Demonstrações Financeiras Anuais

31 de Dezembro de 2018

Relatório do Presidente do Administração
Congratulo-me por apresentar as demonstrações financeiras
auditadas pela Vodafone M-Pesa, SA referentes ao serviço
M-Pesa alusivo ao ano financeiro findo a 31 de Dezembro de
2018.
A Vodafone M-Pesa, SA obteve um desempenho sólido durante o ano fiscal de 2018, demonstrado por um aumento de
30% nos clientes activos, atingindo 3.775 milhões de clientes
ativos. Os agentes ativos cresceram 46% (YoY), atingindo
24.729 agentes ativos em comparação com 16.955 em 2017.

Alcançamos um total de 926 milhões de transacções realizadas pelos clientes durante o ano financeiro de 2018. Obtivemos um número semelhante em valores de transacções com
um total de 277 biliões de MT entre as contas dos utilizadores
M-Pesa durante o mesmo período.
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO
Aos Accionistas da
Vodafone Mpesa S.A

Senhores Accionistas,

Nos termos do Artigo 157 do Código Comercial da República de Moçambique, vem o Fiscal Único da
VODAFONE M-PESA, SA apresentar o relatório da sua actividade de fiscalização desenvolvida no
decurso do exercício, assim como o parecer sobre as Demonstrações Financeiras Anuais respeitantes
ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2018.

Relatório

1. No exercício das suas funções, o Fiscal Único reuniu, sempre que entendeu necessário com
os Membros do Conselho de Administração e outros empregados.
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Desempenho da Vodafone M-Pesa, SA.

plementar os produtos primários de transferências e retiradas
peer-to-peer (P2P), como BCI POS e BIM Interoperabilidade. A
empresa apresentou um lucro de EBITDA em uma ordem de
513 milhões comparativamente ao ano passado, com referência ao pagamento do empréstimo, que foi convertido em injeção de capital. Para manter os resultados, nossa estratégia é
a priorização dos recursos da empresa em relação à aquisição
de clientes e agentes para permitir que os agentes percebam e
vejam rapidamente a história de sucesso associada ao M-Pesa.

417

2. No âmbito das nossas funções, examinámos o Balanço em 31 de Dezembro de 2018, a
demonstração de resultados, a demonstração de alterações no capital próprio, a
demonstração dos fluxos de caixa referentes ao exercício findo nesta data e os
correspondentes anexos, bem como o relatório de gestão preparado pelo Conselho de
Administração e o relatório dos auditores externos onde vem expresso a sua opinião sobre as
referidas demonstrações financeiras.

1,585

Desempenho do negócio (KPIs)

0

2015

Volume de transacções (milhões)

2016

2017

2018

2018

2017

3. Através do contacto regular que mantivemos com os Membros do Conselho de Administração
e outros empregados, obtivemos a informação considerada relevante para o desempenho das
nossas funções.
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4. Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, acompanhamos, com o detalhe
considerado adequado às circunstâncias, a actividade da empresa, o que nos permitiu formar
o parecer que abaixo expressamos.
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A empresa conseguiu normalizar seu índice Tier 1 durante o
ano por meio de uma conversão de empréstimo em patrimônio líquido no valor de 1,097,949 milhões de meticais e uma
injeção de capital em caixa no valor de de 300,000 milhões
de Meticais. Isto, combinado com a rentabilidade alcançada no
exercício, resultou num rácio saudável acima do mínimo regulamentar de 9% em 31 de Dezembro de 2018.
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Os nossos clientes activos aumentaram de 2,908 milhões para
3,775 milhões de clientes, com a média de transacções por cliente activo a crescer de 11.53 para 14.18 transacções mensais
(líquido, excluindo recargas de crédito).
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Estamos entusiasmados com as perspectivas a longo prazo
do serviço bem como com todos os nossos parceiros. Continuamos confiantes de que o M-Pesa em Moçambique se torne
uma referência a nível global comparável aos resultados de
sucesso alcançados na Tanzânia e no Quénia.

5. Cabe-nos também expressar o nosso reconhecimento ao Conselho de Administração e a todos
os empregados da empresa pelo apoio prestado ao exercício das nossas funções,
manifestando-lhes ainda apreço pelo esforço e empenho manifestados ao longo do exercício
sujeito à nossa actividade fiscalizadora.

Directors: X Botha MJ Jarvis J Machado
Associates of Deloitte Africa, a Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Parecer
6. Perante o exposto, somos do parecer que a Assembleia Geral aprove as Demonstrações
Financeiras anuais do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016.

Maputo, 25 de Abril de 2019
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A receita continua a crescer de forma constante - 81.7% (AáA) em linha com o número de transações processadas pelo sistema. Alguns produtos interessantes foram lançados para com-

Deloitte & Touche (Moçambique), Limitada
Representado por:
Jacinto Delgado
Partner

Jerry Mobbs
Presidente do Conselho de Administração
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Demonstrações Financeiras Anuais

31 de Dezembro de 2018

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

MODELO III

MODELO IV

Balanço - Contas Individuais (Activo)

Demonstração de Resultados - Contas Individuais
(valores em milhares de MZN)

(valores em milhares de MZN)
Dezembro 2018
Valor antes
de provisões,
imparidade e
amoritzações

Rubricas

Dez - 2018

Rubricas

Provisões,
imparidade e
amortizações Valor Líquido

Dezembro
2017

79 + 80

Juros e rendimentos similares

-

-

66 + 67

Juros e encargos similares

-

-

Margem financeira

-

-

82

Rendimentos de instrumentos de capital

-

-

81

Rendimentos com serviços e comissões

2,880,556

1,585,041

68

Encargos com serviços e comissões

(1,774,955)

(1,174,702)

- 692 - 693 - 695 (1) - 696 (1) - 698 - 69900 - 69910 +
832 + 833 + 835 (1) + 836 (1) + 838 + 83900 + 83910

Resultados de activos e passivos avaliados ao
justo valor através de resultados

-

-

- 694 + 834

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda

-

-

- 690 + 830

Resultados de reavaliação cambial

-

-

- 691 - 697 - 699 (1) - 725 (1) - 726 (1) + 831 + 837 + 839
(1) + 843 (1) + 844 (1)

Resultados de alienação de outros activos

-

-

- 695 (1) - 696 (1) - 69901 - 69911 - 75 - 720 - 721 - 725
(1) - 726 (1) - 728 + 835 (1) + 836 (1) + 83901 + 83911 +
840 + 843 (1) + 844 (1) + 848

Outros resultados de exploração

-

-

Produto bancário

1,105,601

410,339

70

Custos com pessoal

(141,658)

(93,367)

71

Gastos gerais administrativos

(546,300)

(412,981)

77

Amortizações do exercício

-

-

784 + 785 + 786 + 788 - 884 - 885 - 886 - 888

Provisões líquidas de reposições e anulações

-

-

760 + 7610 + 7618 + 7620 + 76210 + 76211 + 7623 +
7624 + 7625 + 7630 + 7631 + 765 + 766 - 870 - 8720 8710 - 8718 - 87210 - 87211 - 8723 - 8724 - 8726 8730 - 8731 - 875 - 876

Imparidade de outros activos financeiros líquida
de reversões e recuperações

38,424

(77,155)

768 + 769 (1) - 877 - 878

Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações

-

-

456,067

(173,164)

-

-

(164,439)

36,820

291,628

(136,344)

Activo
-

-

-

-

Disponibilidades em outras instituições de crédito

2,133,866

-

2,133,866

665,742

153 (1) + 158 (1) + 16

Activos financeiros detidos para negociação

2,426,209

-

2,426,209

1,609,496

153 (1) + 158 (1) + 17

Outros activos financeiros ao justo
valor através de resultados

-

-

-

-

154 + 158 (1) + 18 + 34888 (1) - 53888 (1)

Activos financeiros disponíveis para venda

-

-

-

-

10 + 3300

Caixa e disponibilidades em bancos centrais

11 + 3301

13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 3303 + 3310 (1)
+ 3408 (1) - 350 - 3520 - 5210 (1) - 5300

Aplicações em instituições de crédito

14 + 151 + 152 + 158 (1) + 3304 + 3310 (1) +
34000 + 34008 - 3510 - 3518 - 35210 - 35211 5210 (1) - 53010 - 53018

Crédito a Clientes

156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1)
+ 3402 - 355 - 3524 - 5210 (1) - 5303

Investimentos detidos até à maturidade

155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1)
+ 3408 (1) - 354 - 3523 - 5210 (1) - 5308 (1)

Activos com acordo de recompra

-

-

-

-

21

Derivados de cobertura

-

-

-

-

25 - 3580

Activos não correntes detidos para venda

-

-

-

-

26 - 3581 (1) - 360 (1)

Propriedades de investimento

-

-

-

-

27 - 3581 (1) - 360 (1)

Outros activos tangíveis

230,374

-

230,374

238,332

29 - 3583 - 361

Activos intangíveis

167,209

-

167,209

144,945

-

-

-

-

24 - 357

Investimentos em filiais, associadas e
empreendimentos conjuntos

300

Activos por impostos correntes

-

-

-

-

301

Activos por impostos diferidos

186,106

-

186,106

350,545

12 + 157 + 158 (1) + 159(1) + 31 + 32 + 3302 +
3308 + 3310 (1) + 338 + 3408 (1) + 348 (1) 3584 - 3525 + 50 (1) (2) - 5210 (1) - 5304 - 5308
(1) + 54 (1) (3)

Outros Activos

59,601

-

59,601

101,936

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultados antes de impostos
Impostos
65

Correntes

74 - 86

Diferidos

640
5,203,365

Total de activos

-

5,203,365

3,110,996

Resultados após impostos

- 72600 - 7280 + 8480 + 84400

Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas

(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas.

(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas.
(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivos se tiver saldo credor.
(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.
Anexo à Circular n.º 3/SHC/2007

MODELO III (PASSIVO)
Balanço-Contas Individuais (Passivo)
(valores em milhares de MZN)

Rubricas

Dez - 2018

Dez - 2017

Ano

Ano Anterior

Passivo
38 - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 (1)

Recursos de bancos centrais

-

-

43 (1)

Passivos financeiros detidos para negociação

-

-

43 (1)

Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados

-

-

39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) + 5318 (1)

Recursos de outras instituições de crédito

-

-

40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211
(1) + 5310 + 5311

Recursos de clientes e outros empréstimos

2,426,209

1,609,496

42 - 3311 (1) - 3414 + 5204 + 5211 (1) + 5312

Responsabilidades representadas por títulos

-

-

44

Derivados de cobertura

-

-

45

Passivos não correntes detidos para venda e operações descontinuadas

-

-

47

Provisões

-

-

490

Passivos por impostos correntes

-

-

491

Passivos por impostos diferidos

-

-

481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211
(1) + 5314 (1)

Instrumentos representativos de capital

-

-

480 + 488 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) +
5211 (1) + 5314 (1)

Outros passivos subordinados

-

1,423,035

51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1) (2) + 5207 + 5208 +
5211 (1) + 528 + 538 - 5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3)

Outros passivos

2,110,833

1,101,719

Total de Passivo

4,537,042

4,134,250

1,422,949

25,000

Capital
55

Capital

602

Prémios de emissão

-

-

57

Outros instrumentos de capital

-

-

- 56

(Acções próprias)

-

-

58 + 59

Reservas de reavaliação

-

-

60 - 602 + 61

Outras reservas e resultados transitados

(756,626)

(1,048,254)

- 63

Resultado do exercício

-

-

(Dividendos antecipados)

-

-

666,323

(1,023,254)

5,203,365

3,110,996

Total de Capital
Total de Passivo + Capital

Dez - 2017
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Demonstrações Financeiras Anuais

31 de Dezembro de 2018

Relatório dos administradores
Os Administradores têm o prazer de apresentar o seu relatório,
que faz parte das demonstrações financeiras anuais do exercício findo em 31 de Dezembro de 2018.

Em funções em
01/01/2018

Nomeações

Demissões

Em funções em
31/12/2018

Jerry Mobbs () (Chairman)

01/01/2018

-

-

31/12/2018

Administradores
Christopher Curtis ()

01/01/2018

-

-

31/12/2018

1. Natureza do Negócio

Abdul Carimo ()

01/01/2018

-

-

31/12/2018

A Empresa tem como objetivo a emissão de meios de pagamento em forma de dinheiro electrónico, bem como a
prestação de serviços de transacção directamente com os
seus clientes para a emissão de um valor electrónico em troca
do recebimento de fundos equivalentes.

Michael Joseph ()

01/01/2018

-

13/03/2018

-

Gulamo Nabi ()

01/01/2018

-

-

31/12/2018

-

13/03/2018

-

31/12/2018

01/01/2018

-

-

31/12/2018

01/01/2018

-

-

31/12/2018

A Empresa podem também prestar serviços financeiros e não
financeiros estritamente relacionados com a emissão de moeda electrónica, nomeadamente a gestão de moeda electrónica através do desempenho de funções operacionais e outras
funções acessórias respeitantes à sua emissão, bem como executar actividades referentes ao armazenamento de dados em
formato electrónico em nome de outras entidades.

Kenneth Gomado (ɸ)
Secretariado
Lara Narcy ()
Administradores Suplentes
Haje Pedreiro ()
Nacionalidade

2. Revisão de actividades e resultado

() – Moçambicana

O rédito do exercício ascendeu a 2,880,556 milhões de Meticais (2017: 1,585,041 milhões de Meticais).

() – Britânico

O resultado antes de juros, impostos, depreciações, amortizações, imparidades e perdas na alienação de activos fixos
tangíveis e intangíveis (‘EBITDA’) do exercício foi de 417 643
milhões Meticais (2017: 96 009 milhões de Meticais).

(ɸ) - Ganesa

Informações adicionais sobre as actividades, desempenho e
posição financeira da Empresa são apresentadas nas demonstrações financeiras e notas explicativas.

() – Americana

8. Sede Social e Endereço Postal
Sede Social: Edifício Vodacom
Rua dos Desportistas, Nº 649
Maputo
Moçambique

3. Dividendos e distribuição de lucros
Não foram declarados dividendos ordinários durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018.
4. Capital social

9. País de Constituição

Em 16 de Fevereiro de 2018, a VM, S.A. converteu um empréstimo de 1,097,949, milhões de Meticais em capital e efectuou uma injecção de capital adicional de 300,000 milhões de
Meticais. O efeito destas duas transacções na participação accionista da Vodafone M-Pesa, S.A. relativamente ao exercício
anterior, foi como se segue:

VM, S.A.

