Credores diversos
Reversões de imposto diferido
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais
Fluxo de caixa das actividades de investimento
Aplicações em instituições de crédito
Estado e outras entidades públicas
Depósitos em empresas cedentes
Aquisição de activos tangíveis
Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento

60 513 346

44 892 529

952 940
12 450 171

2 015 920
672 057
( 1 865 247)

274 680 059
( 237 998 780)

132 834 287
( 35 027 141)

( 44 764 000)
( 5 982 173)

( 54 797 331)
5 849 909

( 10 766 541)
( 32 687 426)
( 2 177 228)
54 420 497
68 640 865

( 13 649 431)
8 565 554
( 7 847 039)
( 16 636 060)
65 008 009

402 811 342

( 153 313 173)
59 000 000
( 53 167)
10 234 327
( 84 132 013)

3 120 713
405 932 055

Fluxo de caixa das actividades de financiamento
Aumento de capital social
Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento
Variações líquidas em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

O Contabilista

31.12.2019

474 572 920
158 155 402
632 728 321

( 19 124 004)
177 279 406
158 155 402

O Conselho de Administração

_______________________

_________________________________

Para ser lido em conjunto com as notas explicativas às demonstra ções financeiras

9

Demonstrações Financeiras para o Exercício findo em 31 Dezembro 2020
(Montantes em Meticais)

Notas às demonstrações financeiras

Nota 1. Introdução
As notas explicativas às contas incluídas neste relatório obedecem à ordem estabelecida no plano de contas das companhias de
seguros, e os números que não são mostrados, não são aplicáveis, ou a sua apresentação não foi considerada relevante para a análise
da situação financeira da Companhia.

1.1. Forma jurídica da seguradora e endereço da sede social
A INTERNATIONAL COMMERCIAL & ENGINEERING, ICE SEGUROS, S.A. é uma sociedade anónima com sede no n°. 141A, Rua
José Craveirinha, Polana, Maputo, Moçambique, constituída em 31 de Janeiro de 2015. Iniciou a sua actividade em 14 de Abril de 2015.
A Companhia opera em todo o território nacional, explorando os seguros não vida permitidos pela legislação em vigor no país.

1.2. Descrição comercial
A natureza da actividade da INTERNATIONAL COMMERCIAL & ENGINEERING, ICE INSURANCE, S.A., conforme referido na Nota
1.1, faz parte da área dos seguros “não vida”. As receitas brutas decorrentes dos prémios da Companhia durante o exercício de 2020
totalizaram 2.152.316.286.00 MT.

Nota 2. Informação por segmentos
A actividade da Companhia é exercida em Moçambique, explorando os ramos de seguro identificados abaixo:
Não-Vida
Prémios adquiridos, seguro directo
Custos com sinistros, líquidos de resseguro
Outras provisões técnicas
Margem técnica

Acidentes de
trabalho

Acidentes
pessoais

Incêndio

Automóvel

Marítimo

3 258 660

102 972 519

1 400 960 874

34 663 969

55 083 397

( 1 233 217)

( 42)

1 122 451

( 7 001 000)

3 631

-

111 136

3 538 486

-

103 083 613

1 405 621 811

2 025 443

Aéreo

31 241 135
-

Transportes

Responsabilid
ade civil

Diversos

Total

2 913 601

116 412 613

244 135 688

1 991 642 456

496 509

-

( 15 343) ( 119 246 292)
-

-

-

( 125 873 302)
3 649 622

27 662 969

55 087 028

31 241 135

Prémios adquiridos de resseguro cedido

( 529 708) ( 102 373 335) (1 378 283 045) ( 128 086 859)

( 51 594 439)

( 30 920 494)

Margem técnica líquida

1 495 735

710 278

27 338 766

( 100 423 889)

3 492 589

320 641

581 337

7 519 322

20 218 643

( 38 746 577)

Custos de aquisição

( 420 094)

( 440 854)

( 23 579 456)

( 3 686 508)

( 5 736 096)

( 54 966)

( 475 932)

( 5 130 246)

( 6 430 550)

( 45 954 702)

Resultado de exploração

( 124 992)

401 550

26 089 881

696 287

4 850 078

535 729

801 558

9 886 912

( 10 320 363)

32 816 640

950 649

670 974

29 849 191

( 103 414 110)

2 606 571

801 404

906 963

12 275 988

3 467 731

( 51 884 639)

3 410 110

116 397 270

124 889 396

1 869 418 776

( 2 828 774) ( 108 877 947) ( 104 670 753) (1 908 165 353)
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Nota 3. Políticas contabilísticas

Nota 3.1. Bases de preparação e resumo das principais políticas contabilísticas
As presentes demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com o Diploma Ministerial n.º 222/2010, de 17 de
Dezembro, e ainda de acordo com as regras contabilísticas que regem a contabilização das operações das seguradoras, conforme
estabelecido pelo ISSM.

Nota 3.2. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos princípios da continuidade e do custo histórico, salvo para situações
especificamente identificadas.
Estas demonstrações financeiras foram apresentadas ao Conselho de Administração para aprovação no dia 27 de Abril de 2021.

Nota 3.3. Moeda funcional e de apresentação
A moeda funcional e de apresentação da Companhia é o Metical.

Nota 3.4. Principais políticas contabilísticas

a) Transacções em moeda estrangeira
As transacções em moeda estranegeira são convertidas para a moeda funcional da Companhia às taxas de câmbio em vigor na data
das transacções. Os activos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira na data do relato são convertidos em moeda
estrangeira à taxa de câmbio em vigor nessa data.
Os activos e passivos não monetários ao custo histórico, expressos em moeda estrangeira, são convertidos para a moeda functional à
taxa de câmbio em vigor na data da transacção inicial. Os activos e passivos não monetários ao justo valor, expressos em moeda
estrangeira, são convertidos para Meticais à taxa de câmbio em vigor na data em que foi determinado o justo valor.
O quadro que se segue apresenta as principais taxas de câmbio aplicadas durante o exercício.
31-Dez-2020

Dólar Norte-Americano (USD)
Rand Sul Africano (ZAR)
Euro (EUR)

Compra
74.1500
5.0600
91.1100

Venda
75.6300
5.1700
92.9400

31-Dez-2019
Compra
60.9000
4.3100
68.2400

Venda
62.1200
4.4000
69.6100
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b) Princípios contabilísticos adoptados nos contratos de Seguro

Reconhecimento de ganhos e perdas
Os ganhos e perdas são contabilizados no exercício a que respeitam, independentemente da data do seu pagamento ou recebimento,
de acordo com o princípio da especialização dos exercícios. Os custos de aquisição correspondem à compensação paga aos corretores
pela captação de contratos de seguro.

Prémios
Os prémios brutos emitidos de seguros directos, resseguros aceites e resseguros cedidos são registados, respectivamente, como
proveitos e custos no período a que respeitam, independentemente da data do seu pagamento ou recebimento. As comissões de
administração cobradas aos tomadores de seguros são contabilizadas quando incorridas.
O tratamento aplicável aos proveitos dos contratos de seguro também é aplicado às comissões de administração cobradas aos
tomadores de seguro, sendo contabilizados como proveitos quando incorridos, independentemente do momento do seu recebimento.
Provisão para prémios não adquiridos
A provisão para prémios não adquiridos baseia-se na avaliação dos prémios emitidos até ao final do período de doze meses findo à
data do relato, mas com vigência após essa data. Esta provisão tem como objectivo cobrir os riscos assumidos e os encargos resultantes
durante o período que decorre entre o final do exercício e a data de vencimento de cada contrato de seguro, através da aplicação do
método pro-rata temporis. A provisão apresentada na demonstração do balanço foi reduzida pelos custos de aquisição diferidos na
proporção dos prémios, limitada a 20% do valor dos prémios diferidos, para cada ramo de actividade.
Custos de aquisição
Os custos de aquisição directos ou indirectos incorridos durante o exercício decorrente da emissão ou renovação dos contratos de
seguro são diferidos durante o período de vigência do contrato. Os custos de aquisição diferidos estão sujeitos a testes de
recuperabilidade no momento da emissão dos contratos de seguro e sujeitos a testes de imparidade à data de balanço.
Os custos de aquisição diferidos são amortizados ao longo do período em que os prémios associados a esses contratos vão sendo
adquiridos. De acordo com o Decreto n.º 30/2011, o diferimento destes custos está limitado a 20% dos prémios não adquiridos.
Provisão para sinistros
A provisão para sinistros corresponde ao custo total estimado actual que a Companhia espera vir a suportar com a regularização de
todos os sinistros que tenham ocorrido até ao final do período, quer tenham ou não sido comunicados, deduzidos dos montantes pagos
respeitantes aos mesmos sinistros.
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Provisão para sinistros incorridos mas não participados (IBNR)
A provisão para IBNR é calculada com base na legislação em vigor. De acordo com o Decreto n.º 30/2011 esta provisão deve ser
calculada para os ramos não vida pelo correspondente a 5% dos custos com sinistros ocorridos e declarados no exercício, deduzidos
dos respectivos vencimentos e resgates e das importâncias provenientes de contratos de rendas vitalícias.
Provisões técnicas para os resseguros cedidos
A provisão para prémios não adquiridos de resseguro cedido é calculada de acordo com os critérios descritos acima aplicados aos
seguros directos.
A quota-parte do resseguro na provisão para sinistros é determinada individualmente para cada processo de sinistro, com base nas
condições previstas nos tratados de resseguro aplicáveis.
Provisão para desvios de sinistralidade
A provisão para desvios de sinistralidade visa fazer face à sinistralidade excepcionalmente elevada nos ramos de seguros em que, pela
sua natureza, possa significar perdas significativas. É calculada com base nas taxas específicas estabelecidas pelo ISSM – Decreto n.º
30/2011.
Provisão para riscos em curso
A provisão para riscos em curso corresponde ao montante estimado para fazer face a prováveis indemnizações e encargos a suportar
após o termo do exercício e que excedam o valor do somatório dos prémios não adquiridos, dos prémios exigíveis em relação aos
contratos em vigor e dos prémios a serem renovados em Janeiro do ano seguinte. O método de cálculo da provisão para riscos em
curso está de acordo com a legislação aplicável – Decreto n.º 30/2011.

c) Investimentos e outros activos financeiros
A classificação dos activos financeiros no seu reconhecimento inicial depende do objectivo para o qual foram adquiridos, bem como das
suas características, considerando as seguintes categorias:

Activos financeiros disponíveis para venda
Os activos financeiros disponíveis para venda são activos financeiros detidos com a intenção de os manter por tempo indeterminado,
ou são designados para venda no momento do seu reconhecimento inicial.

