Demonstrações Financeiras Intercalares e Condensadas

Para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2019

VODAFONE M-PESA, S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERCALARES
E CONDENSADAS
Para os seis meses findos em 30 de Junho de 2019

Demonstrações Financeiras Intercalares e Condensadas

Para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2019

Declaração de responsabilidade dos administradores

(Valores em milhares de Meticais)

Os administradores são responsáveis pela preparação e apresentação apropriada das demonstrações financeiras intercalares
e condensadas da Vodafone M-Pesa S.A., que compreendem a demonstração condensada da posição financeira em 30
de Junho de 2019, a demontração condensada do rendimento integral, demonstração condensada de alterações no capital
próprio, demonstração condensada de fluxos de caixa do período de seis meses findos naquela data, e as notas às demonstrações
financeiras intercalares e condensadas, as quais incluem um resumo das principais políticas contabilísticas e outras notas explicativas de acordo com a NIC 34 – Relato Financeiro Intercalar.

Demonstração da Posição Financeira

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 por manter registos contabilísticos adequados e um sistema de gestão de risco eficaz.

Custos com o pessoal

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.

Notas

As demonstrações financeiras intercalares e condensadas da Vodafone M-Pesa, S.A, conforme mencionado no primeiro parágrafo, foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 21 de Agosto de 2019 e vão assinadas em seu nome por:

30 de Junho
2018

Não auditadas

Não auditadas

Rendimento de serviços e comissões

6

1,929,262

61,247,817

Custos com serviços e comissões

6

(1,021,352)

(862,241)

907,910

385,576

(260,187)

(16,363)

(86,577)

(20,969)

(103,225)

(151,960)

Rendimento operacional

457,921

196,284

Depreciação e amortização

(68,888)

(85,034)

(6,088)

(3,335)

Rendimento financeiro

247,943

134,574

Lucro/(Prejuízos) antes de impostos

630,888

242,489

(154,091)

(82,378)

476,797

160,111

Rendimento líquido de serviços e comissões
Custos com publicidade
Custos gerais e administrativos

Custos financeiros

Aprovação das demonstrações financeiras intercalares e condensadas

30 de Junho
2019

Imposto sobre o rendimento

13

Lucro e total do rendimento integral do período

(Valores em milhares de Meticais)

____________________________					_______________________________
Christopher Curtis
					Jerry Mobbs
Administrador 							
Presidente do Conselho de Administração

Certificado da Secretária da Empresa
Na minha qualidade de Secretário da Empresa, confirmo que, para os seis meses findos em 30 de Junho de 2019, 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.

____________________________
Lara Narcy
Secretária da Sociedade

Relatório dos auditores independentes sobre a revisão das demonstrações
financeiras intercalares e condensadas
Aos accionistas da Vodafone M-Pesa, S.A.

Demonstração da Posição Financeira

Notas

Activos
Caixa e equivalentes de caixa
Fundos fiduciários
Outros activos
Activos por imposto diferido
Activos intangíveis
Propriedade e equipamento
Total dos activos
Passivos e Capital próprio
Capital próprio
Capital social
Prejuízo acumulado
Total do capital próprio
Passivos
Depósitos de clientes
Outros passivos
Total dos passivos

7

11
12

10

8

Total do capital próprio e passivos

Não auditadas

Auditadas

2,533,046
2,651,643
73,821
32,016
306,151
193,523

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

5,790,200

5,203,365

1,422,949

1,422,949

(279,829)
1,143,120

(756,626)
666,323

2,651,643
1,995,437
4,647,080

2,426,209
2,110,833
4,537,042

5,790,200

5,203,365

Não auditadas

Resultados
transitados
Não auditadas

2018
Saldo em 1 de Janeiro de 2018
Aumento no capital social
Total do rendimento integral do período
Saldo em 30 de Junho de 2018

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

(1,048,254)
160,091
(888,163)

(1,023,254)
1,397,949
160,091
534,786

2019
Saldo em 1 de Janeiro de 2019
Total do rendimento integral do período
Saldo não auditado em 30 de Junho de 2019

1,422,949
1,422,949

(756,626)
476,797
(279,829)

666,323
476,797
1,143,120

Demonstração das Alterações no Capital Próprio

Revimos a anexa demonstração condensada da posição financeira da Vodafone M-Pesa, S.A. (“a Empresa”) em 30 de Junho de
2019, as demonstrações condensadas do rendimento integral, alterações no capital próprio e fluxos de caixa do período de seis
meses findo naquela data, e as notas às demonstrações financeiras intercalares (‘as demonstrações financeiras intercalares
e condensadas’). A Gestão é responsável pela preparação e apresentação das demonstrações financeiras intercalares e
condensadas de acordo com a NIC 34 Relato Financeiro Intercalar. A nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão
sobre essas demonstrações financeiras intercalares e condensadas com base na nossa revisão.

Âmbito da Revisão
Realizamos a nossa auditoria de acordo com a Norma Internacional sobre a Revisão de Trabalhos de Auditoria 2410 Revisão
de Informação Financeira Intercalar realizadas pelo Auditor Independente da Entidade. Uma revisão das demonstrações
financeiras intercalares consiste na realização de inquéritos, principalmente às pessoas responsáveis pelas matérias financeiras
e contabilísticas, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é
significativamente menor do que o de uma auditoria realizada de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não
nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todas as matérias significativas que poderiam ser identificadas
numa auditoria. Por conseguinte, não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão
Com base na nossa revisão, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que as demonstrações financeiras
intercalares e condensadas em anexo respeitantes ao período de seis meses findo em 30 de Junho de 2019 não foram preparadas,
em todos os aspectos materiais, de acordo com a NIC 34 Relato Financeiro Intercalar.