Endereço Postal: Edifício Vodacom
Rua dos Desportistas, Nº 649
Maputo
Moçambique

Partipação accionista %
2018
2017
99.9996 %
99.9800 %

Mobile Wallet VM 1

0.0002 %

0.0100 %

Mobile Wallet VM 2

0.0002 %

0.0100 %

100.00 %

100.00 %

Total de acções autorizadas até à data
» VM, S.A. – 56,917,761 acções ordinárias ao seu valor nominal de 25 MT por acção.
» Mobile Wallet VM 1 - 100 acções ordinárias ao seu valor
nominal de 25 MT por acção.
» Mobile Wallet VM 2 - 100 acções ordinárias ao seu valor
nominal de 25 MT por acção.
4. Capital Social (continuação)
Acções emitidas e totalmente realizadas (pagas) até à data:
»

VM, S.A. – 56,917,761 100 acções ordinárias ao seu valor
nominal de 25 MT por acção.
» Mobile Wallet VM 1 – 100 acções ordinárias ao seu valor
nominal de 25 MT por acção.
» Mobile Wallet VM 2 – 100 acções ordinárias ao seu valor
nominal de 25 MT por acção.

A Empresa foi constituída na República de Moçambique.
10. Auditores
Em 16 de Abril de 2018, o Conselho nomeou a KPMG Auditores e Consultores, S.A. como novos auditores da Vodafone
M-Pesa, S.A. A nomeação foi aprovada pelo Banco Central em
20 de Novembro de 2018 e a KPMG irá actuar na qualidade de
auditores por um período de cinco anos.
Declaração de Responsabilidade dos Administradores
Os administradores são responsáveis pela preparação e apresentação apropriada das demonstrações financeiras da Vodafone M-Pesa, S.A. que compreendem a Demonstração da
posição financeira em 31 de Dezembro de 2018, as Demonstrações do Rendimento Integral, alterações no capital próprio
e fluxos de caixa do período findo naquela data, e as notas às
demonstrações financeiras, as quais incluem um resumo das
principais políticas contabilísticas e outras notas explicativas,
de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro.
Os administradores são igualmente responsáveis por um sistema de controlo interno relevante para a preparação e apresentação de demonstrações financeiras que estejam livres
de distorções materiais, devidas a fraude ou erro, e registos
contabilísticos adequados e um sistema de gestão de risco
eficaz. Os administradores são igualmente responsáveis pelo
cumprimento das leis e regulamentos vigentes na República
de Moçambique.
Os administradores fizeram uma avaliação da capacidade da
entidade continuar a operar com a devida observância do
pressuposto da continuidade, e não têm motivos para duvidar
da capacidade do negócio poder continuar a operar segundo
esse pressuposto no futuro próximo.

5. Eventos após a data de relato
Aprovação das demonstrações financeiras
O Conselho de Administração não tem conhecimento de nenhuma outra matéria relevante ou circunstância ocorrida desde
31 de Dezembro de 2018, não abordada nas demonstrações
financeiras, que afectasse significativamente a posição financeira da Empresa em 31 de Dezembro de 2018 e os resultados
das suas operações.

As demonstrações financeiras anuais da Vodafone M-Pesa, S.A
conforme mencionado no primeiro parágrafo, foram aprovadas
pelo Conselho de Administração em 25 de Abril de 2019 e vão
assinadas em seu nome por:

6. Accionista Empresa-Mãe do Grupon e empresa sociedade gestora de participações
A Empresa Accionista é a VM, S.A. que é uma subsidiária da Vodacom International Limited (Mauritius). A empresa –Mãe do
Grupo é a Vodafone Company Plc, constituída e domiciliada no
Reino Unido.

_____________________________
Christopher Curtis
Administrador

7. Conselho de Administração e Secretariado
Durante o ano em análise ocorreram as seguintes movimentações no Conselho de Administração e Secretariado da Empresa:

_____________________________
Jerry Mobbs

Presidente do Conselho de Administração
Na minha qualidade de Secretária da Empresa, confirmo que,
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, a Empresa apresentou junto do Registo de Sociedades todas as
declarações exigidas nos termos da legislação relevante da
Empresa e que todas as declarações são verdadeiras, correctas
e actualizadas.

______________________
Lara Narcy

Demonstrações Financeiras Anuais

31 de Dezembro de 2018

(valores em milhares de MZN)

Demonstração do rendimento integral
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2018
Rendimentos de honorários e comissões
Custos com honorários e comissões
Rendimento líquido de serviços e comissões
Custos com o pessoal
Custos com publicidade
Custos gerais e administrativos
Rendimentos/(prejuízos) operacionais
Outros custos não operacionais
Outros rendimentos não operacionais
Lucros/(Prejuízos) antes de imposto
Imposto sobre o rendimento
Lucros/(prejuízos) do exercício

Notas
2
2
3

4
5
5
6

2018
2,880,556
(1,774,955)
1,105,601
(141,658)
(89,067)
(457,233)
417,643
(141,710)
180,134
456,067
(164,439)
291,628

2017
1,585,041
(1,174,702)
410,339
(93,367)
(138,277)
(274,704)
(96,009)
(373,685)
296,530
(173,164)
36,820
(136,344)

Pressupostos e incertezas de estimativa

Secretária
I. Incorporação e actividades
A Vodafone M-Pesa, S.A. (“a Empresa”) está registada como
Pessoa Jurídica sob o número 100355256 na República de
Moçambique. A empresa foi constituída em 16 de Janeiro de
2013 sob o formato de uma instituição de crédito, conforme
exigido pela legislação local e é regulada pelo Banco Central
de Moçambique. Foi constituída com três accionistas, sendo
a VM, S.A., accionista maioritária, com uma participação de
99,9996% do capital social.
II. Base de preparação

Notas

2018

2017

7
8.1
8.2
9
10
6

2,133,866
2,426,209
59,601
230,374
167,209
186,106
5,203,365

665,742
1,609,496
101,936
238,332
144,945
350,545
3,110,996

11

12
13
14.1

1,422,949
(756,626)
666,323

25,000
(1,048,254)
(1,023,254)

2,426,209
2,110,833
4,537,042
5,203,365

1,609,496
1,101,719
1,423,035
4,134,250
3,110,996

(valores em milhares de MZN)

Demonstração de alterações no capital próprio
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2018
Saldo em 31 de Dezembro de 2016
Prejuízo do exercício
Saldo em 31 de Dezembro de 2017
Emissão de acções
Lucro do exercício
Saldo em 31 de Dezembro de 2018

Capital
social

Resultados
transitados

Total

25,000
25,000
1,397,949
1,422,949

(911,910)
(136,344)
(1,048,254)
291,628
(756,626)

(886,910)
(136,344)
(1,023,254)
1,397,949
291,628
666,323

(valores em milhares de MZN)

Demonstração de fluxos de caixa do
exercício findo em 31 de Dezembro 2018
Fluxos de caixa de actividades operacionais
Lucros/ (Prejuízos) depois do imposto
Ajustamentos para:
Depreciações e amortizações
Resultado líquido de juros
Imposto sobre o rendimento
Variações:
Fundos de fiduciários
Outros activos
Outros passivos
Depósitos de clientes
Juros pagos
Juros recebidos
Fluxo líquido de caixa das actividades operacionais
Fluxo de caixa de actividades de investimento
Aquisição de activos intangíveis
Aquisição de propriedades e equipamentos
Fluxo líquido de caixa das actividades de investimento
Fluxo de caixa das actividades de financiamento
Receitas da emissão de acções
Reembolso de empréstimos Intercompanhias
Fluxo líquido de caixa das actividades de financiamento
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa em 1 de Janeiro
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de Dezembro

2018

2017

291,628

(136,344)

97,434
(149,055)
164,439
404,446

62,916
26,000
(36,820)
(84,248)

(816,713)
42,335
1,009,114
816,713
1,455,895
(31,079)
180,134
1,604,950

(157,333)
49,776
705,716
157,333
671,244
(322,530)
296,530
645,244

(62,482)
(49,258)
(111,740)

(277,455)
(168,738)
(446,193)

300,000
(325,086)
(25,086)
1,468,124
665,742
2,133,866

312,770
312,770
511,821
153,921
665,742

•

•
•

As demonstrações financeiras da Vodafone M-Pesa, S.A. foram
preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato
Financeiro (‘NIRF‘) conforme emitido pelo Conselho das Normas Internacionais de Contabilidade (‘IASB‘).

(valores em milhares de MZN)

Demonstração da posição financeira
em 31 de Dezembro de 2018
Activos
Caixa e equivalentes de caixa
Fundos Fiduciarios
Outros activos
Activos Intangíveis
Propriedades e equipamento
Activos por impostos diferidos
Total de activos
Capital próprio e passivos
Capital próprio
Capital social
Prejuizos acumulados
Total do capital próprio
Passivos
Depósitos de clientes
Outros passivos
Empréstimo de Intercompanhias
Total de passivos
Total do capital próprio e passivos

As informações sobre os pressupostos e incertezas de estimativa em 31 de Dezembro de 2018 que apresentam um risco
significativo de resultar numa distorção material nas quantias
escrituradas de activos e passivos no próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Empresa nas quais foram aplicadas a NIRF 9 Instrumentos Financeiros e a NIRF 15 Rédito de Contratos com Clientes.
Alterações nas políticas contabilísticas significativas estão descritas na Nota V.
O Conselho de Administração aprovou as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 para
emissão em 25 de Abril de 2019.

V. Alterações nas políticas contabilísticas
A Empresa aplicou inicialmente a NIRF 15 e NIRF 9 a partir de
1 de Janeiro de 2018. Devido aos métodos de transição utilizados pela Empresa na aplicação dessas normas, as informações
comparativas ao longo destas demonstrações financeiras não
foram reexpressas para reflectir os requisitos dos novas normas.
O efeito da aplicação destas novas normas é principalmente
atribuível ao seguinte:
•

•

III. Moeda funcional e de apresentação
Estas demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de Meticais, que é a moeda funcional da Empresa. Todos valores foram arredondados para o milhar de Metical mais
próximo, excepto quando indicado.
IV. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as NIRF’’s requer que a gestão formule julgamentos,
estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas contabilísticas da empresa e os valores reportados dos
activos, passivos, rendimentos e gastos. Os resultados reais
podem diferir destas estimativas.
As estimativas e pressupostos subjacentes são revistas numa
base contínua. As revisões das estimativas contabilísticas são
reconhecidas no período em que as estimativas são revistas e
em quaisquer períodos futuros afectados (prospectivamente).

Nota I: Reconhecimento de activos por Impostos Diferidos: disponibilidade de lucro tributável futuro, contra o
qual diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais podem ser utilizados;
Nota H: Depreciação – avaliação de vidas úteis, valores
residuais e imparidades;
Nota I: Teste de Imparidade e propriedades: principais
pressupostos subjacentes aos valores recuperáveis.

Reconhecimento do rédito de serviços e comissões
com base no cumprimento de obrigações de desempenho, e não quando o risco e as recompensas passam
para o cliente.
Um aumento nas perdas por imparidade reconhecidas
em activos financeiros.

NIRF 15 Rédito de contratos com clientes
A NIRF 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se, quanto e quando o rédito é reconhecido. A norma
substituiu a NIC 18 Rédito, NIC 11 Contratos de construção
e interpretações relacionadas. De acordo com a NIRF 15, o
rédito é reconhecido quando um cliente obtém controlo dos
bens ou serviços. Determinar o momento da transferência e
controlo - num ponto no tempo ou ao longo do tempo requer
julgamento.
A Empresa adoptou a NIRF 15 utilizando o método do efeito
cumulativo (sem expedientes práticos), com o efeito de aplicar inicialmente esta norma reconhecida na data da aplicação
inicial (ou seja, 1 de Janeiro de 2018). Por conseguinte, a informação apresentada para 2017 não foi reexpressa - isto é, é
apresentada, conforme reportado anteriormente, sob a NIC 18
e interpretações relacionadas. Adicionalmente, os requesitos
de divulgação da NIRF 15 não foram geralmente aplicados à
informação comparativa.
A tabela a seguir resume o impacto da transição para a NIRF 15
sobre resultados transitados.

Julgamentos
As informações sobre o julgamento efectuadas na aplicação
das políticas contabilísiticas que tiveram os efeitos mais significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações
financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
• Classificação da locação do arrendamento dos escritório no edifício Vodacom.

Resultados transitados antes
da adopção da NIRF 15
Resultados transitados
após a adopção da NIRF 15
Impacto líquido

Comprar crédito
aqui e agora?
Recarga
Recarga

MTT
1100M
Recarga
Recarga

*150#

Já está

Facilita a tua vida

20MTT
20M
Recarga
Recarga

50MT
MT
50

MT 1.048.254.000
MT 1.048.254.000
Nulo
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A Empresa concluiu a análise da nova estrutura padrão do
Rédito sob a NIRF 15 e concluiu que não existem impactos
significativos nas demonstrações financeiras após a adopção
da nova norma.
NIRF 9 Instrumentos Financeiros
A NIRF 9 estabelece requisitos para reconhecer e mensurar
activos financeiros, passivos financeiros e alguns contratos de
compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma substitui a NIC 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração.
Como resultado da adopção da NIRF 9, a Empresa adoptou
emendas consequentes à NIC 1 Apresentação de Demonstrações Financeiras, que exigem que os activos financeiros
não sejam apresentados numa linha separada na demonstração de lucros ou prejuízos e outro rendimento integral
(‘’Outro rendimento integral’). Anteriormente, a abordagem da
Empresa consistia em incluir a redução ao valor recuperável de
contas a receber em outros custos.
Classificação e mensuração
A NIRF 9 contém 3 principais categorias de classificação para
activos financeiros: mensuradas ao custo amortizado, justo valor através de outro rendimento integral (“Justo valor

Activo
financeiro
Caixa e saldos com o Banco Central
Saldos com outros bancos

Classificação
original sob
a NIC 39
Empréstimos e
contas a receber
Empréstimos e
contas a receber

através de Outro Rendicemnto Integral”) e justo valor através
de lucros ou prejuízos (“Justo Valor através de Lucros ou Prejuízos”). A classificação de activos financeiros de acordo com a
NIRF 9 é geralmente baseada no modelo de negócios no qual
o activo financeiro é gerido e suas características de fluxos de
caixa contratuais.
A NIRF 9 elimina as categorias anteriores da NIC 39 de títulos
mantidos até a maturidade, empréstimos e contas a receber e
disponíveis para venda. De acordo com a NIRF 9, os derivados
incorporados em contratos nos quais o receptor é um activo
financeiro no âmbito da norma nunca são separados. Em vez
disso, os instrumentos financeiros híbridos como um todo são
avaliados quamto à classificação.
A NIRF 9 retém em grande parte os requisitos existentes na
NIC 39 para a classificação e mensuração de passivos financeiros. A adopção da NIRF 9 não teve efeito significativo nas
políticas contabilísticas da Empresa relacionadas a instrumentos financeiros.
A tabela a seguir e as notas explicativas abaixo explicam as
categorias de mensuração originais da NIC 39 e as novas categorias de mensuração da NIRF 9 para cada classe de activos
e passivos financeiros da Empresa em 1 de Janeiro de 2018.