Investimentos a deter até à maturidade
Considera-se investimentos a deter até à maturidade a categoria de activos financeiros não derivados com pagamentos fixos ou
determináveis e maturidades fixas, tendo a Companhia a intenção de deter os mesmos até à maturidade.
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Empréstimos e contas a receber
Classifica-se como empréstimos e contas a receber os activos financeiros não derivados com pagamentos fixos ou determináveis que
não estão cotados num mercado activo.
Os activos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de contratação pelo respectivo justo valor acrescido de custos de
transacção directamente atribuíveis, excepto para activos financeiros ao justo valor através de ganhos e perdas, em que os custos de
transacção são reconhecidos imediatamente em ganhos e perdas.
O justo valor é em geral o valor pelo qual um activo ou passivo é transaccionado, entre partes independentes, dispostas a entrar numa
transacção em condições normais de actividade. O justo valor no momento de reconhecimento inicial normalmente coincide com o preço
da transacção.
O justo valor é determinado com base em preços de um mercado activo ou em métodos de avaliação no caso de inexistência de tal
mercado activo. Um mercado é considerado activo se ocorrerem transacções de forma regular.
A INTERNATIONAL COMMERCIAL & ENGINEENING, ICE SEGUROS, S.A., avalia, em cada data de relato, se existe evidência
objectiva de que um activo financeiro ou grupo dos activos financeirs está em imparidade. Considera-se que um activo financeiro está
em imparidade se, e apenas se, existir evidência objectiva de perda de valor em resultado de um ou mais acontecimentos que tenham
ocorrido após o reconhecimento inicial do activo e desde que tais acontecimentos tenham um impacto sobre os fluxos de caixa futuros
estimados dos activos financeiros. A evidência de imparidade pode incluir indicações de que o devedor ou um grupo de devedores está
em dificuldades financeiras, incumprimento ou mora na liquidação de capital ou juros, a probabilidade de entrarem em falência ou em
reorganização financeira e sempre que esteja disponível informação que indique um decréscimo de valor dos fluxos de caixa futuros.

Reconhecimento inicial, mensuração e desreconhecimento
Os activos financeiros são inicialmente reconhecidos ao seu justo valor acrescido dos custos de transacção, com excepção da categoria
dos activos financeiros ao justo valor através de ganhos e perdas, sendo os custos de transacção reconhecidos em ganhos e perdas.
O desreconhecimento dos activos financeiros ocorre quando os direitos contratuais do activo financeiro expiram, quando a Companhia
tenha procedido à transferência substancial de todos os riscos e benefícios associados à sua detenção ou, embora retenha parte, mas
não substancialmente todos os riscos e vantagens associados à sua propriedade.

Mensuração subsequente
Os activos financeiros disponíveis para venda são valorizados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas em capital próprio até
ao momento da anulação do reconhecimento, ou seja identificada uma perda por imparidade, momento em que o valor acumulado das
perdas é reclassificado em ganhos e perdas.
Para os activos financeiros em que não seja possível mensurar com fiabilidade o justo valor, os mesmos são reconhecidos ao custo de
aquisição, sendo qualquer perda por imparidade registada por contrapartida de ganhos e perdas.
Os activos detidos até à maturidade, bem como os empréstimos e contas a receber, após o reconhecimento inicial, são mensurados ao
custo amortizado, com base no método da taxa de juro efectiva, e são deduzidos de perdas de imparidade. Os ganhos e perdas são
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reconhecidos nos ganhos e perdas na anulação do reconhecimento devido à imparidade, bem como devido à aplicação do método da
taxa de juro efectiva.

d) Imparidade dos activos financeiros
A INTERNATIONAL COMMERCIAL & ENGINEERING, ICE SEGUROS, S.A., avalia em cada data de relato a existência de evidência
objectiva de imparidade de um activo financeiro ou grupo de activos financeiros.

Activos escriturados pelo custo amortizado
Se existir prova objectiva de que foi incorrida uma perda por imparidade em activos escriturados pelo custo amortizado, a quantia da
perda é mensurada como a diferença entre a quantia escriturada do activo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados
(excluindo as perdas de crédito previstas futuras que não tenham sido incorridas) descontados à taxa de juro efectiva original do activo
financeiro (isto é, a taxa de juro efectiva calculada no reconhecimento inicial). A quantia escriturada do activo deve ser reduzida através
do uso de uma conta de redução do activo. A quantia da perda deve ser reconhecida em ganhos e perdas.Se, num período subsequente,
a quantia da perda por imparidade diminuir e a diminuição puder ser objectivamente relacionada com um acontecimento que ocorra
após o reconhecimento da imparidade, a perda por imparidade anteriormente reconhecida deve ser revertida. A reversão não deve
resultar numa quantia escriturada do activo financeiro que exceda o seu custo amortizado na data em que a imparidade foi revertida.
Qualquer reversão subsequente da perda por imparidade deve ser reconhecida em ganhos ou perdas.

Activos financeiros escriturados pelo custo
Se existir prova objectiva de que uma perda por imparidade foi incorrida num instrumento de capital próprio não cotado que não seja
escriturado pelo justo valor porque o seu justo valor não pode ser fiavelmente mensurado, ou num activo derivado que esteja ligado a e
deve ser liquidado por entrega de um tal instrumento de capital próprio não cotado, a quantia da perda por imparidade é mensurada
como sendo a diferença entre a quantia escriturada do activo financeiro e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados
descontados à taxa de retorno de mercado corrente para um activo financeiro semelhante. Tais perdas por imparidade não devem ser
revertidas.

Activos financeiros disponíveis para venda
Quando existe prova de imparidade nos activos financeiros disponíveis para venda, a quantia correspondente à diferença entre o custo
de aquisição (líquido de qualquer pagamento e amortização de capital) e o justo valor actual, deduzida de qualquer perda por imparidade
no activo anteriormente reconhecida em ganhos e perdas, é transferida do capital próprio para ganhos e perdas.

15

Demonstrações Financeiras para o Exercício findo em 31 Dezembro 2020
(Montantes em Meticais)

e) Compensação de instrumentos financeiros
Os activos e passivos financeiros são compensados e apresentados no balanço pelo seu valor líquido se, e apenas se, exista o direito
legal corrente de compensar os montantes já reconhecidos e exista a intenção de os liquidar pelo seu valor líquido ou realizar o activo
e liquidar o passivo simultaneamente.

f)

Passivos financeiros – reconhecimento inicial e mensuração

Reconhecimento inicial, mensuração e desreconhecimento

Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando existe uma obrigação contratual da sua liquidação ser efectuada
mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo financeiro, independentemente da sua forma legal.
Os passivos financeiros são inicialmente reconhecidos ao seu justo valor adicionado dos custos de transacção, com excepção da
categoria dos passivos financeiros ao justo valor através de ganhos e perdas, sendo os custos de transacção reconhecidos em ganhos
e perdas.
O desreconhecimento do passivo financeiro ocorre quando as obrigações contratuais do passivo financeiro expiram.
Quando um passivo financeiro é substituído por um outro do mesmo credor, em condições substancialmente diferentes, ou os termos
do passivo existente são substancialmente diferentes, essa troca ou alteração é tratada como uma anulação do reconhecimento do
passivo original e é reconhecido um novo passivo, sendo a diferença dos valores registada em ganhos e perdas.

Mensuração subsequente
Após o reconhecimento inicial, os passivos financeiros ao justo valor através de ganhos e perdas são reconhecidos ao justo valor, sendo
as suas variações reconhecidas em ganhos e perdas.
Os empréstimos e contas a pagar, após o reconhecimento inicial, são mensurados ao custo amortizado, através do método da taxa de
juro efectiva. Os ganhos e perdas são reconhecidos na conta de ganhos e perdas aquando da anulação do reconhecimento, assim
como decorrentes de aplicação do método da taxa de juro efectiva.

g) Resseguro
A INTERNATIONAL COMMERCIAL & ENGINEENING ICE SEGUROS, S.A. cede risco para todos os ramos de seguro em que
desenvolve a sua actividade.
Os activos / passivos relacionados com a actividade de resseguro representam saldos a receber de, ou a pagar a resseguradoras. Os
valores a receber de ou a pagar a resseguradoras são calculados de modo coerente com a provisão para sinistros a pagar ou sinistros
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regularizados associados às apólices da resseguradora e estão de acordo com as disposições contratuais previamente definidas nos
respectivos tratados de resseguro

h) Instrumentos de capital
As acções são classificadas como instrumento de capital próprio quando não existe uma obrigação contratual da sua liquidação ser
efectuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo financeiro. Os custos suplementares directamente atribuíveis à emissão de
acções ordinárias e as opções sobre acções são reconhecidas como dedução do capital próprio.

i)

Valores a receber por operações de seguro

Os valores a receber por operações de seguro são reconhecidos quando devidos à Companhia, sendo mensurados pelo seu justo valor
da consideração recebida ou a receber. Após o reconhecimento inicial, os valores a receber por operações de seguro são mensurados
ao custo amortizado, de acordo com o método da taxa de juro efectiva. Sempre que se registem indícios de que um activo por valores
a receber por operações de seguro possa estar em imparidade, é avaliada a sua recuperabilidade e reconhecida em ganhos e perdas
qualquer perda estimada.
Os critérios de desreconhecimento descritos para os activos financeiros são aplicáveis no desreconhecimento de valores a receber por
operações de seguro.

j)

Caixa e equivalentes de caixa

Na preparação da demonstração de fluxos de caixa, a INTERNATIONAL COMMERCIAL & ENGINEERING ICE SEGUROS S.A.
considera como caixa e equivalentes de caixa os valores registados no balanço com maturidade inferior a três meses, a contar da data
de relato, onde se incluem o caixa e as disponibilidades em instituições de crédito.

k) Provisões não técnicas
A Companhia constitui provisões quando tem uma obrigação presente legal ou construtiva de horizonte temporal ou montante incerta e
resultante de eventos passados relativamente à qual seja provável o futuro dispêndio de recursos financeiros, e esta possa ser
determinada com fiabilidade.
O montante da provisão corresponde à melhor estimativa, pela direcção, do valor a desembolsar para liquidar a responsabilidade na
data do balanço.

l)

Activos tangíveis

Os activos tangíveis são registados ao custo de aquisição, deduzido de depreciações e perdas por imparidade acumuladas.
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Os custos subsequentes são reconhecidos como activo separado, apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos
futuros para a Companhia.
As despesas de manutenção e reparação e outras despesas associadas à sua utilização são reconhecidas nos resultados do período
em que foram incorridas.
Um activo tangível é desreconhecido aquando da sua alienação ou quando não se esperam futuros benefícios económicos da sua
utilização ou alienação.
Qualquer ganho ou perda resultante do cancelamento do reconhecimento do activo (calculado como a diferença entre rendimento da
venda e o valor escriturado do activo) é reconhecido como rendimento no período da sua implementação.
A Companhia efectua com regularidade uma análise estimada da adequação da vida útil dos seus activos tangíveis. As mudanças na
vida útil prevista dos activos ficam registadas modificando-se o período ou o método de depreciação, conforme apropriado, e tratadas
como mudanças nas estimativas contabilísticas. Os custos são reconhecidos como activo separado, apenas se for provável que deles
resultarão benefícios económicos futuros para a Companhia.
A depreciação dos activos tangíveis é calculada pelo método das quotas constantes de acordo com os seguintes períodos, que não
diferem substancialmente da respectiva vida útil estimada:

Descrição
Propriedade, planta e equipamento
Mobiliário
Máquinas e ferramentas
Equipamento informático
Instalações interiores
Equipamento de comunicação
Equipamento de transporte
Climatização

Número de anos
10
10
4
4
10
10
5
10

m) Activos intangíveis
Os activos intangíveis incluem o custo de aquisição do software. Os activos intangíveis estão registados pelo seu valor líquido e são
amortizados ao longo de um período de três anos.

n) Imparidade de activos não financeiros
A Companhia avalia, a cada data de relato, ou com maior frequência caso tenham ocorrido alterações que indiquem que um determinado
activo possa estar em imparidade, se existem indicações de que um activo não financeiro se possa encontrar em imparidade. Se tal
indicação existir, ou quando for necessário realizar um teste anual de imparidade de um activo, a INTERNATIONAL COMMERCIAL &
ENGINEERING ICE SEGUROS, S.A estima a respectiva quantia recuperável e, caso esta se apresente inferior à quantia escriturada, o
activo encontra-se em imparidade e é reduzido para a sua quantia recuperável.
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Para os activos excluindo o “goodwill”, em cada data de relato, a Companhia reavalia se existe qualquer indicação de que uma perda
por imparidade anteriormente reconhecida possa já não existir ou possa ter reduzido. Caso exista tal indicação,a INTERNATIONAL
COMMERCIAL & ENGINEERING, ICE SEGUROS, S.A. estima a quantia recuperável do activo e são revertidas as perdas por
imparidade previamente reconhecidas, apenas se tiverem ocorrido alterações nas estimativas usadas para determinar a quantia
recuperável desde o reconhecimento da perda.
Para os investimentos em instrumentos de capital próprio não cotados num mercado activo, o justo valor deverá ser determinado
recorrendo a modelos de avaliação a partir de dados observáveis no mercado, caso contrário deverão permanecer ao custo.
A INTERNATIONAL COMMERCIAL & ENGINEERING, ICE SEGUROS, S.A., efectua testes de imparidade sempre que eventos ou
circunstâncias indicarem que a quantia escriturada excede o montante recuperável; a diferença, caso registada, é reconhecida nos
resultados.
O montante recuperável é determinado como sendo o mais alto entre o valor líquido de venda do activo e o seu valor de uso, que é
calculado com base no presente valor dos fluxos de caixa futuros estimados que se esperam obter do uso continuado do activo e da
sua alienação no fim da sua vida útil.

o) Impostos

Impostos de rendimento correntes
O imposto corrente, activo ou passivo, dos períodos correntes e anteriores é estimado com base no valor esperado a recuperar ou a
pagar às autoridades fiscais. A taxa e a legislação fiscais usadas para calcular aquele montante são as que se encontram em vigor à
data de relato.
O imposto corrente é calculado com base no lucro tributável do exercício económico, o qual difere do resultado contabilístico devido a
ajustamentos à matéria colectável resultantes de gastos ou rendimentos não relevantes para efeitos fiscais, ou que apenas serão
considerados noutros períodos contabilísticos, em conformidade com a legislação fiscal vigente
Impostos diferidos
Os impostos diferidos são apresentados usando o método de balanço em relação a diferenças temporárias na data do relato entre as
bases de tributação dos activos e passivos e as respectivas quantias escrituradas para efeitos de relato financeiro.
Os impostos diferidos activos são reconhecidos relativamente a todas as diferenças temporárias susceptíveis de dedução, ao reporte
de perdas de créditos fiscais não usados e de perdas fiscais não usadas, até ao ponto em que seja provável que o lucro tributável esteja
disponível, contra o qual possam ser utilizadas as diferenças temporárias susceptíveis de dedução, o reporte de créditos fiscais não
usados e as perdas fiscais não usadas.
Os impostos diferidos activos e passivos são mensurados às taxas fiscais cuja aplicação está prevista para o exercício quando o activo
for realizado ou o passivo liquidado, com base em taxas fiscais (e legislação fiscal) que foram adoptadas, ou substancialmente
adoptadas, na data do relato.
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Os impostos diferidos activos relacionados com itens reconhecidos directamente no capital próprio são reconhecidos no capital próprio
e não em ganhos e perdas.

Nota 3.5. Principais julgamentos, estimativas e pressupostos contabilísticos
A preparação das demonstrações financeiras da INTERNATIONAL COMMERCIAL & ENGINEERING ICE SEGUROS S.A. requer que
o Conselho de Administração efectue julgamentos, estimativas e premissas no âmbito da tomada de decisão sobre alguns tratamentos
contabilísticos com impactos nos valores reportados de receitas, despesas, activos e passivos, e a divulgação de passivos contingentes,
na data do relato. Contudo, a incerteza sobtre estas premissas e estimativas podem levar a resultados que exijam um ajustamento
material na quantia escriturada do activo ou passivo afectado no futuro.
As estimativas e pressupostos subjacentes são revistas periodicamente. Qualquer alteração às estimativas contabilísticas é reconhecida
no período em que a estimativa é revista e nos períodos seguintes afectados.

Estimativas e pressupostos
Os principais pressupostos relativos às principais fontes de incerteza futuras e outras nas estimativas na data do relato que tenham um
risco significativo de provocar um ajustamento material nas quantias escrituradas do activo ou passivo no próximo exercício são
analisadas como se segue.

Responsabilidade total decorrente de sinistros por regularizar relativos a contratos de seguro
Existem algumas fontes de incerteza que têm de ser consideradas na avaliação da responsabilidade que a INTERNATIONAL
COMMERCIAL & ENGINEERING ICE SEGUROS S.A., pagará, em última instância, por tais sinistros.
As fontes de incerteza decorrentes de contratos de seguro podem ser caracterizadas da seguinte forma:
(i)

Incerteza quanto à possibilidade de ocorrência de um evento que dê origem a uma perda segurada;

(ii)

Incerteza quanto ao valor da perda segurada sofrida por um tomador de seguro em resultado de um acontecimento seguro
desfavorável;

(iii)

Incerteza quanto ao valor total da perda decorrente de sinistros participados à Companhia e para os quais existe provisão; e

(iv)

Incerteza quanto à exposição futura pela Companhia a responsabilidades assumidas e ainda não reportadas.

O grau de incerteza será diferente entre os vários ramos de negócio, de acordo com as características dos riscos segurados. O custo
de cada sinistro é determinado considerando o valor actual da perda esperada pelo tomador de seguro.
A constituição de responsabilidades por contratos de seguro é um processo de incerteza inerente à actividade da Companhia; como tal,
o custo total de regularização de um sinistro e riscos em curso poderá variar substancialmente em relação à estimativa inicial do custo
com o sinistro, particularmente em relação aos ramos de actividade com uma materialização lenta. A Companhia elabora estimativas e
pressupostos que lhe permitem adequar as responsabilidades às possíveis perdas por contratos de seguro e provisões para riscos em
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curso. As estimativas e os julgamentos realizados são sujeitos a revisões trimestrais, permitindo ajustar quaisquer factos novos
identificados.
As estimativas iniciais são determinadas com base na melhor estimativa possível relativamente aos sinistros declarados e ao padrão de
sinistralidade que se verifica na Companhia. A Companhia procede ainda à determinação de estimativas para os sinistros ocorridos mas
ainda não participados (IBNR) e de estimativas para sinistros ocorridos mas não reportados adequadamente (IBNER).

Provisões
Várias premissas são aplicadas para chegar ao valor contabilístico das provisões que são reconhecidas em termos dos requisitos da
IAS 37 Provisões, Passivos Contingentes e Activos Contingentes.

Imparidade dos activos financeiros disponíveis para venda
A Companhia determina que existe imparidade nos seus activos disponíveis para venda quando existe uma desvalorização continuada
ou de valor significativo no seu justo valor. A determinação de uma desvalorização continuada ou de valor significativo requer julgamento
do Conselho de Administração.

Impostos sobre o rendimento
Os impostos sobre o rendimento (correntes e diferidos) são determinados pela INTERNATIONAL COMMERCIAL & ENGINEERING ICE
SEGUROS, S.A., com base nas regras definidas pelo enquadramento fiscal. No entanto, em algumas situações, a legislação fiscal não
é suficientemente clara e objectiva e poderá dar origem a diferentes interpretações. Nestes casos, os valores registados resultam do
melhor entendimento da Companhia sobre o adequado enquadramento das suas operações, o qual é susceptível de poder vir a ser
questionado pelas Autoridades Fiscais.
Os activos por impostos diferidos decorrentes de prejuízos fiscais reportados são reconhecidos na medida em que seja provável que
lucros tributáveis futuros permitirão que o activo por impostos diferidos seja recuperado. O reconhecimento de impostos diferidos activos
exige que o Conselho de Administração efectue julgamentos significativos de modo a poder determinar a probabilidade e o valor dos
lucros futuros que permita o reconhecimento dos activos por impostos diferidos juntamente com a estratégia do plano dos impostos
futuros.

Nota 3.6. Alterações nas políticas contabilísticas, estimativas e erros
Não ocorreram quaisquer alterações nas políticas contabilísticas ou nas estimativas. Adicionalmente, não foram identificados erros de
anos anteriores.
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Nota 4. Riscos decorrentes da natureza de contratos de seguro e activos de resseguro
4.1. Apresentação de informação para identificação e explicação dos valores nas demonstrações financeiras decorrentes de
contratos de seguro incluindo, nomeadamente:
a) Informações relacionadas com as políticas contabilísticas para contratos de seguros, activos, passivos, proveitos e custos
As políticas contabilísticas adoptadas seguem os princípios descritos na Nota 3 deste relatório.
b) Reconciliações das alterações no passivo decorrentes de contratos de seguros, activos decorrentes de contratos de resseguro e
custos de aquisição diferidos, incluindo:
(i) Com relação a provisão para sinistros: Decomposição dos custos com sinistros.
DECOMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM SINISTROS
31.12.2020
Produtos

Variação da
provisão para
sinistros
2

Montantes pagos
1

Seguro Directo
Acidentes de trabalho
Acidentes pessoais e doença
Incêdio e elementos da natureza
Autmóvel
Marítimo
Aéreo
Transportes
Responsabilidade civil geral
Diversos
Total

743 964

Custos com
sinistros
(3)=(1)+(2)

1 244 241
42
347 543 567
14 141 176
608 983

2 894 880
1 611 011
27 845 432

500 277
42
143 684 550
9 785 747
( 364 483)
( 3 445 691)
( 516 148)
186 573 533

242 283 200

336 217 828

578 501 027

203 859 017
4 355 429
973 467
-

( 550 811)
1 094 863
214 418 965

31.12.2019

Produtos

Variação da
provisão para
sinistros
2

Montantes pagos
1

Seguro Directo
Acidentes de trabalho
Acidentes pessoais e doença
Incêdio e elementos da natureza
Autmóvel
Marítimo
Aéreo
Transportes
Responsabilidade civil geral
Diversos
Total

685 701

Custos com
sinistros
(3)=(1)+(2)

1 022 423

( 15 169 002)
( 4 284)
62 607 996
6 883 381
640 642
63
3 541 312
( 144 382)
108 595 144

( 14 483 301)
( 4 284)
201 722 388
7 886 552
2 716 569
63
3 861 899
( 144 382)
109 617 567

144 222 203

166 950 869

311 173 072

139 114 393
1 003 171
2 075 927
320 588
-
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c) Margem de solvência
Nos termos do artigo 53.º do Decreto n.º 30/2011, de 11 de Agosto, as seguradoras devem dispôr permanentemente de uma margem
de solvência disponível adequada em relação ao conjunto da sua actividade, sendo a margem de solvência disponível correspondente
aos seus activos isentos de qualquer passivo previsível deduzido dos activos intangíveis.
Para determinar a margem de solvência disponível em relação a todos os sectores “Não Vida”, de acordo com o artigo 56.º do mesmo
Decreto, os activos podem incluir:
▪

Pagamento de capital social ou, em mútuo seguro, garantia de capital angariado;

▪

Metade do capital não realizado ou metade do capital garantido não realizado, desde que a parte paga seja igual ou superior a 50%
do capital social ou capital de garantia referido;

▪

A receita bruta de prémios, reservas de reavaliação e quaisquer outras reservas, legais e livres, não oneradas por qualquer
compromisso; e

▪

Balanço de ganhos e perdas, menos quaisquer distribuições.

De acordo com a alínea c) acima, os montantes dos prémios a considerar para determinar a margem de solvência disponível devem ser
brutos e não líquidos de prémios de seguro cedidos.
No entanto, para os itens acima mencionados, serão deduzidos os valores de:
▪

Acções próprias detidas pela seguradora;

▪

Activos intangíveis;

▪

Perdas não contabilizadas na reserva de reavaliação que não são excepcionais e resultam da avaliação de activos;

▪

Passivos previsíveis que o ISSM considera não devem ser apropriadamente reflectidos nas contas da seguradora.

.

A margem de solvência exigida para os sectores de seguros “Não Vida” é calculada com base no montante anual dos prémios (seguro
directo bruto e prémios de resseguro aceites emitidos) ou do custo anual médio dos sinistros (no seguro directo e resseguro aceite) dos
3 últimos exercícios financeiros e o seu valor será igual ou superior aos resultados obtidos pela aplicação do método do montante anual
do rendimento bruto dos prémios e pelo custo médio dos sinistros do método dos 3 últimos exercícios financeiros, ambos calculados ao
abrigo do artigo 57º.
Assim, com base nos requerimentos do ISSM, o cálculo da margem de solvência é baseado no seguro directo bruto e nos prémios de
resseguro aceites emitidos ou no custo anual médio dos sinistros, inclusive no seguro directo e no resseguro aceite.
d) Representação das provisões técnicas
De acordo com o artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 1/2010, de 31 de Dezembro, em conjugação com o artigo 46.º do Decreto n.º 30/2011,
de 11 de Agosto, as provisões técnicas devem em qualquer momento ser representadas integralmente por activos equivalentes,
tangíveis ou intangíveis. A natureza dos activos representativos das provisões técnicas e os respectivos limites percentuais, dependendo
do valor global das referidas provisões, estão descritos no artigo 48.º do Decreto 30/2011, de 11 de Agosto.
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Em 31 de Dezembro de 2020, a empresa apresentava uma deficiência de 450.104.224,89 Meticais de ativos afetos a títulos de dívida
do Setor Público, Obrigações, Fideicomissos, Ações, Imóveis e Hipotecas exigida nos termos da legislação e um excesso de
342.809.338,98 Meticais de ativos afetos ao Caixa e Equivalentes de Caixa em Bancos de Moçambique. Esta insuficiência de ativos
aumentou devido a uma reavaliação de sinistro relacionado com o Ciclone IDAI pelo tribunal para o qual recebemos os fundos de
resseguradores para alocação apenas no final de Dezembro de 2020, não permitindo que a ICE Seguros garantisse a parte dos passivos
sob sua responsabilidade.

Nota 5. Caixa e equivalentes de caixa
Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são analisados conforme se segue:
31 Dez-2020
Caixa
Depósitos á ordem

31 Dez-2019

206 063

-

632 522 258

158 155 401

632 728 321

158 155 401

Nota 6. Activos financeiros disponíveis para venda
Os activos financeiros disponíveis para venda apresentam-se como se segue:
31-Dez-2020
Justo valor acções
Cervejas de Moçambique, S.A - CDM

31-Dez-2019

1 293 560

4 414 273

1 293 560

4 414 273

Nota 7. Empréstimos e contas a receber
A rubrica de empréstimos e contas a receber é essencialmente constituída pelos depósitos a prazo existentes no fim do ano.
A decomposição dos depósitos a prazo por moeda é como se segue.
31-Dez-2020
Depósitos a curto prazo em MZN
Depósitos a curto prazo em USD

31-Dez-2019
-

224 145 770

84 341 552
542 615 559

224 145 770

626 957 112
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Nome da instituição bancária
Standard Bank
Letshego
MYBUCKS Banking Corporation
Total de depósitos a prazo em MZN
Banco Unico
Banc ABC
Banco Unico
Banc ABC
Total de depósitos a prazo em USD

Moead

Taxa de Juro Data de início Data de vencimento 31-Dez-2020

MZN
MZN
MZN

2.00%
20.00%
21.00%

26-Dec-18
2-Jul-19
25-Jul-19

26-Dec-20
1-Jul-20
24-Jul-20

USD
USD
USD
USD

2.35%
4.00%
3.25%
5.05%

3-Nov-20
29-Dec-20
11-Nov-19
12-Dec-19

1-Feb-21
28-Jan-21
9-Feb-20
11-Jan-20

31-Dez-2019

-

841 552
23 500 000
60 000 000
84 341 552

111 810 770
112 335 000
224 145 770

369 724 783
172 890 776
542 615 559

Nota 8. Activos financeiros a deter até à maturidade
A 31 de Dezembro de 2020 a Companhia não detia nenhum activo financeiro até a maturidade.

Nota 9. Activos tangíveis e intangíveis
Durante o ano, o movimento dos activos tangíveis é analisado como se segue:
01-Jan-2020
Custo de aquisição
Equipamento administrativo
Equipamento informático
Equipamento de transporte

2 054 302
7 332 157
1 421 598
10 808 057
01-Jan-2020

Depreciações acumuladas
Equipamento administrativo
Equipamento informático
Equipamento de transporte

Valor Líquido

945 361
6 771 412
1 180 387
8 897 159
1 910 898

Abates /
(Alienações

Adicções
Depreciações do
exercício
199 918
511 808
241 213
952 940

31-Dez-2020
-

Abates /
(Alienações

2 054 302
7 332 157
1 421 598
10 808 057
31-Dez-2020

-

1 145 279
7 283 220
1 421 600
9 850 099
957 958
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01-Jan-2019
Custo de aquisição
Equipamento administrativo
Equipamento informático
Equipamento de transporte

2 054 302
7 278 990
1 421 598
10 754 890

53 167
Depreciações do
exercício

Valor liquído

745 443
5 351 332
830 120
6 926 895

31-Dez-2019
-

53 167

01-Jan-2019
Depreciações acumuladas
Equipamento administrativo
Equipamento informático
Equipamento de transporte

Abates/
(Alienações)

Adições

Abates/
(Alienações)

199 918
1 420 080
350 267
1 970 264

31-Dez-2019
-

3 827 995

2 054 302
7 332 157
1 421 598
10 808 057

945 361
6 771 412
1 180 387
8 897 159
1 910 898

Durante o ano, o movimento dos activos intangíveis apresenta-se da seguinte forma:
01-Jan-2020
Custo de aquisição
Software

Adicções

730 563

-

730 563

730 563

-

730 563

Depreciações do
exercício

01-Jan-2020
Depreciações acumuladas
Software

Net book value

-

730 563

730 563

-

730 563

( 0)

Valor liquído

Adições

31-Dez-2019

730 563

-

730 563

730 563

-

730 563

01-Jan-2019
Depreciações acumuladas
Software

31-Dez-2020

730 563

01-Jan-2019
Custo de aquisição
Software

31-Dez-2020

Depreciações do
exercício

31-Dez-2019

684 907

45 656

730 563

684 907

45 656

730 563

45 656

-
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Nota 10. Provisões técnicas líquidas de resseguro
As provisões técnicas líquidas de resseguro decompõem-se como se segue:
31-Dez-2020
Seguro directo e
resseguro aceite
Provisão para prémios não adquiridos
Provisão para sinistros
Do ramo de acidentes de trabalho e doenças profissionais
De outros ramos
Reserva para participação nos lucros
Reserva de desvios de sinistros
Provisão para riscos em curso

Resseguro cedido

Líquido

( 33 154 825)
( 122 352 929)

( 349 036 984)
( 196 504 920)

326 950 221
103 414 831

( 22 086 764)
( 93 090 089)

( 6 039 089)
( 457 727 452)

341 413 612

( 6 039 089)
( 116 313 840)

( 6 442 826)
( 190 062 094)

103 414 831

( 6 442 826)
( 86 647 263)

( 74 224)

( 3 723 846)

( 155 581 978)

( 549 265 751)

430 365 052

Seguro directo e
resseguro aceite

Resseguro cedido

( 74 224)

813 411 353

31-Dez-2020
Seguro directo e
resseguro aceite

-

( 3 723 846)
( 118 900 699)

31-Dez-2019

Resseguro cedido

Líquido

Líquido

( 1 959 903)
( 21 060 775)
( 266 522 216)
( 9 895 285)
( 11 969 734)
( 1 941 608)
( 372 509)
( 92 472 992)
( 98 957 545)

215 118
20 290 290
254 076 835
4 000 083
11 095 594
1 717 716
313 238
86 900 331
93 388 537

( 1 744 785)
( 770 485)
( 12 445 380)
( 5 895 202)
( 874 140)
( 223 893)
( 59 271)
( 5 572 660)
( 5 569 008)

( 317 893)
( 19 472 896)
( 178 520 022)
( 2 627 607)
( 11 016 860)
( 295 528)
( 393 609)
( 98 529 763)
( 37 862 807)

262 025
18 762 690
168 167 058
708 220
10 320 368
268 662
328 961
93 203 337
34 928 899

( 55 868)
( 710 206)
( 10 352 964)
( 1 919 387)
( 696 492)
( 26 866)
( 64 648)
( 5 326 426)
( 2 933 908)