Nova
classificação
sob a NIRF 9
Custo amortizado

Quantia
escriturada original
sob a NIC 39
62,621

Nova quantia
escriturada
sob a NIRF 9
62,621

Custo amortizado

603,481

603,481

665,742

665,742

Quantia
escriturada original
sob a NIC 39
1,609,496

Nova quantia
escriturada
sob a NIRF 9
1,609,496

1,101,719

1,101,719

1,423,035

1,423,035

4,134,250

4,134,250

Total de activos financeiros
Passivos
financeiros
Depósitos de clientes
Outros passivos
Empréstimos com Intercompanhias

Classificação
original sob
a NIC 39
Outros passivos
financeiros
Outros passivos
financeiros
Outros passivos
financeiros

Nova
classificação
sob a NIRF 9
Outros passivos
financeiros
Outros passivos
financeiros
Outros passivos
financeiros

Total de passivos financeiros

A nova norma não teve impacto na classificação de activos financeiros e passivos financeiros da Vodafone Mpesa SA.
Imparidade de activos financeiros
A NIRF 9 substitui o modelo de “perda incorrida” na NIC 39 por
um modelo de “perda de crédito esperada”. O novo modelo de
imparidade aplica-se a activos financeiros mensurados ao custo amortizado, activos contratuais e investimentos em dívidas
ao Justo Valor através de Outro Rendimento Integral, mas não
a investimentos em instrumentos de capital próprio. De acordo com a NIRF 9, as perdas de crédito são reconhecidas mais
cedo do que sob a NIC 39.
Para os activos no âmbito do modelo de imparidade da NIRF
9, espera-se que as perdas por imparidade aumentem e se tornem mais voláteis. A Empresa determinou que a aplicação dos
requisitos de imparidade da NIRF 9 em 1 de Janeiro de 2018
não resultará em nenhuma provisão adicional para perda de
crédito esperada, portanto, nenhuma reexpressão dos resultados transitados.

VI. Políticas contabilísticas significativas
A Empresa aplicou as seguintes políticas contabilísticas:
A. Reconhecimento do rédito – resultados de serviços e
comissões
O Rédito é reconhecido na medida em que a Empresa prestou
serviços mediante um acordo, o valor do rédito pode ser
mensurado de maneira fiável e é provável que os benefícios
económicos associados à transação fluirão para a Empresa. O
rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida, excluindo os impostos sobre vendas e descontos.
A Empresa obtém, principalmente, o rédito das Receitas de
Transacção Monetárias e Comissões e estas incluem:
•
•
•

•

transferências electrónicas de moeda entre clientes;
levantamentos em dinheiro de clientes em agentes
em troca de moeda electrónica;
comissões recebidas com o fornecimento de plataformas de pagamento para clientes de provedores de
serviços públicos;
comissões recebidas da venda de recargas da Empresa-mãe, VM, S.A.

Outro rédito – Juros e rendimentos similares
Os juros são reconhecidos numa base de proporção de tempo
com referência ao valor do capital a receber e à taxa de juro
efectiva aplicável.
B. Custos
Os custos de publicidade e marketing são reconhecidos quando incorridos. Os custos pré-pagos relacionados a patrocínios
de eventos são reconhecidos ao longo do período de duração
do evento.
		
A restrição de pagamentos comerciais é feita para limitar as
actividades pós-emprego de executivos e são reconhecidos
quando incorridos.
B.1 Custos directos – Custos com serviços e comissões
Os custos directos são compostos por custos de comissão
de transacção, bem como custos de aquisição e retenção. Os
Agentes que compõem a rede de distribuição da Empresa são
remunerados relativamente ao serviço prestado pelo atendimento aos clientes. As comissões são incorridas na data de
cada transacção realizada pelos clientes, através dos agentes
e contribuem directamente para a geração de rédito, elas são
contabilizadas como incorridas.
Os custos de aquisição e retenção são incorridos pela Empresa
para o desenvolvimento e manutenção da rede do Agente. Estes são contabilizados como incorridos e incluem:
⇒ Incentivo em dinheiro pago para conectar novos clientes ou para alcançar o tráfego de transacções;
⇒ Custo de todos os equipamentos de hardware usados
por agentes da rede de distribuição; e
⇒ Custos logísticos pagos aos prestadores de serviços de
transporte e movimentação de hardware.
C. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem notas e moedas disponíveis, dinheiro electrónico, saldos irrestritos mantidos
junto de outras instituições financeiras e Bancos Centrais e
activos financeiros de alta liquidez com maturidade original
de três meses ou menos a partir da data de aquisição e que
estão sujeitos a um risco insignificante de alterações no seu
justo valor, e são utilizados pela Empresa na gestão dos seus
compromissos de curto prazo.
Caixa e equivalentes de caixa são registados ao custo amortizado na demonstração da posição financeira.

D. Benefícios dos empregados
Os custos dos benefícios de curto prazo dos empregados, tais
como salários, ausências remuneradas, bónus, assistência
médica e outras contribuições são reconhecidos durante o
período em que os empregados prestam os seus serviços.
E. Instrumentos financeiros
Os activos e passivos financeiros considerados como instrumentos financeiros são reconhecidos na demonstração da
posição financeira da Empresa quando a Empresa se torna parte contratual do respectivo instrumento.		
Os activos financeiros da Empresa são compostos por um
“Fundo Fiduciário” que representam depósitos feitos na conta
Fiduciária por todos os terceiros em troca de dinheiro móvel
electrónico.
Classificação
		
A partir de 1 de Janeiro de 2018, a Empresa classifica os seus
activos financeiros com base no modelo de negócios da entidade para gerir os activos financeiros e os termos contratuais
dos fluxos de caixa. Com base nessa avaliação, apenas uma
categoria de mensuração é aplicável à entidade, sendo os instrumentos financeiros mensurados pelo custo amortizado.
		
Todos os activos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo justo valor, incluindo os custos de transacção, excepto aqueles classificados pelo justo valor através de lucros
ou prejuízos que são inicialmente mensurados pelo justo valor, excluindo os custos de transacção.
		
O justo valor de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial é normalmente o preço da transacção, a menos que
o justo valor seja evidente a partir de dados observáveis no
mercado.
		
E.1 Activos financeiros, excluindo instrumentos financeiros derivados
		
Os activos financeiros são reconhecidos e desreconhecidos,
na data de transacção, quando a compra ou venda do activo
financeiro se encontrar no âmbito de um contrato cujos conduzam à entrega de um instrumento de acordo com o período
estabelecido pelo mercado em questão.
		
Subsequentemente à sua mensuração inicial, estes instrumentos são mensurados como se segue:
		
• As contas a receber (excluindo activos criados por
exigências legais, pagamentos antecipados, custos
diferidos e valores a receber por locação operacional)
não contêm juros e são subsequentemente reduzidos,
através de uma conta apropriada de redução de activos, pelos valores que se estimam como incobráveis.
• Outras contas a receber são subsequentemente mensuradas aos seus valores nominais.
		
A partir de 1 de Janeiro de 2018, após o reconhecimento inicial, estes instrumentos são mensurados da seguinte forma:
		
Instrumentos de dívida
		
A mensuração subsequente de instrumentos de dívida depende do modelo de negócios da Empresa para gerir as características do activo e dos fluxos de caixa do activo. Existe uma
categoria de mensuração na qual a Empresa classifica os seus
instrumentos de dívida:
• Custo amortizado: Os activos detidos para obtenção de
fluxos de caixa contratuais, onde esses fluxos de caixa
representam apenas pagamentos de capital e juros,
são mensurados pelo custo amortizado. A receita de
juros desses activos financeiros é incluída na receita
financeira usando o método da taxa de juro efectiva.
Qualquer ganho ou perda resultante do reconhecimento de ED é reconhecido directamente no resultado
e apresentado em outros ganhos/(perdas) juntamente
com ganhos e perdas cambiais. As perdas por imparidade são apresentadas numa rubrica separada na
demonstração de lucros ou prejuízos.

E.2 Modificações aos activos e passivos financeiros

-

-

As taxas que são consideradas na determinação do justo
valor do novo activo e as taxas que representam o reembolso dos custos de transacção elegíveis são incluídas na
mensuração inicial do activo; e
Outras taxas são incluídas nos lucros ou prejuízos como
parte do ganho ou perda no desreconhecimento.

Se a Empresa planeia modificar um activo financeiro de uma
maneira que resultaria em perdão dos fluxos de caixa, a Empresa iria considerar inicialmente se uma parte do activo deve
ser abatida antes que a modificação ocorra. Essa abordagem
afecta o resultado da avaliação quantitativa e significa que os
critérios desreconhecimento não são geralmente satisfeitos
nesses casos.
Se a modificação de um activo financeiro mensurado ao custo amortizado não resultar no desreconhecimento do activo
financeiro, a Empresa recalcula primeiro a quantia escriturada
do activo financeiro usando a taxa de juro efectiva original do
activo e reconhece o ajustamento resultante como ganho ou
perda de modificação nos lucros e prejuízos. Para activos financeiros com taxa flutuante, a taxa de juro efectiva original usada
para calcular o ganho ou a perda da modificação é ajustada
para reflectir os termos actuais do mercado no momento da
modificação. Qualquer custo ou taxa incorrida e taxa recebida
como parte da modificação ajusta à quantia escriturada bruta
do activo financeiro modificado e são amortizados durante o
prazo remanescente do activo financeiro modificado.
Passivos financeiros
A Empresa desreconhece um passivo financeiro quando os
seus termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo
modificados são substancialmente diferentes. Nesse caso, um
novo passivo financeiro com base nos termos modificados é
reconhecido pelo justo valor. A diferença entre a quantia escriturada do passivo financeiro abatido e a contrapartida paga
é reconhecida nos lucros ou prejuízos. A consideração paga
inclui activos não financeiros transferidos, se houver, e a assunção de passivos, incluindo o novo passivo modificado.
Se a modificação de um passivo financeiro não for contabilizada como desreconhecimento, então o custo amortizado
do passivo é recalculado pelo desconto dos fluxos de caixa
modificados pelos passivos efectivos originais, a taxa de juro
efectiva original usada para calcular o ganho ou perda da modificação é ajustada para reflectir os termos actuais do mercado
no momento da modificação. Quaisquer custos e taxas resultantes são reconhecidas como um ajustamento a quantia
escriturada do passivo e amortizados durante o prazo remanescente do passivo financeiro modificado pelo novo cálculo
da taxa de juro efectiva do instrumento.
Política aplicável antes de 1 de Janeiro de 2018
Activos financeiros
Se os termos de um activo financeiro fossem modificados, então a Empresa avaliava se os fluxos de caixa do activo modificado eram substancialmente diferentes. Se os fluxos de caixa
fossem substancialmente diferentes, os direitos contratuais
aos fluxos de caixa do activo financeiro original eram considerados vencidos. Nesse caso, o activo financeiro original era
desreconhecido e um novo activo financeiro era reconhecido
ao justo valor.
Se os termos de um activo financeiro fossem modificados devido a dificuldades financeiras do mutuário e o activo não fosse
desreconhecido, a imparidade do activo seria mensurada usando a taxa de juro de pré-modificação.
Passivos financeiros
A Empresa desconhece um passivo financeiro quando os seus
termos foram modificados e os fluxos de caixa do passivo
modificado foram substancialmente diferentes. Nesse caso,
um novo passivo financeiro com base nos termos modificados
foi reconhecido pelo justo valor. A diferença entre a quantia
escriturada do passivo financeiro extinto e a contrapartida
paga foi reconhecida nos lucros ou prejuízos. A consideração
paga incluiu activos não financeiros transferidos, se houver, e
a assunção de passivos, incluindo o novo passivo financeiro
modificado.
Se a modificação de um passivo financeiro não foi contabilizada como desreconhecimento, então qualquer custo e
comissão incorrido como um ajustamento a quantia escriturada do passivo e amortizado durante o prazo remanescente
do passivo financeiro modificado pelo novo cálculo da taxa
efectiva do instrumento.

Política aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2018
E.4 Compensação
Activos financeiros
Se os termos de um activo financeiro forem modificados, o
Grupo avalia se os fluxos de caixa do activo modificado são
substancialmente diferentes.
Se os fluxos de caixa forem substancialmente diferentes, então
os direitos contratuais aos fluxos de caixa do activo financeiro
original são considerados vencidos. Nesse caso, o activo financeiro original é desreconhecido e um novo activo financeiro é
reconhecido pelo justo valor acrescido de quaisquer custos de
transacção elegíveis. Qualquer honorário recebido como parte
da modificação contabilizado como se segue:

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor
líquido apresentado na demonstração da posição financeira
quando, e somente quando a Empresa possui actualmente o
direito legal de compensar os valores e tem a intenção de liquidá-los numa base líquida ou de realizar o activo e liquidar o
passivo simultaneamente.
Os rendimentos e custos são apresentadas numa base líquida
somente quando permitido pelas NIRF, ou por ganhos e perdas resultantes de um grupo de transacções similares, como
nas actividades de negociação da Empresa.
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E.5 Justo valor
O justo valor’ é o preço que seria recebido para vender um activo ou pago para transferir um passivo numa transação ordenada entre participantes do mercado na data de mensuração no
princípio ou, na sua ausência, o mercado mais vantajoso para
o qual o Grupo possui acesso nessa data. O justo valor de um
passivo reflecte o seu risco de incumprimento.
E.6 Imparidade
Política aplicável a partir de 01 de Janeiro de 2018
A Empresa reconhece a provisão para perdas com perdas de
crédito esperadas nos seguintes instrumentos financeiros que
não são mensurados pelo justo valor através de lucros ou prejuízos:
- Activos financeiros que são instrumentos de dívida;
- Contas a receber de locações;
- Contratos de garantia financeira emitidos;
- Compromissos de empréstimo.
Nenhuma perda por imparidade é reconhecida em investimentos de capital. As provisões para perdas num valor igual
à Perda de Crédito Esperada para toda a vida, excepto pelo
seguinte, são mensurados como Perda de Crédito Esperada
em 12 meses:
- Títulos de investimento de dívida que são determinados
como tendo crédito baixo com risco de crédito baixo na
data de relato; e
- Outros instrumentos financeiros (excepto contas a receber
de locações), sobre os quais o risco de crédito não aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial.
Mensuração da Perda de Crédito Esperada
A Perda de Crédito Esperada é uma estimativa ponderada pela
probabilidade das perdas de crédito. A Perda de Crédito Esperada é mensurada como se segue;
- Activos financeiros que não possuem imparidade de crédito à data de relato: como o valor actual de todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de
caixa devidos à entidade de acordo com o contrato e os
fluxos de caixa que o Grupo espera receber).
- Activos financeiros com imparidade de crédito na data de
relato: como a diferença entre a quantia escriturada bruta
e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados;
- Compromissos de empréstimo não utilizados: como o valor presente da diferença entre os fluxos de caixa contratuais que são devidos à Companhia se o compromisso for utilizado e os fluxos de caixa que a Empresa espera receber;
- Contratos de garantias financeiras: os pagamentos esperados para reembolsar ao detentor menos os valores que a
Empresa espera recuperar.
Imparidade de Crédito em Activos financeiros
A cada data de relato, a Empresa avalia se os activos financeiros registados ao custo amortizado e as contas a receber
de locações financeiras estão em imparidade (denominados
“activos financeiros de estágio 3”). Um activo financeiro se
encontra em situação de ‘imparidade de crédito’ quando um
ou mais eventos que têm um impacto negativo nos fluxos de
caixa futuros estimados do activo financeiro ocorrem.
A evidência de que um activo financeiro está em imparidade
de crédito incluiu os seguintes dados observáveis:
- Dificuldade financeira significativa do mutuário ou emissor;
- Uma quebra de contrato, como um evento padrão ou vencido;
- A restrição de um empréstimo ou adiantamento pela Empresa em termos que a Empresa não consideraria de outra
forma;
- Se torna provável que o mutuário entrará em falência ou
outra reorganização financeira; ou
- O desaparecimento de um mercado activo de uma garantia;
Apresentação da provisão para Perda de Crédito Esperada na
demonstração da posição financeira
As provisões para perdas por Perda de Crédito Esperada são
apresentadas na demonstração da posição financeira como se
segue:
- activos financeiros mensurados pelo custo amortizado:
como uma dedução da quantia escriturada bruta dos activos;
- compromissos de empréstimos e contratos de garantia financeira: em geral, como provisão;
- instrumentos de dívida mensurados pelo Justo Valor
através de Outro Rendimento Integral: nenhuma provisão
para perdas é reconhecida na demonstração da posição
financeira considerando que a quantia escriturada desses
activos é o seu justo valor. No entanto, a provisão para perdas é divulgada e é reconhecida na reserva do justo valor

justo valor através de lucros ou prejuízos estavam em imparidade. Um activo financeiro ou um grupo de activos financeiros
estava em ‘imparidade’ quando a evidência objectiva demonstrou que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do activo e que o evento de perda teve um impacto
nos fluxos de caixa futuros do activo que poderia ser estimado
de forma fiável.
Mensuração de imparidade
As perdas por imparidade em activos mensurados ao custo
amortizado foram calculadas como a diferença entre a quantia
escriturada e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados descontados à taxa de juro efectiva original do activo.
As perdas por imparidade do valor recuperável dos activos disponíveis para venda foram calculadas como a diferença entre
a quantia escriturada e o justo valor.
Reversão de imparidade
- Para os activos mensurados ao custo amortizado: se um
evento que ocorreu após a imparidade ter feito com que
o valor da perda por imparidade diminuísse, então a diminuição na perda por imparidade foi revertida através de
lucros ou prejuízos.
Apresentação
As perdas por imparidade foram reconhecidas em lucros e prejuízos e reflectidas numa conta de provisão face a empréstimos e contas a receber ou títulos de investimento detidos até
a maturidade.
Abates
A Empresa abateu um empréstimo ou um título de investimento, parcial ou integralmente, e qualquer provisão relacionada a perdas por imparidade, quando foi determinado que não
havia perspectiva realista de recuperação.
F. Provisões
As provisões são reconhecidas quando a Empresa tem uma
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que a Empresa tenha que liquidar a
obrigação e se possa efectuar uma estimativa fiável do valor da
obrigação. As provisões são mensuradas pela melhor estimativa da Gestão dos gastos requeridos para liquidar a obrigação
na data de relato e são descontados para o valor presente
quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é material.
G. Propriedades e equipamentos
Reconhecimento e mensuração
Os itens de propriedades e equipamentos são mensurados
pelo custo, deduzido das depreciações acumuladas e quaisquer perdas acumuladas por imparidade.
O software adquirido que é parte integrante da funcionalidade
do equipamento relacionado é capitalizado como parte desse
equipamento.
Se partes significativas de um item de propriedades e equipamentos tiverem diferentes vidas úteis, elas serão contabilizadas como um item separado (componentes principais) de
propriedades e equipamentos.

Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de relato e ajustados, se apropriado.
I. Imposto sobre o rendimento
O imposto sobre o rendimento compreende o imposto corrente e imposto diferido. É reconhecido nos lucros ou prejuízos, excepto na medida em que se relaciona a uma combinação de negócios, ou itens reconhecidos directamente no
capital próprio ou Outro Rendimento Integral.
Imposto corrente
O imposto corrente representa o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício
e qualquer ajustamento aos impostos a pagar ou a receber referentes a exercícios anteriores. O valor do imposto corrente a
pagar ou a receber é a melhor estimativa do valor esperado a
ser pago ou recebido que reflecte a incerteza relacionada ao
imposto sobre o rendimento, se houver. É mensurada usando
as taxas de imposto decretadas ou substantivamente promulgadas na data de relato.
Imposto diferido
Os activos por impostos diferidos são reconhecidos para perdas fiscais não utilizadas, créditos tributários não utilizados
e diferenças temporárias dedutíveis na extensão em que
seja provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. Os lucros
tributáveis futuros são determinados com base na reversão
das diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o valor
das diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para
reconhecer integralmente o activo por imposto diferido, serão
considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para a
reversão das diferenças temporárias existentes, com base nos
planos de negócios e nas estimativas da Empresa.
Os activos por impostos diferidos são revistos a cada data de
relato e são reduzidos na extensão em que não é mais provável que o benefício fiscal seja realizado; essas reduções são revertidas quando a probabilidade de lucros tributáveis futuros
melhora.
O imposto diferido é mensurado pelas taxas dos impostos que
se espera que sejam aplicadas relativamente as diferenças
temporárias aquando da reversão, utilizando as taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data
de relato.

Quaisquer ganhos ou perdas na alienação de um item de propriedades e equipamentos são reconhecidos em outros rendimentos nos lucros ou prejuízos.

1. Novas normas contabilísticas

Custos subsequentes
Os custos subsequentes são capitalizados somente quando
é provável que os benefícios económicos futuros dos custos
fluirão para a Empresa. As reparações e manutenção em curso
são contabilizadas conforme incorridas.

Normas contabilísticas adoptadas em 1 de Janeiro de
2018
		
A Empresa adoptou as seguintes novas políticas contabilísticas para satisfazer as emendas das seguintes NIRF:

Depreciações
A depreciação é calculada para abater o custo de itens de propriedade e equipamento menos os seus valores residuais estimados usando o método de quotas constantes ao longo das
suas vidas úteis estimadas, e é geralmente reconhecido nos
lucros ou prejuízos. Os activos em locação são depreciados
pelo menor prazo entre o prazo da locação e suas vidas úteis,
a menos que haja certeza razoável de que a Empresa obterá a
propriedade até o final do prazo da locação.
As vidas úteis estimadas de itens significativos de propriedades e equipamentos são como se segue:
-

Edifícios & melhorias
Equipamento
Veículos
		
Mobiliário e acessórios

- 5 anos
- 3 anos
- 5 anos
- 7 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos em cada data de relato e ajustados, se apropriado.

Política aplicável vigente á 1 de Janeiro de 2018

H. Activos intangíveis

Evidência objectiva de imparidade

Software
O software adquirido pela Empresa é mensurado pelo custo,
deduzido daa amortizações acumulada e quaisquer perdas
por imparidade.

A cada data de relato, a Empresa avalia se houve evidência
objectiva de que os activos financeiros não mensurados pelo

O custo subsequente com activos do software é capitalizado
apenas quando aumenta os benefícios económicos futuros
incorporados no activo específico ao qual se relaciona. Todos
outros custos são contabilizados quando incorridos. O software é amortizado pelo método de quotas constantes nos
lucros ou prejuízos ao longo da sua vida útil estimada, a partir
da data em que está disponível para uso. A vida útil estimada
do software para os períodos actual e comparativo é de três a
cinco anos.

Novas normas contabilísticas por adoptar em ou após 1
de Janeiro de 2019
A Empresa ainda não adoptou as seguintes normas emitidas
pelo IASB. A Empresa não acredita actualmente que a adopção
dessas normas terá um impacto material que forem nos seus
resultados, posição financeira ou fluxos de caixa:
• Emendas à NIC 28: Investimentos em Associadas e
Empreendimentos Conjuntos, taxas de juros a longo
prazo em Associadas e Empreendimentos Conjuntos,
efectiva para períodos anuais com início em ou após 1
de Janeiro de 2018;
• Emendas à NIRF 9: Instrumentos Financeiros, Opções
de Pagamento com Compensação Negativa, efectiva
para períodos anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2019;
• IFRIC 23: Incertezas sobre o Tratamento do Imposto
sobre o Rendimento, efectiva para períodos anuais
com início em ou após 1 de Janeiro de 2019;
• Melhorias as NIRF: Ciclo de 2015 a 2017; efectiva para
períodos anuais com início em ou após 1 de Janeiro de
2019;
• Emendas à NIC 19: Benefícios dos Empregados, Plano
de Emenda, Corte ou Liquidação; efectiva para períodos anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2019;
• NIRF 16: Locações, substitui a NIC 17: Locações. A norma é efectiva para períodos anuais com início em ou
após 1 de Janeiro de 2019;
A NIRF 16 irá alterar significativamente a contabilidade de
locações por parte dos locatários; os contratos de locação
darão origem ao reconhecimento de um activo que representa o direito de usar o item em locação e a uma obrigação
de empréstimo para pagamentos futuros de locação. Os custos de locação serão reconhecidos na forma de depreciação
do direito de usar activos e juros sobre o passivo de locação.
A contabilização de locações segundo a IFRS 16 será semelhante em vários aspectos à contabilização existente da NIC
17 para locações financeiras, mas será substancialmente diferente da contabilização existente para locações operacionais
onde os encargos de arrendamento são actualmente reconhecidos numa base de quotas constantes e nenhum activo de
locações ou empréstimo/obrigação de locação é reconhecida.
A contabilidade do locador de acordo com a NIRF 16 é semelhante à existente na contabilidade da NIC 17.
Novas normas contabilísticas por adoptar em ou após 1
de Janeiro de 2020
			
A Empresa ainda não adoptou as seguintes normas que foram
emitidas pelo IASB. A Empresa não acredita actualmente que
a adopção dessas normas terá um impacto material nos seus
resultados, posição financeira ou fluxos de caixa:
			
• Emendas à NIRF 2, NIRF 3, NIRF 6, NIRF 14, NIC 1, NIC
8, NIC 34, NIC 37, NIC 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20,
IFRIC 22, E SIC-32 para actualizar essas normas relativamente a referências e citações da Estrutura Conceptual ou indicar onde elas se referem a uma versão diferente da Estrutura Conceptual;
• Emendas à NIRF 3: Concentrações de Actividades Empresariais para esclarecer a definição de negócio;
• NIC 1 Apresentação das Demonstrações Financeiras e
NIC 8 Políticas Contabilísiticas, Alterações em Estimativas e Erros Contabilísticos: Emendas respeitantes a
definição de “material”.
2. Rendimento líquido de honorários e comissões

•

Emendas à NIRF 2: Pagamento com base em Acções,
classificação e mensuração de transacções de Pagamentos com base em acções efectiva para períodos
com início em ou após 1 de Janeiro de 2018;
• Emendas à NIRF 4: Contratos de Seguros, aplicando a
NIRF 9: Instrumentos Financeiros com a NIRF 4: Contratos de Seguros, efectiva para períodos anuais com
início em ou após 1 de Janeiro de 2018;
• Emendas à NIC 28: Investimentos em Associadas e
Empreendimentos Conjuntos (parte das Melhorias do
Ciclo das NIRF de 2014 a 2016), efectiva para períodos
anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2018;
• IFRIC 22: Transacções em Moeda Estrangeira e Critérios de Adiantamentos, efectiva para períodos anuais
com início em ou após 1 de Janeiro de 2018;
• NIRF 15: Rédito de Contratos com Clientes. A NIRF 15
estabelece os requisitos para o reconhecimento do
rédito e custos de contratos com clientes e inclui vários requisitos de divulgação.
• A NIRF 9, que afectou a classificação e mensuração dos
instrumentos financeiros da Empresa, e requer determinadas divulgações adicionais.
			
A adopção das normas acima não teve nenhum impacto significativo nos resultados, posição financeira ou fluxos de caixa
da Empresa.