( 505 152 566)

471 997 741

( 33 154 825)

( 349 036 984)

326 950 221

( 22 086 764)

Seguro directo e
resseguro aceite

Resseguro cedido

Provisão para sinistros

31-Dez-2020
Seguro directo e
resseguro aceite

31-Dez-2019

Resseguro cedido

( 6 039 089)
( 209 124 663)
( 27 850 190)
( 1 538 419)
( 75)
( 78 831)
( 103 855)
( 219 031 418)

216 777 289
12 380 797
1 523 144
75
74 703
95 075
101 445 353

( 463 766 540)

341 413 612

Provisão para riscos em curso

9 117 175

Líquido

3 078 087
7 652 626
( 15 469 393)
( 15 275)
( 4 128)
( 8 780)
( 117 586 066)

75 561 116
14 369
1 638 059
62
2 868 595
808 707
22 523 923

( 6 442 826)
42
17 622 573
( 15 382 226)
( 22 727)
( 634 382)
2 032
( 88 232 576)

( 122 352 929)

( 196 504 920)

103 414 831

( 93 090 089)

Seguro directo e
resseguro aceite

Resseguro cedido

-

-

Líquido

( 6 442 826)
42
( 57 938 542)
( 15 396 595)
( 1 660 787)
( 62)
( 3 502 977)
( 806 675)
( 110 756 499)

-

31-Dez-2020
Seguro directo e
resseguro aceite

Acidentes pessoais e doença
Incêdio e elementos da natureza
Aéreo

Líquido

471 997 741
341 413 612

Provisão para prémios não adquiridos

Acidentes de trabalho
Acidentes pessoais e doença
Incêdio e elementos da natureza
Autmóvel
Marítimo
Aéreo
Transportes
Responsabilidade civil geral
Diversos

Resseguro cedido

( 505 152 566)
( 463 766 540)

( 968 993 331)

Acidentes de trabalho
Acidentes pessoais e doença
Incêdio e elementos da natureza
Autmóvel
Marítimo
Aéreo
Transportes
Responsabilidade civil geral
Diversos

31-Dez-2019
Seguro directo e
resseguro aceite

31-Dez-2019

Resseguro cedido

Líquido

Líquido

( 74 224)

-

( 74 224)
-

( 185 360)
( 3 538 486)

-

( 185 360)
( 3 538 486)
-

( 74 224)

-

( 74 224)

( 3 723 846)

-

( 3 723 846)
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Nota 11. Outros devedores por operações de seguros e outras operações
Os valores a receber por outros devedores por operações de seguro e outras operações apresentam-se como se segue:
31-Dez-2020
Contas a receber por operações de seguro directo
Tomadores de seguro
Mediadores de seguros

198 093 981
80 210 517

110 712 374
135 243 357

287 553 692

245 955 731

31-Dez-2020
Contas a receber por operações de resseguro
Resseguro
Contas a receber por outras operações

31-Dez-2019

31-Dez-2019

25 419 337
7 880 521

22 253 297
1 898 348

33 299 858
320 853 549

24 151 645
270 107 376

Nota 12. Impostos diferidos
O imposto diferido no exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 apresenta-se da seguinte forma:
01-Jan-2020

Activos por impostos diferidos
Diferenças de câmbio não realizadas

Passivos por impostos diferidos
Diferenças de câmbio não realizadas

Ganhos e Perdas
Perdas
Ganhos

31-Dez-2020

58 624 988

( 58 624 988)

66 642 986

66 642 987

58 624 988

( 58 624 988)

66 642 986

66 642 987

50 532 720

112 971 215

( 50 532 720)

112 971 215

50 532 720

112 971 215

( 50 532 720)

112 971 215

54 420 497

( 46 328 229)

A 31 de Dezembro de 2019, o imposto diferido apresenta-se como se segue:

01-Jan-2019
Impostos diferidos activos
Diferenças de câmbio não realizadas

Impostos diferidos passivos
Diferenças de câmbio não realizadas

Ganhos e perdas
Perdas
Ganhos

31 Dez-2019

75 064 705

( 75 064 705)

58 624 988

58 624 988

75 064 705

( 75 064 705)

58 624 988

58 624 988

83 608 497

50 532 720

( 83 608 497)

50 532 720

83 608 497

50 532 720

( 83 608 497)

50 532 720

( 16 636 061)

8 092 269
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Nota 13. Imposto sobre Rendimento
O imposto sobre rendimento em 31 de Dezembro de 2020 apresenta-se como se segue:
31-Dez-2020
Resultado líquido do exercício

Multas fiscais
50% dos subsidios (224)
80% das despesas de representação
50% dos encargos com viaturas ligeiras de passageiros
Donativos não previstos ou além dos limites legais
Depreciação não dedutível
Anulações
off set
Capital losses
Diferenças de câmbio não realizadas
Impostos suportados por terceiros
Impostos diferidos

31-Dez-2019

60 513 346

12 195
74 424
71 182
61 297
140 000
208 259 332
991 471

31-Dez-2019
como reportado

44 892 529

44 892 529

171,556
7,879
150,269
287,998
235,924
140,000
183,203,089
864,256

171 556
7 879
150 269
287 998
235 924
140 000

183 203 089
864 256

-

-

Total
B - Deduções
Diferenças de câmbio não realizadas
Impostos diferidos
Juros já tributados
Total

270 123 246

229,953,499

229 953 499

353 035 048
( 54 420 497)
29 013 452
327 628 004

157,914,749
16,636,060
38,935,861
213,486,670

157 914 749
16 636 060
38 935 861
213 486 670

Rendimentos tributáveis / (Perda fiscal)
Prejuízos ficais antecipados
Prejuizo fical transportado

( 57 504 757)
( 16 034 520)
( 73 539 277)

16 466 829
( 32 501 348)
( 16 034 520)

16 466 829
( 32 501 348)
( 16 034 520)

Nota 14. Outros credores por operações de seguro e outras operações
Os valores a pagar por operações de seguro e outras operações apresentam-se como se segue:

31-Dez-2020
Contas a pagar por operações de seguro directo
Mediadores de seguros
Letshego

6 239 057
14 779 917

1 484 478
28 582 427

21 018 974

30 066 905

31-Dez-2020
Contas a pagar por operações de resseguro
Resseguro
Contas a pagar por outras operações
Valores a regularizar - Movimentos de bancos
Credores diversos

31-Dez-2019

31-Dez-2019

334 123 772
( 7 730 032)

335 842 382
24 957 394

( 13 964 902)
6 234 870

21 659 959
3 297 435

326 393 741
347 412 715

360 799 777
390 866 682
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Nota 15. Passivos por impostos correntes
Os passivos por impostos correntes apresentam-se como se segue:
31-Dez-2020
Passivos por impostos e taxas correntes
Taxa corporativa
Imposto de selo
Sobretaxa
IRPS
INSS
Imposto predial
Outros

31-Dez-2019

( 7 721 102)
17 249 666
350 860
( 44 462)
108 153
220 252
( 3 104 076)

( 7 721 102)
17 033 076
2 429 015
1 565
76 863
233 124
( 2 816 023)

7 059 291

9 236 519

Nota 16. Estrutura accionista

Número de acões
ICE Insurance Holdings LTD
Robert William Allan Lewis
Andrew Ogilvie Charles Lewis

31-Dez-2020
Percentagem Valor do capital

31-Dez-2019
Número de acões Percentagem

Valor do capital

2 290 528
1
1

99.9999%
0.0000%
0.0000%

549 726 720
240
240

2 290 528
1
1

99.9999%
0.0000%
0.0000%

549 726 720
240
240

2 290 530

100%

549 727 200

2 290 530

100%

549 727 200

Nota 17. Contratos de prémios de seguro
17.1. Indicação de prémios reconhecidos decorrentes de contratos de seguros.
Os prémios brutos emitidos de seguro directo durante o exercício de 2020 totalizam 2.152.316.286.00 Meticais e são na sua totalidade
provenientes de contratos estabelecidos dentro do País.
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17.2. Decomposição das classes de seguros “não vida” por ramo.
31.12.2020
Prémios brutos emitidos

Acidentes de trabalho
Acidentes pessoais e doença
Incêdio e elementos da natureza
Autmóvel
Marítimo
Aéreo
Transportes
Responsabilidade civil geral
Diversos

Prémios brutos
adquiridos

Custos com
sinistros brutos

Custos de
exploração
brutos

Saldo de Resseguro
Cedido

5 236 478
104 563 204
1 490 991 463
43 366 156
56 569 002
32 887 215
2 887 700
110 518 183
305 296 885

3 258 660
102 972 519
1 400 960 874
34 663 969
55 083 397
31 241 135
2 913 601
116 412 613
244 135 688

( 1 244 241)
( 42)
( 347 543 567)
( 14 141 176)
( 608 983)
550 811
( 1 094 863)
( 214 418 965)

( 785 687)
( 390 197)
( 23 948 580)
( 4 279 542)
( 5 837 488)
( 475 062)
( 4 657 919)
( 6 047 133)

( 492 595)
( 98 954 968)
( 960 509 644)
( 115 300 697)
( 44 499 640)
( 29 435 916)
( 1 998 203)
( 94 722 889)
( 50 079)

2 152 316 286

1 991 642 456

( 578 501 027)

( 46 421 608)

(1 345 964 632)

31.12.2019
Prémios brutos emitidos

Acidentes de trabalho
Acidentes pessoais e doença
Incêdio e elementos da natureza
Autmóvel
Marítimo
Aéreo
Transportes
Responsabilidade civil geral
Diversos

Prémios brutos
adquiridos

Custos com
sinistros brutos

Custos de
exploração
brutos

Saldo de Resseguro
Cedido

1 069 709
127 391 017
1 145 261 891
19 021 452
21 936 210
17 704 313
2 877 892
167 884 193
244 344 978

833 804
126 130 509
1 109 627 612
18 105 392
17 212 398
18 935 564
3 387 533
95 234 459
245 364 405

14 483 301
4 284
( 201 722 388)
( 7 886 552)
( 2 716 569)
( 63)
( 3 861 899)
144 382
( 109 617 567)

( 47 644)
( 491 451)
( 21 646 885)
( 197 707)
( 326 826)
( 464 650)
( 4 894 502)
( 8 096 161)

( 740 258)
( 121 035 828)
( 856 473 897)
( 18 756 152)
( 12 449 633)
( 17 909 302)
1 896 198
( 78 294 340)
( 75 289 075)

1 747 491 655

1 634 831 677

( 311 173 072)

( 36 165 824)

(1 179 052 287)
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Nota 18. Prémios adquiridos líquidos de resseguro
Os prémios adquiridos líquidos de resseguro e a decomposição dos seus ramos em 2020 apresentam-se como se segue:

31.12.2020
Prémios brutos emitidos
Prémios de resseguro cedido
Valor líquido
Provisão para prémios não adquiridos (Variação)
Provisão para prémios não adquiridos, parte dos resseguradores (Variação)
Prémios adquiridos, líquidos de resseguro

2 152 316 286
(2 057 304 215)
95 012 071
( 160 673 830)
149 138 862

1 747 491 655
(1 575 943 060)
171 548 595
( 112 659 979)
111 761 571

83 477 103

170 650 188

31.12.2020
Prémios brutos
emitidos
Acidentes de trabalho
Acidentes pessoais e doença
Incêdio e elementos da natureza
Autmóvel
Marítimo
Aéreo
Transportes
Responsabilidade civil geral
Diversos

31.12.2019

31.12.2019

Prémios de resseguro
cedido

Prémios brutos
emitidos

Valor líquido

Prémios de
resseguro cedido

Valor líquido

5 236 478
104 563 204
1 490 991 463
43 366 156
56 569 002
32 887 215
2 887 700
110 518 183
305 296 885

( 453 015)
( 103 954 398)
(1 468 087 563)
( 20 446 705)
( 52 801 004)
( 32 424 514)
( 2 809 119)
( 103 209 610)
( 273 118 287)

4 783 463
608 806
22 903 899
22 919 451
3 767 998
462 701
78 581
7 308 573
32 178 597

1 069 709
127 391 017
1 145 261 891
19 021 452
21 936 210
17 704 313
2 877 892
167 884 193
244 344 978

( 1 042 876)
( 126 748 641)
(1 120 444 945)
( 17 831 584)
( 20 718 380)
( 17 634 751)
( 1 949 975)
( 161 509 954)
( 108 061 953)

26 833
642 376
24 816 946
1 189 868
1 217 830
69 562
927 917
6 374 239
136 283 025

2 152 316 286

(2 057 304 215)

95 012 071

1 747 491 655

(1 575 943 060)

171 548 595

Nota 19. Custos com sinistros, líquidos de resseguro
O custo com sinistros, líquidos de resseguro, em 2020 apresenta-se como se segue:
31.12.2020
Montantes pagos
Montantes Brutos
Parte dos resseguradores
Variação da provisão para sinistros

31.12.2019

17 729 885

( 6 391 159)

( 242 283 200)
260 013 085

( 144 222 203)
137 831 044

( 143 603 187)

( 88 863 667)

( 336 217 827)
192 614 640

( 166 950 869)
78 087 202

Total antes dos custos imputados
Custos imputados

( 125 873 302)
( 13 306 668)

( 95 254 826)
( 13 719 273)

Custos com sinistros, líquidos de resseguro

( 139 179 970)

( 108 974 099)

Montantes Brutos
Parte dos resseguradores
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O custo com sinistros e o movimento das provisões técnicas dos ramos não vida apresenta-se como se segue:
31.12.2020
Variação da provisão para sinistros
Parte dos
Montantes brutos
resseguradores

Montantes Pagos
Parte dos
Montantes brutos
resseguradores
Acidentes de trabalho
Acidentes pessoais e doença
Incêdio e elementos da natureza
Autmóvel
Marítimo
Aéreo
Transportes
Responsabilidade civil geral
Diversos

( 743 964)
( 203 859 017)
( 4 355 429)
( 973 467)
( 2 894 880)
( 1 611 011)
( 27 845 432)

-

( 242 283 200)

- - 225 404 885 2 120 426 969 379 - 2 750 136 1 606 617 27 161 641 -

( 500 277)
( 42)
( 143 684 550)
( 9 785 747)
364 483
3 445 691
516 148
( 186 573 533)

260 013 085

( 336 217 827)

( 685 701)
( 139 114 393)
( 1 003 171)
( 2 075 927)
( 320 588)
( 1 022 423)
( 144 222 203)

11 024

-

123 261 133
5 019 750
( 356 765)
( 2 804 438)
( 527 097)
68 011 032

( 1 265 591)
( 646 503)
( 8 095 585)
( 7 269 110)
( 346 106)
( 203 325)
478 656
( 698 621)
( 121 133 786)

192 614 640

( 13 306 668)

( 139 179 970)

612 494

15 169 002
4 284
( 62 607 996)
( 6 883 381)
( 640 642)
( 63)
( 3 541 312)
144 382
( 108 595 144)

( 152 165)
( 3 360)
56 112 068
( 1 475 576)
889 599
63
2 888 375
63 646
19 764 553

137 831 044

( 166 950 869)

78 087 202

135 417 094
14 727
1 786 729
-

Total

( 32 374)
( 646 461)
( 9 218 036)
( 268 111)
( 349 737)
( 203 325)
( 17 853)
( 683 277)
( 1 887 494)

-

31.12.2019
Variação da provisão para sinistros
Parte dos
Montantes brutos
resseguradores

Montantes pagos
Montantes
Parte dos
brutos
resseguradores
Acidentes de trabalho
Acidentes Pessoais e doença
Incêndio e elementos da natureza
Automóvel
Marítimo
Aéreo
Transportes
Responsabilidades Civil Geral
Diversos

-

Custos
imputados

Gastos com
sinistros
(imputados)
( 8 423)
( 1 024 258)
( 9 048 579)
( 135 586)
( 166 907)
( 142 434)
( 20 524)
( 1 300 287)
( 1 872 275)

Total
14 322 713
( 1 023 334)
( 19 241 805)
( 9 482 988)
( 207 148)
( 142 434)
( 994 048)
( 1 092 258)
( 91 112 796)

( 13 719 273) ( 108 974 099)

Nota 20. Custos operacionais líquidos
Os custos operacionais líquidos em 2020 são analisados como se segue:

31.12.2020

31.12.2019

Custos de aquisição
Custos de aquisição diferidos (Variação)
Custos administrativos (nota 21)
Comissões e participação nos resultados de resseguro e participação nos lucros
Comissões e participação nos resultados de resseguro
Participação nos lucros

( 46 421 608)
466 906
( 62 097 786)
94 914 426
109 572 997
( 14 658 571)

( 36 165 824)
( 743 811)
( 75 456 002)
40 628 530
69 210 957
( 28 582 427)

Custos de exploração líquidos

( 13 138 061)

( 71 737 107)
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Os custos de aquisição, custos de aquisição diferidos (movimentos), custos administrativos e comissões de resseguro, e participação
nos resultados de resseguro, apresentam-se como se segue:
31.12.2020

Custos de aquisição
Custos de
Comissões
aquisição diferidos
(Variação)
Acidentes de trabalho
Acidentes pessoais e doença
Incêdio e elementos da natureza
Autmóvel
Marítimo
Aéreo
Transportes
Responsabilidade civil geral
Diversos

Comissões e participação
Custos de
nos resultados de
Custos administrativos resseguro e participação exploração líquidos
nos lucros

( 785 687)
( 390 197)
( 23 948 580)
( 4 279 542)
( 5 837 488)
( 475 062)
( 4 657 919)
( 6 047 133)

365 594
( 50 658)
369 123
593 034
101 392
( 54 966)
( 870)
( 472 327)
( 383 417)

( 151 081)
( 3 016 817)
( 43 017 501)
( 1 251 183)
( 1 632 107)
( 948 849)
( 83 315)
( 3 188 627)
( 8 808 306)

26 089
3 418 367
69 107 383
1 947 471
6 482 184
1 484 578
884 873
13 075 539
( 1 512 057)

( 545 085)
( 39 304)
2 510 425
( 2 990 221)
( 886 018)
480 762
325 626
4 756 666
( 16 750 912)

( 46 421 608)

466 906

( 62 097 786)

94 914 426

( 13 138 061)

31.12.2019
Custos de aquisição
Comissões

Workmen´s Compensation
Personal Accidents
Fire
Motor
Marine
Aviation
Goods in transit
Liability
Miscellaneous

Custos de
aquisição diferidos
(Variação)

Comissões e participação
nos resultados de
Custos de
Custos administrativos resseguro e participação exploração líquidos
nos lucros

( 47 644)
( 491 451)
( 21 646 885)
( 197 707)
( 326 826)
( 464 650)
( 4 894 502)
( 8 096 161)

( 45 491)
24 813
660 301
( 45 519)
( 332 896)
( 156 671)
( 295 824)
( 552 524)

( 46 328)
( 5 633 422)
( 49 767 185)
( 745 723)
( 917 986)
( 783 387)
( 112 882)
( 7 151 576)
( 10 297 515)

226 841
4 508 215
37 252 347
555 469
871 857
871 978
574 273
12 393 452
( 16 625 902)

87 379
( 1 591 845)
( 33 501 421)
( 433 479)
( 705 850)
88 591
( 159 930)
51 550
( 35 572 102)

( 36 165 824)

( 743 811)

( 75 456 002)

40 628 530

( 71 737 107)
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Nota 21. Custos administrativos
Os custos administrativos em 2020 são analisados como se segue:

Custos com pessoal
Remuneração dos órgãos sociais
Remuneração do pessoal
Seguros obrigatórios
Custos de segurança social
Outros custos com pessoal

Fornecimentos e serviços externos
Trabalhos especializados
Light house - Sistema de gestão de seguros
Auditoria, consultoria, contecioso e outros
Publicidade e Propaganda
Comunicações
Livros e documentação técnica
Rendas e alugueres
Honorários
Licence fee
Segurança
Material de escritório
Deslocações e estadias
Despesas de representação
Electricidade
Outros

Depreciações e amortizações
Software
Equipamento administrativo
Equipamento informático
Equipamento de transporte

Manutenção e reparações

31.12.2020

31.12.2019

( 15 914 453)
( 1 010 478)
( 655 203)
( 2 484 875)

( 462 735)
( 20 428 740)
( 1 288 461)
( 795 537)
( 8 553 844)

( 20 065 009)

( 31 529 317)

( 19 755 442)
( 3 185 742)
( 202 642)
( 702 122)

( 16 963 371)
( 2 193 599)
( 361 114)
( 905 334)

( 8 792 466)
( 840 201)
( 1 050 365)
( 720 435)
( 163 002)
( 445 316)
( 93 030)
( 393 088)
( 4 279 347)

( 6 121 299)
( 2 209 857)
( 1 698 940)
( 720 425)
( 574 583)
( 1 906 550)
( 187 836)
( 455 449)
( 7 125 583)

( 40 623 199)

( 41 423 940)

( 199 918)
( 511 808)
( 241 213)

( 45 656)
( 199 918)
( 1 420 080)
( 350 267)

( 952 940)

( 2 015 920)

( 456 638)

( 486 825)

( 62 097 786)

( 75 456 002)
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A Companhia tem 14 colaboradores envolvidos nas seguintes áreas:
31 Dez-2020

31 Dez-2019

3
3
2
6

2
2
1
6

14

11

Subscrição
Sinistros
Controlo de créditos
Administração e finanças

Nota 22. Diferenças cambiais
As diferenças de câmbio em 2020 são analisadas da seguinte forma:
31.12.2020