Rendimentos de honorários e
de comissões
Rendimento de transacções
monetárias
Rendimento de comissões
Custos com honorários e
comissões
Comissões de transacções pagas
Outros honorários

2018

2017

1,959,784
920,772
2,880,556

1,032,861
552,180
1,585,041

(954,565) (677,768)
(820,390) (496,934)
(1,774,955) (1,174,702)

3. Custos com o pessoal

Salários e vencimentos
Segurança Social (INSS)

2018

2017

(138,448)
(3,210)
(141,658)

(90,775)
(2,592)
(93,367)

2018

2017

(207,130)
(7,914)
(3,480)
(179,620)
(59,089)
(457,233)

(120,310)
(2,330)
(2,329)
(134,588)
(15,147)
(274,704)

4. Custos gerais e Administrativos

Locações operacionais
Custos de viagens
Honorários de Auditoria
Taxas de licenças da Vodafone
Outros custos

Demonstrações Financeiras Anuais

31 de Dezembro de 2018

5. Outros custos não operacionais

Rendimentos
Juros recebidos
Custos
Em empréstimos de
Intercompanhias
Locação operacional
(Prejuízos)/ganhos cambiais
Depreciações e amortizações

2018

2017

180,134

296,530

(31,079)
(9,710)
(3,487)
(97,434)
(141,710)

(312,770)
2,001
(62,916)
(373,685)

6. Imposto sobre o rendimento

10. Propriedades e equipamento

6.1 Valores reconhecidos nos lucros ou prejuízos

Em 31 de Dezembro de 2018, a composição de Propriedades e equipamento era como se segue:

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
Imposto corrente
Imposto diferido
Total do imposto sobre o rendimento

As autoridades fiscais em Moçambique não confirmam a
aceitação das declarações fiscais que foram submetidas. Consequentemente, tais declarações permanecem em aberto e
estão sujeitas a revisão e ajustamento durante um período de
5 anos. A Gestão é da opinião que caso os exercícios em aberto venham a ser objecto de revisão por partes das autoridades
fiscais, não resultarão multas significativas.
6.2 Imposto diferido

2017

(164,439)
(164,439)

36,820
36,820

Taxa

2018

2017

32.0%
4.0%
36.0%

456,067
(145,941)
(18,497)
(164,439)

(173,164)
55,412
(18,592)
36,820

2018

2017

101,487

86,117

2,324,722
2,426,209

1,523,379
1,609,496

Reconciliação da taxa de imposto efectiva
Lucro/(prejuízo) antes do imposto
Regime fiscal normal sobre (lucros)/prejuízos antes de
imposto segundo a Taxa Estatutária Moçambicana
Efeito fiscal de despesas não dedutíveis

2018

8. Outros activos
8.1 Fundos de Fiduciário

Depósitos com restrições com o
Banco Central
Caixa e saldos com restrições
com outros bancos

CUSTO
Saldo em 1 de Janeiro de 2017
Adições
Saldo em 31 de Dezembro de 2017
Saldo em 1 de Janeiro de 2018
Adições
Saldo em 31 de Dezembro de 2018

Terrenos e
Edifícios
MT
1,866
1,866
1,866
1,866

Equipamentos Mobiliário e
acessórios
MT
MT
166,694
178
166,694
178
166,694
178
49,258
215,952
178

TOTAL
MT
168,738
168,738
168,738
49,258
217,996

Saldo em 1 de Janeiro de 2017
Depreciações
Saldo em 31 de Dezembro de 2017
Saldo em 1 de Janeiro de 2018
Depreciações do exercício
Saldo em 31 de Dezembro de 2018
Quantia escriturada em 1 de Janeiro de 2017
Quantia escriturada em 31 de Dezembro de 2017
Quantia escriturada em 31 de Dezembro de 2018

Terrenos e
Edifícios
263
263
263
263
1,603
1,603

Equipamentos Mobiliário e
acessórios
25
23,505
23,505
25
25
23,505
26,981
13
50,486
38
153
143,189
140
165,466

TOTAL
23,793
23,793
23,793
26,994
50,787
144,945
167,209

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

Os itens de equipamento básico incluem todas as infraestruturas de hardware e equipamentos necessários para a actividade da Empresa.

2018

11. Capital social

2018

Prejuízos fiscais
reportáveis

2018

Saldo em
01 de
Janeiro

Reconhecido
nos Lucros
e Prejuízos

Saldo em
31 de
Dezembro

350,545

(164,439)

186,106

Reconhecido
nos Lucros
e Prejuízos

Saldo em
31 de
Dezembro

2017
Saldo em
01 de
Janeiro
Prejuízos fiscais
reportáveis

313,725

36,820

350,545

Um activo por imposto diferido foi reconhecido para a compensação de prejuízos fiscais não utilizados na medida em que
haja evidências convincentes de que haverá lucro tributável
futuro contra o qual as perdas fiscais não utilizadas possam
ser utilizadas. Com base nas estimativas da gestão dos lucros
previstos para os anos de 2019 a 2023, os prejuízos fiscais
apresentados serão integralmente utilizados contra lucros
tributáveis antes da maturidade dos prejuízos. Os prejuízos fiscais antecipados referem-se às perdas no início das operações.

2018
Caixa e equivalentes de caixa
Saldos com restrições com o
Banco Central
Caixa e saldos com outros
bancos

Autorizado
56,917,961 (2017: 1,000,000)
acções ordinárias de 25 MT cada
Emitido e pago na totalidade
(pago)
56,917,961 (2017: 1,000,000)
acções ordinárias de 25 MT cada

8.2 Outros activos

De acordo com a legislação Moçambicana todas as acções
devem ser emitidas independentemente de estarem ou não
totalmente realizadas.

Outras contas a receber
Impostos sobre o valor
acrescentado

2017

55,392

96,776

4,209
59,601

5,160
101,936

9. Activos intangíveis
Em 31 de Dezembro de 2018, a composição de activos intangíveis era como se segue:

Software

7. Caixa e equivalentes de caixa

2017

48,613

62,621

2,085,253
2,133,866

603,481
665,742

2017

Os depósitos com restrições em bancos comerciais são representados principalmente por “Fundos de Fiduciário”, que são
os depósitos feitos na conta Fiduciário por todos os terceiros
em troca de dinheiro móvel electrónico. Esse dinheiro é mantido em contas com restriões junto de instituições financeiras
de boa reputação. Os depósitos com restrições em bancos
comerciais não estão disponíveis para uso no dia a dia da Empresa.

2018

CUSTO
Saldo em 1 de Janeiro de 2017
277,455
Adições
277,455
Saldo em 31 de Dezembro de 2017
277,455
Saldo em 1 de Janeiro de 2018
62,482
Adições
339,937
Saldo em 31 de Dezembro de 2018
Software
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
Saldo em 1 de Janeiro de 2017
39,123
Amortizações
39,123
Saldo em 31 de Dezembro de 2017
39,123
Saldo em 1 de Janeiro de 2018
70,440
Amortizações do exercício
109,563
Saldo em 31 de Dezembro de 2018
Quantia escriturada em 1 de Janeiro de 2017
Quantia escriturada em 31 de Dezembro de 2017 238,332
Quantia escriturada em 31 de Dezembro de 2018 230,374

Os saldos pendentes são contas a pagar respeitantes a recargas, USSD e custos com SMS.

1,422,949

25,000

1,422,949

25,000

Empréstimo a pagar
VM, S.A.

- 1,423,035
- 1,423,035

Em 16 de Fevereiro de 2018, o valor de 1,097,949 milhões de
Meticais respeitante ao Empréstimo do Accionista VM, S.A. foi
convertido em capital social emitido e pago da Vodafone M-Pesa S.A. O saldo de 325,086 milhões de Meticais do empréstimo
do Accionista foi reembolsado à VM, S.A. durante este ano
14.2 Volume de transacções com partes relacionadas

12. Depósitos de clientes
2018

2017

Grandes Clientes
Contas Correntes (“E-wallet”)
516,050
483,371
Clientes e agentes de serviço móvel
Contas Correntes (“E-wallet”)
1,910,159 1,126,125
2,426,209 1,609,496
Os depósitos de clientes compreendem depósitos de poupança e montantes a liquidar de curto-prazo sob solicitação
de clientes. Os depósitos de clientes incluem apenas os instrumentos financeiros classificados no passivo ao custo amortizado.
A Vodafone M-Pesa, S.A. submeteu ao Banco Central um plano
de utilização dos juros auferidos na conta de Fiduciário para
o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 no valor de
158.646 milhões de Meticais (2017: 237.373 milhões de Meticais). Os juros obtidos serão utilizados para financiar projectos
que tragam benefícios directos aos clientes na forma de modificações e melhorias tecnológicas, bem como uma redução
das tarifas cobradas aos clientes.
13. Outros passivos
2018

2017

Honorários de Auditoria
3,992
2,218
Contas a pagar da VM, SA (Nota 14.1) 2,040,724 1,020,525
Segurança Social (INSS) e IRPS
10,466
3,678
Comissões a pagar a agentes
14,453
29,101
Outras contas a pagar e acréscimos
41,198
46,197
2,110,833 1,101,719

2018
VM, S.A.
Rédito
Custos directos
Outros custos operacionais
Custos de juros

As partes relacionadas da Empresa são a sociedade gestora
de participações, a empresa-mãe, os accionistas minoritários
e os gestores séniores, incluindo os membros do Conselho de
Administração.
14.1 Saldos com partes relacionadas
2018

2017

2,040,724 1,020,525
2,040,724 1,020,525

2017

524,137
850,213
(726,025) (487,515)
52,184 (296,914)
(31,079) (312,770)
145,293 (573,062)

14.3 Remuneração dos membros do Conselho de Administração e Gestores Séniores

Administradores
Administradores Executivos
Benefícios dos empregados de
curto-prazo
Benefícios dos empregados de
longo-prazo
Pago por: Vodafone M-Pesa S.A

2018

2017

10,919

9,339

2,097
13,016

3,932
13,271

15. Instrumentos financeiros e gestão de risco
15.1. Quantias escrituradas dos instrumentos financeiros

As quantias escrituradas de
instrumentos financeiros
analisadas por categorias são
como se segue:
Empréstimo Intercompanhia
Depósitos
Outros passivos
Caixa e equivalentes de caixa
Outros activos – Fundos
fiduciários

14. Partes Relacionadas

Outros passivos
VM, S.A. (Nota 13)

2017

2018

2017

(2,426,209)
(2,100,367)
2,133,866

(1,423,035)
(1,609,496)
(1,094,721)
665,742

2,426,209
33,499

1,609,496
(1,852,014)

15.2 Gestão de risco financeiro
A Empresa possui activos e passivos financeiros que resultam
directamente da sua actividade operacional. A alteração das
condições de mercado expõe a Empresa a diversos riscos financeiros e demonstra a importância da gestão de risco como
um elemento de controlo da Empresa. Os principais riscos financeiros enfrentados no decurso normal do negócio da Empresa são os riscos de taxa de juro e risco de liquidez. O risco é
gerido no âmbito da política de tesouraria aprovada, sem prejuízo das limitações dos mercados locais em que a Empresa
actua.
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O Departamento de Tesouraria do Grupo Vodacom Lda,
oferece um serviço centralizado para coordenar o acesso aos
mercados financeiros nacionais e internacionais e gerir os vários riscos financeiros relacionados com as operações da Empresa. As operações de tesouraria são realizadas dentro de um
quadro de políticas e orientações autorizadas e revistas pelo
Conselho de Administração do Grupo Vodacom Limitada.
15.3 Gestão de risco de crédito
O risco de crédito refere-se ao risco de uma contraparte não
satisfazer as suas obrigações contratuais, resultando em perdas financeiras para a Empresa. A Empresa adopta a política
de abordar apenas matérias de contrapartes fidedignas e
obtendo garantias suficientes, se apropriado, como meio de
mitigar o risco de perda financeira resultante de incumprimentos. A Empresa transacciona apenas com entidades que
são classificadas com o equivalente grau de investimento ou
acima deste. Essa informação é fornecida por agências de
classificação independentes quando disponíveis. Caso esta
informação não esteja disponível, a Empresa utiliza outras
informações financeiras disponíveis publicamente e os seus
próprios registos comerciais para avaliar os seus principais clientes. A exposição da empresa e as classificações de crédito
das suas contrapartes são continuamente monitorizadas e os
valores agregados de transacções concluídas e dispersas por
contrapartes aprovadas. A exposição de crédito é controlada
por limites de contraparte que são revistos e aprovados pelo
departamento de risco de crédito.
Activos financeiros, que potencialmente sujeitam a Empresa
a concentrações de risco de crédito, compreendem principalmente de caixa, depósitos de curto prazo e fundos de Fiduciário. Caixa e equivalentes de caixa e os depósitos de curto
prazo da Empresa são colocados em instituições financeiras
de alta qualidade de crédito. Os principais activos financeiros
da Empresa são saldos bancários e fundos de Fiduciário.
A tabela abaixo apresenta a quantia que melhor representa a
exposição máxima da Empresa ao risco de crédito em 31 de
Dezembro:
2018
Caixa e equivalentes de caixa
Fundos Fiduciários
Exposição máxima ao risco de crédito

2017

2,133,866 665,742
2,426,209 1,609,496
4,560,075 2,275,238

15.4 Gestão de Risco de Mercado
Gestão de risco cambial
A Empresa não está exposta ao risco cambial considerando
que os custos são essencialmente incorridos em Meticais. Não
existem activos e passivos em moeda estrangeira que possam
ter um impacto sobre os lucros e prejuízos quando ocorrem
variações nas taxas de câmbio.
Risco de taxa de juro
O risco de taxa de juro refere-se ao risco de que o justo valor
dos fluxos de um instrumento financeiro venha a flutuar devido a alterações nas taxas de juros de mercado.
As exposições ao risco de mercado são mensuradas através de
análises de sensibilidade que mostram como seria afectado o
resultado da Empresa por mudanças razoavelmente possíveis
nas taxas de juro na data de relato. As análises de sensibilidade
são apenas para fins ilustrativos uma vez que, na prática, as taxas de mercado raramente se alteram isoladamente.
15.5 Análise de sensibilidade da taxa de juro
A análise de sensibilidade abaixo foi determinada com base
na exposição a taxas de juros para instrumentos não derivados
na data do balanço. Para os passivos com taxas flutuantes, a
análise é preparada assumindo que o valor do passivo pendente na data do balanço estava em aberto para todo o exercício.
O aumento de pontos base a seguir é utilizado quando se reporta internamente o risco de taxa de juro ao pessoal chave
de gestão e representa a avaliação da gestão da variação razoavelmente possível nas taxas de juro da taxa de oferta interbancária de Maputo (MAIBOR). Um número negativo abaixo
indica um aumento na perda antes da tributação se as taxas
de juros fossem os pontos base especificados mais altos. Se
as taxas de juros fossem os pontos base especificados mais
baixos, haveria um impacto igual e oposto na perda após a tributação e os saldos abaixo seriam positivos.

Pontos base de incremento
Lucro após impostos

2018

2017

50 pontos
1,532

50 pontos
4,261

15.6 Gestão de risco de liquidez
A Empresa está exposta ao risco de liquidez resultante de fluxos de caixa incertos relacionados com saldos a receber e compromissos de capital. Em termos de necessidades de financiamento, a Empresa detém fundos adequados para satisfazer
os seus compromissos financeiros esperados e inesperados.
Em termos de risco de liquidez a longo prazo espera-se um
equilíbrio razoável entre o período em que os activos possam
gerar liquidez e o período em que os activos são financiados.
As tabelas a seguir detalham a maturidade contratual remanescente da Empresa para os seus passivos financeiros não
derivados. As tabelas foram preparadas na data mais próxima
em que a Empresa pode ser obrigada a pagar:

31 de Dezembro de 2018
Quantia
escriturada

Influxo /
(exfluxo)
nominal
bruto

Menos de
1 mês

1-3 meses

3 meses
- 5 anos

11

(2,426,209)
(2,100,367)
(4,963,818)

(2,426,209)
(2,100,367)
(4,963,818)

(2,426,209)
(14,453)
(2,877,904)

(2,085,914)
(2,085,914)

-

7
8.1

2,133,866
2,426,209
4,560,075
(403,743)

2,133,866
2,426,209
4,560,075
(403,743)

2,133,866
2,426,209
4,560,075
1,682,171

(2,085,914)

-

Influxo /
(exfluxo)
nominal
bruto

Menos de
1 mês

1-3 meses

3 meses
- 5 anos

(1,609,496)
(1,098,041)
(1,423,035)
(4,130,572)

(1,609,496)
(1,098,041)
(1,423,035)
(4,130,572)

(1,609,496)
(46,197)
(1,655,693)

(1,051,844)
- (1,423,035)
(1,051,844) (1,423,035)

665,742
1,609,496
2,275,238
(1,855,334)

665,742
1,609,496
2,275,238
(1,855,334)

665,742
1,609,496
2,275,238
619,545

(1,051,844) (1,423,035)

Notas

Passivos financeiros por tipo
Passivos não derivados
Depósitos de clientes
Outros passivos
Empréstimos de Intercompanhias
Activos financeiros por tipo
Activos não derivados
Caixa e equivalentes de caixa
Fundos Fiduciários
Exposíção Líquida

31 de Dezembro de 2017
Notas

Passivos financeiros por tipo
Passivos não derivados
Depósitos de clientes
Outros passivos
Empréstimos de Intercompanhias
Activos financeiros por tipo
Activos não derivados
Caixa e equivalentes de caixa
Fundos Fiduciários

11
13.1

7
8.1

Exposíção Líquida

Quantia
escriturada

15.7 Risco de contraparte
A Instituição calcula os requisitos mínimos de capital para o
Risco de Contraparte de acordo com o método padrão estabelecido no Aviso Nº. 11/GBM/2013 de 31 de Dezembro. As
posições das aplicações da contraparte são distribuídas de
acordo com as várias classes de exposição ao risco e ajustadas
para cada risco.
De acordo com esta metodologia, a avaliação do risco que a
Vodafone M-Pesa, SA está exposta é feita através da análise das
suas exposições, que são segmentadas por classes de risco e
calibradas por um conjunto de coeficientes de ponderação de
risco predefinidos pela autoridade de supervisão (com base
em recomendações de Basiléia II). Os requisitos de capital para
o Risco de Contraparte, através do método padrão, em 31 de
Dezembro de 2018, ascendiam a cerca de 979 milhões de Meticais, um aumento de 121% em relação ao período anterior.
Activos ponderados pelo risco
BCI
BIM
Barclays
Standard Bank
FNB
Bank ABC
Outros
Total
% de Risco
Risco de Contraparte

2018

2017

1,956,435
1,330,722
334,117
428,264
418,218
395,382
32,692
4,895,830
20%
979,166

632,852
442,892
306,379
346,373
159,405
202,862
122,214
2,212,977
20%
442,595

15.8 Risco Operacional
O risco operacional denota o risco de perda resultante de processos internos inadequados ou fracos sistemascontrolos e,
factores humanos ou de eventos externos, como factores legais e regulamentares.
Ao contrário de outros tipos de risco principais, o risco operacional não é assumido deliberadamente na busca de um
retorno compatível. Existe, em grau variável, em todas as actividades organizacionais. As principais fontes desse risco incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fraude;
Cumprimento regulamentar;
Recrutamento;
Formação e retenção de talentos;
Fiabilidade do processo operacional;
Segurança da tecnologia da informação;
Terceirização de operações;
Dependência de fornecedores-chave
Implementação de mudanças estratégicas
Erro humano;
Qualidade do serviço ao cliente; e
Impactos sociais e ambientais.

O risco operacional pode ser dividido em eventos de alta frequência/baixa gravidade que podem ocorrer com frequência,
mas em que cada evento expõe a empresa a baixos níveis de
perdas e eventos de baixa frequência/alta gravidade, que são

Capital de Nível 1: capital social (líquido de valores contabilísticos das acções em tesouraria), participações minoritárias resultantes da consolidação de participações no capital próprio
permanente, resultados acumulados e reservas criadas pelas
apropriações de resultados acumulados. A quantia escriturada
do goodwill, quando aplicável, é deduzida através do Capital
de Nível 1; e
Capital de Nível 2: capital de crédito subordinado qualificado,
provisões para imparidade colectiva e ganhos não realizados
resultantes do justo valor de instrumentos de capital próprio
mantidos como disponíveis para venda
Os activos ponderados pelo risco são mensurados através de
uma hierarquia de cinco coeficientes de ponderação de risco
classificados de acordo com a natureza e reflectindo uma estimativa de crédito, mercado e outros riscos associados a cada
activo e contraparte, levando em consideração quaisquer garantias elegíveis. Um tratamento semelhante é adoptado para
exposições não reconhecidas na demonstração da posição
financeira, com alguns ajustamentos para reflectir a natureza
mais contingente das potenciais perdas.
A tabela abaixo resume a composição do capital regulamentar
e os rácios da empresa em 31 de Dezembro:

eventos de risco operacional que são normalmente raros, mas
as perdas para a Empresa podem ser enormes após a ocorrência.
A Empresa procura mitigar esses riscos através de uma forte
estrutura de governação empresarial e sistemas de controlo
interno, complementada por um sistema de valores saudáveis.
A Gestão é responsável pela introdução e manutenção de processos e procedimentos operacionais efectivos e estes são
documentados em vários manuais que são periodicamente
revistos para ter em conta qualquer necessidade de mudança.
O departamento de Auditoria Interna analisa a eficácia dos
controlos e procedimentos internos, recomendando melhorias a Gestão, quando aplicável.
A responsabilidade por desenvolver e implementar controlos
que possam mitigar o risco operacional a carecer por Gestores
de cada Unidade de Negócio. Esta responsabilidade é suportada por procedimentos formais e informais, tais como:
• Requisitos para segregação adequada de direitos, incluindo a autorização independente de transacções;
• Requisitos para a reconciliação e monitoria de
transacções;
• Cumprimento dos requisitos regulamentares e outros
requisitos legais;
• Documentação de controlos e procedimentos;
• Avaliação periódica dos riscos operacionais enfrentados e adequação dos controlos e procedimentos para
enfrentar os riscos identificados;
• Requisitos para o relato de perdas operacionais e desenvolvimento de acções correctivas propostas de planos de contingência.
15.9 Gestão de capital
Os objectivos da Empresa em gerir o capital, que é um conceito mais amplo do que o “capital próprio” em face da demonstração da posição financeira, são:
• Cumprir os requisitos de capitais estabelecidos pelo
Banco de Moçambique, que é o regulador da instituição financeira onde a Empresa opera;
• Salvaguardar a capacidade da Empresa de continuar
a operar segundo o pressuposto da continuidade, de
modo que possa continuar a fornecer retornos para os
accionistas e benefícios para outras partes interessadas; e
• Manter uma base sólida de capital para suportar o desenvolvimento do seu negócio.
A adequação de capital e o uso de capital regulatório são monitorados regularmente pela Gestão da Empresa, empregando
técnicas com base nas orientações estabelecidas pelo Banco de Moçambique para fins de supervisão. As informações
necessárias são arquivadas mensalmente junto do Banco
Central. O Banco Central exige que cada instituição financeira
mantenha uma proporção do capital regulatório total para o
activo ponderado pelo risco (o “rácio de adequação de capital”) igual ou superior ao mínimo de 9%.
O capital regulamentar da Empresa é calculado de acordo
com os regulamentos aplicáveis, Avisos Nº.11/GBM/2013
a 16/GBM/2013 do Banco de Moçambique, e é dividido em
dois níveis:

2018
Acções ordinárias
Resultados transirados
Capital de Nível 1
Activos intangíveis
Total do capital regulamentar
Risco de contraparte
Risco operacional
Total de activos ponderados
pelo risco
Rácio de capital

2017

1,422,949
25,000
(1,048,254)
(911,910)
(886,910)
374,695
(230,374)
(238,332)
144,321 (1,125,242)
979,166
442,595
157,720
92,410
1,136,886
12.69%

535,005
(210%)

Em 31 de Dezembro de 2018, o Rácio de Adequação de Capital da Empresa estava acima da exigência regulamentar de 9%.
16 Pressuposto da continuidade
A Empresa em 31 de Dezembro de 2018 detinha um capital
próprio positivo de 666,323 Mil Meticais (2017: capital próprio
negativo de 1,023,254 Mil de Meticais). A Empresa teve um
lucro líquido após impostos de 291,628 milhões de Meticais
(2017: prejuízo líquido após impostos de (136,344) milhões de
Meticais) no exercício findo em 31 de Dezembro de 2018. Contudo, o total do capital próprio está abaixo do limite definido
pelo artigo 119 do Código Comercial, que, em resumo, significa que qualquer credor pode solicitar a dissolução da Empresa.
As demonstrações financeiras são preparadas com base nas
políticas contabilísticas aplicáveis ao pressuposto da continuidade, considerando que os administradores da Empresa estão
confiantes de que a Empresa continuará a operar segundo o
pressuposto da continuidade no futuro próximo e que o défice
do limite legal referido no parágrafo anterior será revertido.
Esta base pressupõe que os fundos estarão disponíveis para financiar operações futuras e que a realização de activos e a liquidação de passivos irá ocorrer no decurso normal do negócio.
17. Eventos subsequentes
Em 08 de Março de 2019, a Empresa recebeu do Banco Central a decisão sobre o processo contravencional nº 31/DSP/
SPC/2018, instaurado ao abrigo do disposto na alínea a), de artigo 27, conjugada com a alínea d), do nº 2, do artigo 29, da lei
nº 14/2013, de 12 de Agosto – Lei de Prevenção e Combate de
Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo.
Decidiu o Banco Central, que sobre este processo a Empresa
não cumpriu com o dever de identificação e verificação em
relação ás contas identificadas, violando o disposto no nº 1, do
artigo 10, da Lei nº 14/2013 , incorrendo assim a uma multa
de 10,000,000.00Mtn (dez mihões de meticais).
Em 14 de Março de 2019, a província de Sofala, onde se localiza a segunda maior cidade de Moçambique, foi afetada
por um severo ciclone chamado Idai. O ciclone Idai, era um
ciclone do tipo 4 e atingiu terra firme perto do porto da Beira com ventos de até 177 Km / h. Como resultado das fortes
chuvas e ventos fortes associados ao ciclone, houve destruição de propriedade, danos à infraestrutura e perda de vidas
na região. A comunicação foi interrompida e ocorreram faltas
de energia. As nossas propriedades foram fisicamente danificados e tiveram que ser fechados por pelo menos 4 dias, causando uma interrupção nos negócios no devido tempo. Em
nossa avaliação, o impacto dos danos nas lojas e a interrupção
de nossos negócios não foram significativos quando vistos da
perspectiva da Empresa como um todo. Ainda em avaliação,
está o impacto que o ciclone pode ter tido nas nossas actividades comerciais, com sede em Sofala e Manica. A Empresa
criou uma equipe de resposta para avaliar o impacto financeiro
do ciclone e atender às necessidades da equipe e da comunidade nas áreas afetadas.
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Nota Introdutória

Os objetivos primordiais da gestão de risco são:

Visando o cumprimento das normas regulamentares emitidas pelo Banco de Moçambique, este documento pretende
expor, numa ótica predominantemente prudencial, informação detalhada sobre as posições em risco, solvabilidade e
gestão de riscos da VODAFONE M-PESA, SA (adiante designada por “Vodafone M-Pesa”, “M-Pesa” ou por “Instituição”), em
complemento da informação exigida no âmbito das demonstrações financeiras anuais.
Os valores apresentados são exibidos de acordo com as classificações ditadas pelos normativos prudenciais regulamentares seguidos pela Vodafone M-Pesa, impostos pela lei moçambicana e fundamentadas nas recomendações do Comité de
Basileia de Supervisão Bancária, nomeadamente nos pontos
relativos ao Pilar III do Acordo de Basileia II, “Disciplina de Mercado”.
O documento reflete a posição da Instituição à data de 31 de
Dezembro 2018 e os valores apresentados, exceto quando
claramente explícito, encontram-se em milhares de meticais.
Declaração de Responsabilidade do Conselho de Administração

• A identificação dos riscos;
• A avaliação qualitativa e quantitativa e posterior
definição de prioridades;
• A definição das linhas orientadoras e políticas de
gestão para cada categoria de risco;
Uma vez que a Vodafone M-Pesa é subsidiária da VM,S.A. a
aprovação e/ou a alteração dos objetivos acima descritos é
centralizada na empresa mãe através da resolução 2011/40
aprovada pelo Conselho de Administração da VM, S.A.

O segundo método, também avaliado anualmente, verifica a
sua base de capital, na realização do ICAAP (Internal Capital
Adequacy and Assessment Process - Processo de Avaliação e
Adequação do Capital Interno), na qual testes de esforço são
realizados visando verificar a capacidade de resiliência da instituição face aos impactos adversos internos e externos.

Paralelamente, a Instituição procura adaptar a sua estrutura
organizativa visando uma adequada segregação de funções e
simultaneamente a mitigação de risco.

Através destes métodos a Vodafone M-Pesa assegura que,
consistentemente supera os níveis de capitais exigidos pelo
Banco de Moçambique.

A nível interno, os assuntos relacionados com a gestão de risco da Vodafone M-Pesa são analisados pelo Departamento
de Risco & Conformidade, com o apoio dos Departamentos
Financeiro, de Vendas, de Operações, Comercial, de Tecnologias de Informação e de Auditoria Interna e aprovada pelo Conselho de Administração da Vodafone M-Pesa. Estas operações
devem ser realizadas dentro de um quadro de políticas e diretrizes autorizadas e revistas pelo Conselho de Administração
da VM, S.A. tal como está ilustrado na Figura 1:

Fundos Próprios
O apuramento dos Fundos Próprios da Instituição é feito de
acordo com as normas regulamentares aplicáveis, nomeadamente com o disposto no Aviso n.º 08/GBM/2017 de 3 de
Abril do Banco de Moçambique.