Diferenças de câmbio favoráveis realizadas
Diferenças de câmbio favoráveis não realizadas
Diferenças de câmbio desfavoráveis realizadas
Diferenças de câmbio desfavoráveis não realizadas

31.12.2019

353 102 609

162 636 627

67 560
353 035 048

4 721 878
157 914 749

( 210 351 601)

( 183 973 204)

( 2 092 269)
( 208 259 332)

( 770 115)
( 183 203 089)

142 751 008

( 21 336 577)

Nota 23. Transacções com partes relacionadas
31.12.2020
Balanço
Loans
Credores por operações de seguros e outras operações
Devedores por operações de seguros e outras operações

2 793 867

( 320 339)

( 47 946 644)

1 518 335
( 24 509 127)

( 45 152 776)

( 23 311 131)

31.12.2020
ICE Insurance Holdings Limited
Ice Insurance Holdings web portal
Askari S A Service fees payable
Askari SA interco loan
ICE Insurance Services (UK)
Intercompany Balances - One Properities IOM

31.12.2019

31.12.2019

196 937
( 28 873 699)
( 24 220)
( 19 072 945)
2 621 150

72 193
( 20 129 783)
1 518 335
( 392 532)
( 4 379 345)

( 45 152 776)

( 23 311 131)
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Nota 24. Acontecimentos subsequentes
Ciclones Chalane e Eloise
Em Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021, Moçambique experimentou dois ciclones tropicais, chamados Chalane e Eloise,
respectivamente. Chalane atingiu as províncias de Sofala e Manica, já fortemente afetadas pelo Ciclone Idai (Março de 2019),
considerado um dos piores ciclones tropicais a atingir a África.
O ciclone tropical Eloise, categoria 2, atingiu a costa nas primeiras horas de 23 de janeiro de 2021, 20 km ao sul da cidade da Beira, na
província de Sofala, trazendo ventos de 140 km / he rajadas de mais de 160 km / h, bem como chuvas extremas e generalizadas em
Beira - 250mm em 24h - e muitos distritos em Sofala, Sul de Manica, Norte de Inhambane e Leste de Gaza. Outras áreas já foram
inundadas antes do desembarque de Eloise, especialmente lugares vizinhos, incluindo Buzi e Nhamatanda, resultando em milhares de
pessoas deslocadas.
O ciclone causou inundações severas nas mesmas áreas que estavam se recuperando de dois ciclones semelhantes em 2019 - Idai e
Kenneth - e pelo ciclone de tempestade tropical Chalane em 30 de dezembro de 2020.
Após os danos do ciclone IDAI e Kenneth reportados em 2019 e 2020, a empresa reviu os termos e condições para garantir que foi
dada cobertura adequada ao segurado e que as ferramentas de gestão de risco foram utilizadas em conformidade, a fim de mitigar as
perdas em caso de outras situações .
A empresa registrou a seguinte exposição causada pelos ciclones Chalane e Eloise:

Dezembro de 2020 - Ciclone Chalane

Tongaat Hullet Limited - KIT 2169 - Fides – Todos os Riscos de Activos
- Data rde reporte: 01/04/2021
- Descrição: Danos causados pelo ciclone à propriedade.
- Valor estimado: A ser informado
- Retenção líquida: 0,13%, Quota Share: 2,38%, FAC: 97,50%

Progresso
- Franquia de indenização: ZAR 10.000.000,00 para todas as perdas e ZAR 15.000.000,00 para perdas por ciclone.
- Observe que o ciclone Chalane foi classificado como uma depressão tropical e a franquia de ciclone pode não é aplicável.
- Fomos informados de que a reclamação se enquadrará na franquia de sinistro e aguardamos o relatório dos avaliadores de sinistro
para encerrar o processo.

Janeiro de 2021 - Ciclone Eloise
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Propco Mozambique, Lda e Shoprite - KIT 2204 - AIB - Todos os Riscos de Activos
- Data de reporte: 25/01/2021
- Descrição: D.O.L: 23/01/2021 - Danos materiais causados pelo ciclone.
- Valor estimado: A ser comunicado
- Retenção líquida: 0,25%, QS: 4,75% e Fac: 95% através da Marsh
Progresso
- Franquia de sinistro agregado: MZN 1.150.000.000,00 / USD 15.000.000,00 Todas as perdas.
- Aguardamos toda a documentação com estimativa de sinistro.
Multichoice Holdings (Pty) Ltd - KIT 2211 - Minseg - Todos os Riscos de Activos
- Data de reporte: 29/01/2021
- Descrição: D.O.L: 23/01/2021 - Danos materiais causados pelo ciclone.
- Valor estimado: Por comunicar
- Resseguro facultative a 100% com a Allianz
Progresso
- Franquia de sinistro: NATCAT 5% do valor mínimo de sinistro de US $ 10.000, valor máximo em US $ equivalente a ZAR 2.500.000,
ou seja, US $ 185.000
- Aguardamos toda a documentação com estimativa de sinistro.
Óleos Moçambique, Lda - KIT 2199 - ICE Direct – Multi-riscos
- Data de reporte: 25/01/2021
- Descrição: D.O.L: 23/01/2021 - Danos materiais causados pelo ciclone.
- Montante estimado: MZN 3.307.095,14.
- Retenção líquida: 5% - QS: 95%
Progresso
- Aguardamos o relatório dos peritos de Perda com todos os documentos de suporte.
- Benefício a ser aplicado no sinistro..
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ATAQUES DE INSURGENTES EM PEMBA
A empresa não registrou nenhuma reclamação sobre os ataques de insurgentes. Terrorismo e riscos políticos estão excluídos de todas
as nossas Apólices, exceto as Apólices de risco político. As apólices do PVI são 100% resseguradas.

Nota 25. Contigências e Compromissos
Não há contingências e / ou compromissos a reportar em 31 de Dezembro de 2020.

Nota 26. Gestão de riscos de actividade
A ICE Seguros foi licenciada em Moçambique 2015 e, na sua existência relativamente curta, tem tido um impacto significativo no
mercado, atualmente classificado como o 3º maior por receitas de prémios.
Nosso foco é, portanto, principalmente em Propriedade e Engenharia e, com o apoio de especialistas de nossos parceiros de resseguros,
estamos bem posicionados para capitalizar qualquer crescimento que o país venha a experimentar.
Nossos resultados incluem um grande número de programas globais e outras colocações internacionais onde carregamos quantias
insignificantes para nosso livro líquido. No entanto, serve para retratar a oportunidade que existe e os resultados que podem ser obtidos
com volume e prática de subscrição adequada.
Nossa própria filosofia é manter a estabilidade do mercado de longo prazo e evitar qualquer prática de redução ou perda de preços, a
fim de atingir o volume de prêmios de curto prazo. Pelo contrário, preferimos declinar para igualar taxas ou termos quando achamos
que eles não se enquadram em nossos parâmetros de subscrição.
Uma gestão de risco saudável é um dos pilares de suporte a uma estratégia de crescimento rentável e sustentável, e consequentemente
uma competência importante na International Commercial & Engineering ICE Seguros, SA. Como parte da sua governação uma política
de Gestão de Risco e seu objetivo é delinear como a ICE SEGUROS gerencia o risco do dia a dia através da identificação, avaliação,
gestão e monitoramento em uma base contínua. A estrutura é projetada para garantir que haja controles apropriados em vigor para
gerenciar exposições a risco, em uma base prospectiva, enquanto opera dentro do apetite de risco acordado pelo Conselho. Ao fazer
isso, a ICE SEGUROS pode garantir que quaisquer acções de mitigação e / ou gestão necessárias sejam identificadas e implementadas
para minimizar a tensão potencial de eventos inesperados para a saúde financeira da companhia.

Os contratos de seguro expõem a Companhia ao Risco de Seguro, que compreende os riscos de subscrição, resseguro,
aprovisionamento e catástrófico.
Além disso, a Companhia está exposta a riscos financeiros e operacionais decorrentes de contratos de seguro e resseguro e
instrumentos financeiros. Os riscos financeiros incluem risco de crédito, mercado, câmbio e risco de liquidez.

1)

Risco de seguros

É a probabilidade de ocorrer um evento segurado, obrigando-nos a pagar uma indenização (em outras palavras, e o motivo pelo qual o
segurado toma o seguro com vista a mitigar quaisquer eventos adversos que possam ter ou causar qualquer impacto negativo. Em
contrapartida, a ocorrencia de evento segurado expoe a seguradora ao risco) . O desempenho real está sujeito à incerteza inerente à
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ocorrência, época e valor desses contratos. Este é o principal risco ao qual a Companhia está exposta, pois nossa função principal é
subscrever negócios de seguros.
Os principais riscos para a ICE Seguros, devido à natureza do nosso negócio, relacionam-se, portanto, com as atividades de seguros e
compreendem o risco de subscrição, o risco de resseguro, o risco de Aprovisionamento e o risco catastrófico.

Gestão de Risco de Seguro
Risco de subscrição
Este pode surgir de uma avaliação imprecisa dos riscos associados à emissão de uma apólice de seguro ou de fatores incontroláveis.
Embora a grande maioria de nossa carteira de subscrição seja de baixa volatilidade, o desvio material do desempenho esperado é um
risco importante.
Portanto, flutuações na frequência e severidade das perdas financeiras incorridas durante o processo de subscrição pela Companhia
como resultado de eventos imprevisíveis podem ter um efeito adverso nos resultados. Por exemplo, a Empresa está exposta a perdas
por catástrofes naturais. As perdas decorrentes de catástrofes naturais são um dos riscos mais materiais a que a Empresa está exposta.
A Empresa desenvolveu diretrizes de subscrição que são usadas para auxiliar no processo de subscrição. Além disso, resseguradores
especializados e / ou especialistas em resseguradores são consultados quando um conhecimento específico é necessário ou os limites
excedem a capacidade.
Outra preocupação que pode surgir é a possível pressão sobre os preços devido ao estágio do ciclo de seguro em que nos encontramos,
o que poderia resultar na incapacidade de renovar contas existentes ou abrir novas contas a preços de mercado.

Risco de Resseguro
Como parte das estratégias de gestão de risco, a Seguradora celebra tratados de resseguro anualmente para limitar a sua exposição
ao risco. E sempre que adequado o resseguro é feito apólice a apólice (resseguro facultativo), nomeadamente quando o nível de
cobertura exigido pelo segurado excede os limites internos de subscrição em termos quantitativos ou então qualitativos, ou com base
na carteira (resseguro por tratado), em que as exposições individuais dos segurados estão dentro dos limites internos, mas em que
existe um risco inaceitável de acumulação, especialmente devido a fenómenos climáticos (desastres naturais).
A selecção das resseguradoras baseia-se principalmente em critérios relacionados com o preço, a gestão do risco de crédito da
contraparte, bem como a capacidade de resposta para pagamentos de sinistros.