Com respeito a informação apresentada no documento “Disciplina de Mercado”, o Conselho de Administração da Vodafone
M-Pesa, SA:
• Certifica que foram desenvolvidos todos os procedimentos considerados necessários e que, tanto quanto
é do seu conhecimento, toda a informação divulgada é
verdadeira e fidedigna;
• Assegura a qualidade de toda a informação divulgada;
• Compromete-se a divulgar, tempestivamente, quaisquer alterações significativas que ocorram no decorrer
do exercício subsequente àquele a que o documento
se refere.

1 Âmbito de Aplicação

1.1 Serviços Prestados
A Vodafone M-Pesa tem como principais objetivos a emissão
de meios de pagamento sob a forma de moeda eletrónica bem
como a prestação de serviços de transação direta com os seus
clientes para a emissão de um montante eletrónico em troca
do recebimento de recursos equivalentes.
A Instituição pode também prestar serviços financeiros e
não-financeiros estritamente relacionados com a emissão de
dinheiro eletrónico, nomeadamente gerir dinheiro eletrónico
por meio de execução de funções operacionais e funções relacionadas com a emissão de atividades de armazenamento de
dados eletrónicos em nome de outras entidades.
1.2 Capital Social
Vodacom Moçambique, S.A (adiante designada por “VM, SA”)
é a empresa-mãe e acionista maioritário com 99.9996% ações
no capital social da Vodafone M-Pesa. Os dois acionistas minoritários com o restante 0.0004% são a Mobile Wallet VM1 e
a Mobile Wallet VM2, ambas na posse de 0.0002% cada e são
completamente detidas pela Vodacom International Limited,
nas Maurícias.
Atualmente, o capital social da Instituição é representado por
56,917,961 ações ordinárias com o valor de 25 Meticais por
ação, o correspondente a 1,422,949 milhares de Meticais.
(valores em milhares de Metical)

31-12-2018

Acções emitidas
e totalmente
realizadas (pagas)
1,422,949

Participação %
100%

1,422,944.03

99.9996%

Mobile Wallet VM

2.50

0.0002%

1Mobile Wallet VM 2

2.50

0.0002%

VM, S.A.

Conselho de Administração
da Vodafone M-Pesa

Director Geral
da Vodafone M-Pesa

Operação e controlo do exercício ICAAP:
Departamento de Risco & Conformidade
Suporte ao Departamento de
Risco & Conformidade:
Departamento Financeiro, de Vendas,
de Operações, Comercial,
de Tecnologias de Informação e de
Auditoria Intena do Grupo Vodafone

Figura 1: Estrutura de Gestão de Riscos

O presente documento é referente ao relatório “Disciplina de
Mercado” da Vodafone M-Pesa, S.A, uma instituição financeira constituída a 16 de Janeiro de 2013 e sujeita a regulação
pelo Banco de Moçambique. A Instituição está registada na
Conservatória do Registo Comercial da República de Moçambique sob o número 10035526. Possui a sua sede na Rua dos
Desportistas n.º 649, no 1º andar do Edifício Vodacom, em Maputo.

Tabela 1: Ações emitidas e totalmente realizadas

Em 31 de Dezembro de 2018, a Vodafone M-Pesa não detinha
quaisquer participações sociais em outras entidades.

O primeiro método, avaliado anualmente, esta relacionado
com execução do seu planeamento estratégico - que avalia a adequação e níveis de capital em função da actividade
planeada num prazo de 5 anos, tendo em conta as opções de
crescimento, expansão, rentabilidade e robustez tomadas.

A gestão dos riscos relevantes a que a Vodafone M-Pesa está
exposta é assegurada pelas seguintes unidades e funções com
responsabilidades específicas:
• Conselho de Administração da Vodafone M-Pesa: define as orientações estratégicas da Instituição e aprova
o plano de atividades, garantindo que o mesmo contempla as atividades necessárias para ultrapassar as
insuficiências detetadas na gestão dos riscos a que a
Vodafone M-Pesa está exposta;
• Diretor Geral: acompanha e garante a execução das
atividades previstas no âmbito da gestão dos riscos;
• Departamento de Risco & Conformidade: identifica,
avalia e controla os diferentes tipos de riscos assumidos, implementando políticas e respetivas metodologias. Adicionalmente tem como missão assegurar o
cumprimento por parte da Vodafone M-Pesa e dos seus
colaboradores das regras legais, regulamentares, éticas
e de conduta aplicáveis e em vigor na Instituição;
• Departamento de Auditoria Interna do Grupo Vodafone:
função exercida pelo Grupo Vodafone que desenvolve
esta atividade de forma independente da gestão operacional da Vodafone M-Pesa. Tal facto permite analisar,
avaliar e traçar pontos de melhorias nos sistemas de
controlo interno levando em consideração os graus de
risco de cada função ou atividade como é o caso das
políticas de AML (Anti Money Laundering - Combate
ao Branqueamento de Capitais) e KYC (Know Your Customer – Conheça o Seu Cliente).
• Comité de Compliance e Risco da VM, S.A.: responsável
por coordenar e supervisionar o desempenho e efetividade da gestão, e auditores externos e internos na
gestão financeira e de risco; monitorar a conformidade
com todos requerimentos legais, fiscais e estatutários
e garantir a conformidade com os padrões éticos e de
governança.
A ligação com a empresa mãe disponibiliza um serviço centralizado com vista a coordenar o acesso aos mercados financeiros e a gestão de vários riscos relacionados com as operações
da Vodafone M-Pesa.
Adicionalmente, este sistema visa alinhar os objetivos internos
da Vodafone M-Pesa com os seguintes princípios de gestão do
risco definidos pela empresa mãe:
•
•

Envolvimento de toda a organização no esforço de
gestão de risco;
Transparência na comunicação interna e externa dos
riscos aos quais a Instituição está exposta.

1.3 Gestão de Risco

2 Estrutura de Capital

A Vodafone M-Pesa dispõe de sistemas adequados para a
gestão e controlo dos diferentes riscos a que se encontra exposta, possuindo metodologias de quantificação, processos e
procedimentos de gestão e controlo dos diferentes riscos assumidos.

Projecções de capital em função das actividades presentes e
futuras
A Vodafone M-Pesa avalia o rácio de adequação de capitais projecções em relação as actividades presentes e futuras considerando dois métodos que se complementam.

Com referência a 31 de Dezembro de 2018, os elementos
que compõem os fundos próprios da Instituição resumem-se
como se segue:
Componentes dos Fundos Próprios de Base (Tier 1) da Vodafone M-Pesa:
• Capital realizado;
• Resultados transitados de exercícios anteriores;
• Resultados do último exercício e resultados provisórios
do exercício em curso.
À data de reporte, a Instituição não possuía elementos dedutíveis aos fundos próprios.
A Tabela 2 apresenta o cálculo do Capital Regulamentar da
Vodafone M-Pesa para o ano financeiro de 31 de Dezembro de
2018 à luz das normas regulamentares do Banco de Moçambique.
(valores em milhares de Metical)

31-12-2018 31-12-2017
Fundos Próprios
de Base (“Tier 1”)
Capital realizado
Elementos a deduzir
Resultados transitados de
exercícios anteriores
Resultados Provisórios do
exercício em curso
Fundos Próprios
Complementares (Tier 2)
Empréstimos subordinados
Fundos Próprios

144,321 (1,125,242)
1,422,949
25,000
(230,374) (238,332)
(1,048,254)

(911,910)

-

-

144,321 (1,125,242)

Tabela 2: Total de Fundos Próprios

3 Adequação de Capital
A Vodafone M-Pesa deve estar em conformidade com as regras
de Basileia II no que concerne aos fundos próprios. De acordo com as exigências do Banco do Moçambique, a Instituição
deve permanecer com um capital regulatório mínimo de 9%
dos seus fundos próprios sobre o volume de ativos ponderados.
Nos pontos seguintes, para cada um dos riscos materiais a que
a Instituição se encontra exposta no âmbito do Pilar II, serão
mencionadas as estratégias, os processos de mitigação e
monitorização dos mesmos:
Risco Estratégico
Define-se por risco estratégico a possibilidade de impactos
negativos nos resultados ou no capital, resultantes de decisões estratégicas inadequadas, deficiente implementação
das decisões ou da incapacidade de resposta a alterações do
meio envolvente da instituição. Este risco é resultado da combinação entre os objetivos estratégicos da Instituição, estratégias de negócio desenvolvidos, recursos empregues e qualidade dos mesmos no alcance dos objetivos estratégicos.
A Vodafone M-Pesa recorre às seguintes ferramentas para a
monitorização e mitigação do risco estratégico:
1. Campanhas e pesquisa de marketing;
2. Controlos diários de indicadores chaves de performance;
3. Formação contínua dos colaboradores;
4. Plano de desenvolvimento de desempenho;
5. Programa de recompensas para colaboradores;
6. Gestão de Projetos
Risco de Reputação
Define-se por risco de reputação a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de uma perceção negativa da imagem da Instituição,
fundamentada ou não, por parte de clientes, fornecedores,

analistas financeiros, colaboradores, investidores, órgãos de
imprensa ou pela opinião pública em geral.
O impacto deste risco na Instituição está diretamente relacionado com a relação que a Vodafone
M-Pesa estabelece perante os diferentes stakeholders com
quem interage.
Atualmente a Vodafone M-Pesa estabelece procedimentos de
controlos baseados no cumprimento do código de conduta
interno, matrizes de gestão de risco para os departamentos,
políticas de privacidade, políticas de análise anti concorrencial,
políticas de anti suborno, anticorrupção e anti branqueamento
de capitais.
Cada procedimento de controlo possui um departamento responsável pela sua monitoria e respetiva recomendação de
melhorias.
Risco de Compliance
Define-se por risco de Compliance a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de violações de leis, regulamentos, contratos, códigos
de conduta, práticas instituídas ou princípios éticos, bem como
interpretação incorreta das leis em vigor ou regulamentos.
A Política de Anti Money Laundering é revista anualmente e
circulada para aprovação do Conselho de Administração. Os
procedimentos de AML são igualmente revistos anualmente:
• Procedimento de AML para Agentes M-Pesa;
• Procedimento de monitoria de transações;
• Procedimento de reporte de atividades suspeitas.
Adicionalmente, a Vodafone M-Pesa possui como forma de
mitigação deste risco, uma matriz de gestão de riscos que
inclui os controlos e os procedimentos de combate ao branqueamento de capitais.
O programa anual de Auditoria Interna do M-Pesa inclui no seu
escopo a avaliação destes controlos.
Risco de Tecnologias de Informação e Gestão da Continuidade
do Negócio
Define-se por risco de Tecnologias de Informação (TI) & Gestão
da Continuidade do Negócio a probabilidade de ocorrência de
impactos negativos nos resultados ou no capital, resultante da
incapacidade dos sistemas de informação em impedir acessos
não autorizados, em garantir a integridade dos dados ou assegurar a continuidade do negócio em caso de falha.
Adicionalmente a M-Pesa considera o risco de TI como a impossibilidade de poder cumprir com o serviço perante os seus
clientes comprometendo o normal funcionamento da própria
rede de moeda eletrónica.
Para a identificação de Riscos e Controlos deficientes a Vodafone M-Pesa apoia-se no framework denominado CSA (Control
Self-Assessment). Este sistema está alinhado aos padrões Internacionais de boas práticas de Gestão de TI-COBIT. O processo envolve a identificação de controlos deficientes, delineação
de um plano de ação e monitoria da ação até a sua conclusão.
Adicionalmente, todas a políticas e procedimentos da Instituição são revistos pelo menos uma vez por ano. Ao nível de
Administração e Gestão de Topo, a gestão de risco tecnológico é acompanhado/discutido no Comité de Gestão de Risco e
Comité de Auditoria sendo que ambos reúnem-se numa base
trimestral.
A Gestão de Continuidade do Negócio (GCN) está intrinsecamente relacionada com o risco de tecnologias de informação.
É norteado por políticas / procedimentos similares ao da empresa mãe, VM,S.A.
De seguida encontram-se mencionados os principais indicadores de acompanhamento do desempenho da função de
GCN:
•
•
•
•
•
•
•

Manutenção de todos os Planos de Recuperação Técnicos;
Teste do Plano de Emergência Tecnológico;
Análise de Impacto nos Negócios;
Manutenção do Plano de Resposta a Emergência;
Desenvolvimento e circulação de Relatórios concisos e
claros;
Backups da informação e análise dos downtimes;
Atualização de contactos críticos, incluindo números
alternativos para caso de crises.

Risco de Liquidez
O risco de liquidez é a possibilidade de uma instituição enfrentar dificuldades em honrar as suas obrigações (sobretudo, as
de curto prazo) à medida que vencem.
A Vodafone M-Pesa elabora a gestão de liquidez em dois
parâmetros: liquidez da M-Pesa e liquidez da rede de agentes
M-Pesa.
A curto prazo, a instituição possui fundos adequados para honrar os seus compromissos financeiros nestes dois parâmetros
e em termos de risco de liquidez a longo prazo, a instituição
estima um equilíbrio entre a rentabilização dos seus ativos e
respetivo cumprimento do plano de financiamento.
3.1 Risco de Contraparte
A Instituição calcula os requisitos mínimos de fundos próprios para o Risco de Contraparte de acordo com o método padrão conforme previsto no Aviso n.º 11/GBM/2013 de 31 de
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Dezembro. As posições da carteira de aplicações em contraparte são distribuídas segundo as várias classes de risco, tipo
de exposição e ponderados pelo perfil de risco de cada uma.
De acordo com esta metodologia, a avaliação do risco a que
a Vodafone M-Pesa está exposta é feita pela análise das suas
posições em risco que são depois segmentadas por classes de
risco e calibradas por um conjunto de ponderadores pré-definidos pela entidade de supervisão (baseado em recomendações
do Basileia II).
Os requisitos de capital para o Risco de Contraparte, através do
método padrão, a 31 de Dezembro de 2018, totalizaram cerca
de 979,166 milhares de Meticais, um aumento de 134.27%
face ao período anterior.
(valores em milhares de Metical)

Activos ponderados
pelo risco
Instituições
de Crédito

2017

2018

979,166

2016

417,969 234,264

Tabela 4: Risco de Contraparte

3.2 Risco de Mercado
A Vodafone M-Pesa não está exposta ao risco cambial nas suas
posições de Balanço (Ativo e Passivo).
No entanto ao nível operacional e uma vez que os gastos, nomeadamente os tecnológicos, são incorridos principalmente
em moeda estrangeira, a volatilidade da taxa de câmbio pode
impactar os gastos estimados relacionados com tal suporte.
No entanto o impacto disto é mínimo.
3.3 Risco Operacional
No método do indicador básico do risco operacional, a base
de cálculo dos requisitos de fundos próprios para cobertura de
risco operacional corresponde a 15% da média aritmética dos
últimos três anos do indicador relevante anual, se o mesmo
for positivo.
O indicador relevante é o resultado da soma da margem líquida de juros com outras receitas líquidas (comissões), numa
base anual.
Os resultados obtidos pela Vodafone M-Pesa no final de três
anos de operação foram:
(valores em milhares de Metical)

2018

2017

2016

Juros e rendimentos similares
Juros e encargos similares
Margem Financeira
Rendimentos com serviços
e comissões
2,880,556 1,585,041 689,502
Encargos com serviços
e comissões
(954,565) (677,768) (364,078)
Resultado Líquido de
serviços e comissões
1,925,991 907,273 325,424
Indicador Relevante
1,925,991 907,273 325,424

A Vodafone M-Pesa pretende continuar a realizar um esforço
especial no sentido de se dotar das competências necessárias
para desempenhar as suas funções adequadamente, nomeadamente ao nível do modelo de gestão de risco e na gestão e
cumprimento de todas as obrigações legais e de supervisão a
que se encontra sujeita.