Devido a natureza de risco que a ICE subscreve centrando-se nos grandes riscos comerciais especializados com montantes vultuosos
segurados em categorias de seguros especializados que perfazem vários milhares de milhões de dólares em exposição ao risco. A Os
riscos subscritos pela ICE Seguros são de natureza de baixa frequência de sinistros com elevados valores quânticos em caso de
ocorrência de sinistros.

A Seguradora em 2020 apostou em um contrato de Resseguro em quota parte com uma Resseguradora Multinacional com notação de
crédito AM Best A+, o que proporciona maior confiança em termos de capacidade de crédito e resposta. A estrutura do tratado abaixo
juntamente com alguns resseguros facultativos combinados com co-seguro através de Seguradoras locais possibilitou a mitigação de
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perdas avultadas em sinistros visto que no mesmo período registou sinistros brutos avultados para as secções de incêndio e engenharia,
conforme pode-se notar nos dados abaixo:
Estrutura do Resseguro

Quota Parte
31.12.2020

Classe

Incêdio e elementos da natureza
Autmóvel
Marítimo
Aéreo
Transportes
Responsabilidade civil geral
Diversos

Capacidade de Tratado

Capacidade de
Tratado %

748,900,000
22,467,000
374,450,000
374,450,000
374,450,000
374,450,000
374,450,000

95%
50%
95%
95%
95%
95%
95%

Limite do
Tratado
711 455 000
11 233 500
355 727 500
355 727 500
355 727 500
355 727 500
355 727 500

Custos com sinistros
31.12.2020
Montantes pagos
Parte dos
Montantes Brutos
Resseguradores
Acidentes de trabalho
Acidentes pessoais e doença
Incêdio e elementos da natureza
Autmóvel
Marítimo
Aéreo
Transportes
Responsabilidade civil geral
Diversos

( 743 964)
( 203 859 017)
( 4 355 429)
( 973 467)
( 2 894 880)
( 1 611 011)
( 27 845 432)
( 242 283 200)

-

Racio %

225 404 885
2 120 426
969 379
2 750 136
1 606 617
27 161 641
260 013 085

0% 111% 49% 100% 95% 100% 98% -

Variação da provisão para sinistros
Parte dos
Resseguradores

Racio %

Montantes Brutos

( 500 277)
( 42)
( 143 684 550)
( 9 785 747)
364 483
3 445 691
516 148
( 186 573 533)
( 336 217 827)

-

11 024
123 261 133
5 019 750
( 356 765)
( 2 804 438)
( 527 097)
68 011 032

2%
0%
86%
51%
98%
81%
102%
36%

192 614 640

Risco de Provisões
É definido como o risco de que as reservas atuais sejam insuficientes para cobrir os custos reais de sinistros em um horizonte de tempo
de 12 meses.
Este é um risco importante para a Empresa, pois as reservas para perdas não pagas representam uma grande parte dos passivos da
Empresa e são inerentemente incertas.
No entanto, seguimos as diretrizes regulatórias ao determinar essas reservas, e temos envidado esforços de modo a adaptar a alocação
dos investimentos de acordo com a legislação, no entanto o facto de os depósitos dos resseguradores não serem aceites a 100% nos
coloca em uma situação difícil pois a maior parte das nossas provisões são por parte dos resseguradores conforme se nota na tabela
abaixo.
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31-Dez-2020
Seguro directo e
resseguro aceite
Provisão para prémios não adquiridos
Provisão para sinistros
Do ramo de acidentes de trabalho e doenças profissionais
De outros ramos
Reserva para participação nos lucros
Reserva de desvios de sinistros
Provisão para riscos em curso

Resseguro cedido

Líquido

( 505 152 566)
( 463 766 540)

471 997 741
341 413 612

( 33 154 825)
( 122 352 929)

( 6 039 089)
( 457 727 452)

341 413 612

( 6 039 089)
( 116 313 840)

( 74 224)
( 968 993 331)

813 411 353

( 74 224)
( 155 581 978)

Risco catastrófico
Onde temos uma série de riscos concentrados em uma área específica, ou um risco de alto valor, estamos expostos a uma possível
catástrofe.
Essa concentração é monitorada regularmente e testes feitos para avaliar a exposição total da empresa em caso de um grande incidente
em uma área específica.
Nós consideraríamos os seguintes cenários:
1) Uma grande perda, como um incêndio ocorrendo nas instalações de um cliente e resultando em uma perda total
2) Um evento sério com impacto em uma área específica e resultando em uma perda média de 20% da propriedade dos clientes (em
toda a linha) para todas as instalações.
3) Um grande evento impactando uma área específica e resultando em uma perda média de 50% da propriedade dos clientes (em toda
a linha) para todas as instalações.

Nesse estágio, nosso tratado de cota cobre 50% de qualquer perda e a Swiss Re cobre os outros 50%. Visamos uma exposição máxima
em relação a qualquer risco de $ 250.000 e tão baixo quanto $ 50.000, quando sentimos que a possibilidade de uma perda é maior do
que nosso apetite de risco normalmente permitiria. A cobertura facultativa é organizada para a diferença de limites e retenção.
O seguro de Excesso de Perdas cobre o acúmulo de riscos - por exemplo, se um ciclone afetar mais de um risco, temos cobertura em
nossa exposição líquida de US $ 5.000.000 acima de US $ 300.000.
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2)

Risco de Financeiro

O risco financeiro é composto por quatro riscos: Crédito, Mercado, e de Liquidez
a)
Risco de crédito
O risco de perda ou de mudança adversa na situação financeira, resultante de flutuações na posição de crédito de emitentes de títulos,
contrapartes e quaisquer devedores aos quais as empresas estão expostas na forma de risco de inadimplência de contraparte, risco de
spread, ou concentrações de risco de mercado .
A Companhia está exposta ao risco de crédito do ressegurador por meio da cobertura de resseguro adquirida para reduzir sua exposição.
Esse risco é considerado marginal porque preferimos usar resseguradoras com classificação A- ou melhor pela A.M. Best e, portanto,
a probabilidade de tornar-se financeiramente prejudicada no horizonte de um ano é considerada baixa.
Devido às frequentemente relativamente baixas somas seguradas e aos limites de indemnização exigidos em Moçambique, nem sempre
é fácil encontrar resseguradoras com classificação A (geralmente europeias) que estão dispostas a subscrever negócios com baixos
retornos, mas, devido à classificação soberana do Africano países em geral, é extremamente difícil encontrar empresas com
classificação A na África e também contamos com as classificações GCR. Também analisamos o histórico e a capitalização antes de
utilizar resseguradoras que não tenham a classificação A- da AM Best.
Temos um tratado de cotas, que é um dos nossos ativos mais importantes para a aceitação de riscos do dia a dia - que foi firmado com
a Swiss Re, que é classificada como AA- pela AM Best.
As dívidas de resseguro são monitoradas pelo gerente de operações e quaisquer dívidas antigas relevantes são reportadas aos Comitês
Exco e ao CEO.

b) Risco de Mercado
Risco de perda ou de alteração adversa da situação financeira resultante, direta ou indiretamente, das flutuações do nível e da
volatilidade dos preços de mercado dos ativos, passivos e instrumentos financeiros.

c) Risco de Liquidez
O risco de liquidez é o risco da ICE Seguros não ter capacidade financeira para satisfazer os seus compromissos. Para mitigar este
risco, a gestão recorre a diversas fontes gerindo os activos, tendo por base a sua liquidez e monitoriza periodicamente os fluxos de
caixa.
A natureza da actividade seguradora tem implícita a impossibilidade de prever com certeza os fundos necessários para cobrir as
responsabilidades. Desta forma, a Companhia investe em instrumentos financeiros de curto prazo e facilemnte tornados em liquidez
para o cumprimento das suas obrigações.
A tabela abaixo sumariza a maturidade dos instrumentos financeiros da Companhia a 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de
2019:
31 de Dezembro 2020
USD
Banco Unico
BancABC

Amount
$ 1,493,000.00
$ 1,500,000.00

Rate

Start Date
2.35% 11/3/2020
4.00% 12/29/2020

MZN at 61.51

MZN valaue USD

2/1/2021
1/28/2021

111,810,770.00
112,335,000.00
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31 de Dezembro de 2019
MZN

Amount

MBC
Letshego
Standard Bank

Rate

60,000,000.00
23,500,000.00
841,552.35

Start Date

Maturity Date

21% 7/25/2019
20%
7/2/2019
2% 12/26/2018

MZN TD

7/24/2020
7/1/2020
12/26/2020

60,000,000.00
23,500,000.00
841,552.35
84,341,552.35

MZN at 61.51

MZN valaue USD

2/9/2020
1/11/2020

369,724,783.05
172,890,776.10

60.9

USD

Amount

Banco Unico
BancABC

3)

Rate

$ 6,071,014.50
$ 2,838,929.00

Start Date
3.25% 11/11/2019
5.05% 12/12/2019

Risco operacional

Qualquer instituição, incluindo as instituições financeiras, está sujeitas a risco operacional, consequência da incerteza inerente ao
negócio e do processo de tomada de decisões. Para efeitos de reporte e monitorização, o risco operacional pode ser dividido em duas
categorias, risco de evento e risco de negócio.
O risco de evento compreende o risco de perdas resultantes da inexistência ou falha de processos internos, pessoas e sistemas ou
devido a eventos externos. Esta definição de risco de evento inclui o risco legal e de compliance, excluindo o risco estratégico e
reputacional.
O risco de negócio é o risco de “estar no negócio” e compreende o risco da perda devido a mudanças no ambiente estrutural e/ou
competitivo. Tem uma natureza essencialmente externa podendo, mesmo assim, ser mitigado por boas práticas de gestão.
No âmbito do risco operacional, a ICE Seguros SA tem definido entre outras, políticas/procedimentos em matéria de continuidade de
negócio, segurança IT, Selecção de Clientes, branqueamento de capitais, controlo interno e combate à fraude.

Nota 27. Cobertura da margem de solvência
Em 31 de Dezembro de 2020, a Empresa apresentava uma margem de solvência de 288,50%, extraordinariamente acima do limite
mínimo exigido pelo órgão de fiscalização e que revela a solidez financeira da Seguradora, refletindo assim uma estrutura de capital
sólida e adequada às responsabilidades assumidas. A margem de solvência apresentada foi calculada de acordo com os critérios
definidos pelo Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM).
Descição
Capital Social
Reservas

2020

2019

2020/2019

549,727,200
11,210,380

549,727,200
2,231,874

0,00%
402,28%

(465,590)

(36,379,612)

98,72%

60,513,346

44,892,529

34,79%

0.00

0.00

0.00%

Margem de solvência disponível
Margem de solvência exigida Não Vida

620,985,337
215,231,629

560,471,991
174,749,165

10,79%
23,17%

Excesso/ (insuficiência) da margem de solvência

405,753,708

385,722,825

5,19%

Resultados transitados
Resultado líquido do exercício
Elementos a deduzir
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