Define-se por risco de crédito a possibilidade de ocorrência
de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido a
incapacidade de uma contraparte cumprir os seus compromissos financeiros perante a Instituição, incluindo possíveis restrições à transferência de pagamentos do exterior.
No que concerne às operações da Instituição, a Vodafone
M-Pesa não possui rubricas para efeitos contabilísticos de
crédito vencido e de crédito objeto de imparidade.
De referir que o risco de crédito (com exceção daquele relativo
a Instituições Financeiras) não é aplicável à Vodafone M-Pesa, considerando o modelo de negócio da Instituição, previamente apresentado no capítulo “1. Âmbito de Aplicação”.
No entanto, a Vodafone M-Pesa considera relevante o acompanhamento e gestão do risco de contraparte pelas aplicações que têm de fazer em Instituições Financeiras, e como
tal e segundo aprovado pelo Conselho de Administração da
Instituição, cumpre com as exigências do Banco de Moçambique no que refere à avaliação do risco da contraparte e de
concentração, definidas através dos Avisos n.° 11/GBM/2013
de 31 de Dezembro e .° 9/GBM/2017 de 3 de Abril.
4.1 Risco de Concentração
Refere-se o risco de concentração de crédito a “uma exposição
ou grupo de exposições em risco com potencial para produzir
perdas de tal modo elevadas que coloquem em causa a solvabilidade da instituição de crédito ou a capacidade para manter as suas principais operações. O risco de concentração de
crédito decorre da existência de fatores de risco comuns ou
correlacionados entre diferentes contrapartes, de tal modo
que a deterioração daqueles fatores implica um efeito adverso simultâneo na qualidade de crédito de cada uma daquelas
contrapartes”, Circular nº 03/SCO/2013 de Dezembro do Banco de Moçambique.
A maior concentração de risco da M-PESA está relacionada
aos fundos depositados em outras Instituições Financeiras. De
forma a garantir uma boa gestão do risco de concentração, a
Vodafone M-Pesa recorre aos seguintes procedimentos:
•

Considerando que o ponto II da parte 1 do Anexo I do Aviso nº
12/GBM/2013 de 31 de Dezembro, menciona que em “…caso,
para um dado ano, a soma da margem líquida de juros com
outras receitas líquidas seja negativa ou igual a zero, esse valor
não deve ser tido em conta no cálculo da média dos últimos
três anos, quer no numerador quer no denominador.”

•

3.4 Rácio de Solvabilidade
Apresenta-se o rácio de solvabilidade de acordo com os requisitos do Aviso nº 16/GBM/2017 de 30 de Junho que determina
que o valor do rácio de solvabilidade não deve ser inferior a 9%:

•

(valores em milhares de Metical)

31-12-2018 31-12-2017
144,321 (1,125,242)

Tabela 6: Rácio de Solvabilidade

(valores em milhares de Metical)

Caixa e Equivalentes de Caixa
Adminstrações Centrais e
Bancos Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais
de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por
Béns Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros activos
Total

Posição
Original

Posição
Média

-

(1,125,24-

101,487
-

81,874
-

4,863,137
-

3,476,950
-

4,964,624

3,558,824

Tabela 8: Risco de Contraparte

Tabela 5: Indicador Relevante

Fundos Próprios
Fundos Próprios de Bases
Princípais (Core Tier I)
374,695 (1,125,242)
Fundos Próprios de Base (Tier I)
Fundos Próprios
Complementares (Tier II )
Elementos a deduzir
(230,374)
535,005
Total dos riscos
1,136,886
Risco da Contraparte
442,595
(metódo padrão)
979,166
442,595
Instituições de Crédito
979,166
Risco de Mercado
92,410
Risco Operacional
157,720
Rácios
Fundos Próprios de Bases
-210%
Princípais (Core Tier I)
13%
-210%
Fundos Próprios de Base (Tier I)
13%
Fundos Próprios Complementares (Tier II)
-210%
Solvabilidade
13%

De seguida apresenta-se o detalhe dos elementos sujeitos a
risco de contraparte com referência a de 2018:

Activos ponderados
pelo risco

4 Risco de Contraparte: Divulgações
gerais

pela alteração da posição competitiva da Instituição resultante
das variações significativas das taxas de câmbio.

4.2 Exposição Bruta ao Risco de Contraparte

•

Identificação dos tipos de risco materialmente relevantes, onde o racional de aferição utilizado tem por
base indicadores de natureza quantitativa e qualitativa (através da identificação da percentagem de ativos
e passivos expostos aos diversos riscos e à relevância
empírica dos mesmos).
Acompanhamento do contexto económico e de mercado, onde são identificadas tendências ou fatores,
neste âmbito, que possam ter impacto na atividade e
objetivos do M-Pesa, ou que possam implicar uma revisão ou ajuste da estratégia.
Acompanhamento do contexto regulamentar e identificação tempestiva das alterações na legislação com
impacto na atividade da Instituição.
Observação dos limites a exposições significativas a
uma contraparte individual ou a um grupo de contrapartes Relacionadas.

5 Mitigação do Risco de Contraparte
5.1 Gestão do Risco de Contraparte
Relativamente à gestão do risco de contraparte, a empresa
adota a política de apenas lidar com contrapartes idóneas e
obtendo garantias suficientes, se apropriado, como meio de
mitigar o risco de perda financeira por insolvência das contrapartes.
Quando disponível, a Instituição recorre a agências de rating com o objetivo de obter informação adicional necessária
para avaliação da contraparte. A Instituição transaciona apenas com clientes cujo rating é equivalente à marca investment grade ou superior a esta. Em casos de impossibilidade
por parte das agências de rating, a Vodafone M-Pesa recorre
a informações financeiras publicadas e aos próprios registos
comerciais para avaliar as suas contrapartes. Após atribuição
dos ratings, os mesmos são periodicamente monitorados. Os
valores agregados de transações concluídas encontram-se
dispersos pelas contrapartes aprovadas e a exposição das aplicações é controlada por limites definidos para cada contraparte cuja aprovação e revisão é de responsabilidade do Departamento Financeiro.
Os valores de caixa e equivalentes e depósitos de curto prazo da instituição são mantidos em instituições financeiras de
elevada confiança e qualidade de crédito. Os principais ativos
financeiros da empresa são saldos bancários e outros saldos a
receber.

A posição cambial global da Vodafone M-Pesa é tendencialmente nula pelo que, qualquer impacto nos resultados como
resultado de variações nos preços das moedas não é considerado como tendo materialidade para a gestão da Instituição.

7 Risco Operacional
Define-se por risco operacional a possibilidade de impactos
negativos nos resultados ou capital, resultantes da falha de
análise, processamento ou liquidação das operações, atividades fraudulentas, falha por parte do recurso ao serviço de
outsourcing, insuficiência ou inadequação de recursos humanos e falha na operacionalidade de infraestruturas.
A Vodafone M-Pesa monitora anualmente o risco operacional
de uma forma independente. Este monitoramento abrange
a gestão de continuidade de negócios, informações de risco,
área jurídica, AML & Fraud e governança do risco operacional
a todos os níveis. A Instituição recorre a metodologias e ferramentas com vista a identificar e avaliar os riscos operacionais
e assim determinar possíveis alternativas para mitigação do
risco operacional. O assessment de risco operacional é feito,
pelo menos, anualmente a nível interno.
Para o cálculo dos requisitos de fundos próprios para a cobertura do risco operacional, a Instituição aplica o método de
indicador básico (BIA), de acordo com o previsto no Aviso nº
12/GBM/2013 do Banco de Moçambique.

8 Participações Patrimoniais
A 31 de Dezembro de 2018 a Vodafone M-Pesa não possui participações patrimoniais.

9 Risco de Taxa de Juro
O risco da taxa de juro refere-se ao risco da flutuação do justo
valor dos fluxos de um instrumento financeiro devido a alterações nas taxas de juros de mercado, por via de desfasamentos de maturidades ou de prazos de refixação das taxas de juro,
da ausência de correlação perfeita entre as taxas das opções
embutidas ou instrumentos financeiros dos elementos extrapatrimoniais.
Apresenta-se o modelo “Risco de Taxa de Juro” que considera
os impactos decorrentes do choque de 200 P.B. (+-), conforme
o reporte mensal do Banco de Moçambique:
(valores em milhares de Metical)

31-12-2018 31-12-2017
Impacto acumulado dos
instrumentos sensiveís
à taxa de juro
Fundos Próprios
Impacto nos Capitais Próprios

6 Risco de Mercado
Define-se por risco de mercado a possibilidade de impactos
negativos nos resultados ou no capital provocados devido a
alterações adversas nas taxas de juro, câmbio, preço das ações
e commodities.
6.1 Risco da taxa de câmbio
Risco da taxa de câmbio é a possibilidade de perdas de capital
resultante de movimentos adversos nas taxas de câmbio. O risco é provocado por alterações no preço de instrumentos que
correspondem a posições abertas em moeda estrangeira ou

A Administração certifica, avalia numa base mensal o risco da
taxa de juro para a sua carteira de Bancos, mitigando qualquer
risco decorrente. Também que foram desenvolvidos todos os
procedimentos considerados necessários e que, tanto quanto
é do seu conhecimento, toda a informação divulgada é verdadeira e fidedigna.
Maputo, 31 de Março de 2019
Gulamo Nabi
Diretor Geral

Pagar de forma fácil, rápida e segura

(valores em milhares de Metical)

Activos Passivos
n.a.
100%

0%
65%

*150 #

Tabela 7: Índices de Concentração Individual e Sectorial

ICI: Σ x² / (Σx* Σy) * 100, em que x representa o valor da exposição total a cada
contraparte/grupo económico pertencente às 100 maiores contrapartes da
Instituição, e Σy corresponde ao total de exposição da carteira.
2
ICS: Σ x² / (Σx)² * 100, em que x representa o total das exposições a cada sector
de actividade económica
1

Já está

Facilita a tua vida

14,817
‐1,125,242
1.32%

Tabela 10: Risco da Taxa de Juro na M-Pesa

A Tabela 7 apresenta os Índices de Concentração Individual
(ICI)1 e Sectorial (ICS)2 para 31 de Dezembro de 2018:

Índice de Concentração Individual
Índice de Concentração Sectorial

1,778
144,321
-1.23%

Para mais informações, incluindo o tarifário em vigor, contacta a linha do Cliente 84111.
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Indicadores Prudênciais e Económicos - Financeiros
Aviso N. 16/GBM/2017

Descrição

Fórmula

CAPITAL
Racio de Alavancagem
Racio de Solvabilidade
Tier 1 Capital
GESTÃO
Custo de Estrutura
Custo de Funcionamento
Rácio de Eficiência
RESULTADOS
Rácio da Margem Financeira
Rendibilidade do Activo (ROA)
Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE)
LIQUIDEZ
Rácio de Activos Líquidos
Rácio de Transformação
Rácio de Cobertura de Liquidez de Curto Prazo

Período
Março
2019

Dezembro
2018

Capitais Próprios (i) /Activo Total
Fundos Próprios /Activos Ponderados pelo Risco
Fundos Próprios de Base (ii) /Activos Ponderados pelo Risco

17.00%
38.87%
38.87%

11.46%
12.69%
12.69%

Custos Operacionais (iv) /Produto Bancário
Custos Administrativos (v) /Produto Bancário
Activos Produtivos (vi) / N.º de Trabalhadores

73.71%
64.43%
0.00

71.03%
62.22%
0.00

0.00%
1.23%
8.91%

0.00%
5.86%
45.43%

85.91%
N/A
102.98%

86.05%
N/A
97.33%

Margem Financeira /Activos Produtivos Médios
Resultado Líquido /Activos Médios
Resultado Líquido/Capitais Próprios Médios
Activos Líquidos (vii) /Activo Total
Crédito Total /Depósitos Totais
Activos Líquidos /Passivos de Curto Prazo (viii)

Pagar Credelec
sem ﬁcar na bicha?

(i) Capital próprio = Capital + Prémio de emissão + Outros instrumentos de capital + Acções próprias + reservas de reavaliação + Outras
reservas e resultados transitados + Dividendos antecipados + Interesses minoritários + Resultado líquido do exercício.
(ii) Fundos próprios de base calculados nos termos do Aviso n.º 8/GBM/2017, de 2 de Junho.
(iii) Crédito em incumprimento determinado de acordo com o Aviso n.º 16/GBM/2013, de 31 de Dezembro.
(iv) Custos Operacionais = Custos com pessoal + fornecimentos e serviços de terceiros + amortizações excluindo lucros em operações
financeiras.
(v) Custos Administrativos (Cost-to-Income) = Custos com pessoal + fornecimentos e serviços.
(vi) Aplicações em IC + Crédito + Títulos.
(vii) Vide notas explicativas em anexo.
(viii) Vide notas explicativas em anexo.

A partir de

10

na segunda
compra do mês

*150 #

Já está

Facilita a tua vida
Para mais informações, incluindo o tarifário, contacta um Agente M-Pesa,
M-Pesa Moçambique, www.vm.co.mz ou Linha do Cliente 84111
Termos e condições aplicáveis.
Web
Chat

Pagar de forma Fácil, Rápida e Segura?

M-Pesa
já está no
smartphone
*150 #

Já está

Baixa
Aplicativo
Facilita
a tuao vida

Meu M-Pesa

Para mais informações, incluindo o tarifário em vigor, contacta a linha do Cliente 84111.

Facilita a tua vida

MT

Nova
App