Capital social

Total
Não auditadas

(Valores em milhares de Meticais)

Demonstração de Fluxos de Caixa

Fluxos de caixa de actividades operacionais
Lucro do período
Ajustamento para:
Depreciação e amortização
Margem financeira
Imposto sobre o rendimento

KPMG, Sociedade de Auditores Certificados 04/SCA/OCAM/2014

Miesh-al Gasant, 92/CA/OCAM/2017
Sócio

31 de Dezembro
2018

(Valores em milhares de Meticais)

1. Introdução

Representada por:

30 de Junho
2019

Variações em:
Fundos fiduciários
Outros activos
Outros passivos
Depósitos de clientes

Notas

30 Junho
2018
Não auditadas

30 Junho
2017
Não auditadas

476,797

160,111

68,888
(246,300)
154,091
453,476

85,034
(131,239)
82,378
196,284

(225,434)
(14,220)
(165,667)
225,434
273,589

(545,581)
42,336
556,437
545,581
795,057

(1,643)
247,943
519,889

(3,335)
134,574
926,296

(120,709)
(120,709)

(111,740)
(111,740)

21 de Agosto de 2019
Juros pagos
Juros recebidos
Fluxos de caixa líquidos gerados de actividades operacionais
Fluxos de caixa de actividades de investimento
Aquisição de activos intangíveis
Caixa líquido usado em actividades de investimento
Fluxos de caixa de actividades de financiamento
Receitas da emissão do capital social
Receitas do empréstimo da VM
Caixa líquido (utilizado em)/de actividades financeiras
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa em 1 de Janeiro
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa em 30 de Junho

Demonstrações Financeiras Intercalares e Condensadas
399,180
2,133,866
399,180
2,533,046

Para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2019

300,000
(325,086)
25,086
839,642
665,742
839,642
1,505,384

Demonstrações Financeiras Intercalares e Condensadas

Para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2019

Incorporação e actividades

Transição

A Vodafone M-Pesa, S.A. ("a Empresa") está registada como Entidade legalmente registada 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. A empresa é detida por três accionistas,
sendo a VM, S.A., accionista maioritária, com uma participação de 99,9996% do capital social.

Na transição, para locações classificadas como locações operacionais segundo a NIC 17, os passivos de locação foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes, descontados pela taxa incremental da Empresa em 1 de Janeiro de
2019. Os direitos de uso de activos são mensurados ou:

Bases de preparação

-

As demonstrações financeiras intercalares da Vodafone M-Pesa, S.A. foram preparadas de acordo com NIC 34 – Relato Financeiro
Intercalar, e devem ser lidas em conjunto com as últimas demonstrações financeiras anuais em e para o exercício findo em 31
de Dezembro de 2018 (‘últimas demonstrações financeiras anuais’). Elas não incluem todas as informações necessárias para
um conjunto completo de demonstrações financeiras de acordo com as NIRF. No entanto, notas explicativas seleccionadas são
incluídas para explicar eventos e transacções que são significativas para a compreensão das mudanças na posição financeira e
desempenho desde as últimas demonstrações financeiras anuais.
Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras nas quais foram aplicadas a NIRF 16. Alterações nas políticas contabilísticas significativas estão descritas na Nota 5.
As demonstrações financeiras intercalares foram autorizadas para fins de emissão pelo Conselho de Administração da Empresa
em 21 de Agosto de 2019.

A sua quantia escriturada, como se a NIRF 16 tivesse sido aplicada desde a data de início, descontado usando a taxa de
empréstimo incremental do locatário na data da aplicação inicial - a Empresa aplicou essa abordagem à sua maior alocação de propriedade, ou
Um valor igual ao passivo de locação, ajustado pelo valor de qualquer pagamento pré-pago ou acumulado da locação - a
Empresa aplicou essa abordagem a todos as outras locações

A Empresa utilizou os seguintes expedientes práticos ao aplicar a NIRF 16 relativamente a locações anteriormente classificadas
como locações operacionais de acordo com a NIC 17.
-

Excluiu custos indirectos iniciais excluídos da mensuração dos activos e passivos de direito de uso para locações com
menos de 12 meses de prazo da locação.
A NIRF 16 define o termo de locação como o periodo não cancelável da locação e quaisquer períodos cobertos pelas
opções, considerando que a locação do grupo é razoalvelmente certa de exercer a opção e quaisquer períodos cobertos
pelas opções para cessar a locação quando se tornar provável e certo que o grupo não irá exercer a opção.

Impactos nas demonstrações financeiras

Moeda funcional e de apresentação

Impacto na transição

As demonstrações financeiras são apresentadas em Metical, que é a moeda funcional e de apresentação da Empresa. Todos
valores foram arredondados para a unidade de Metical mais próxima.

Na transição para a NIRF 16, a Empresa reconheceu activos adicionais de direito de uso, incluindo propriedades para investimento e passivos adicionais de locação, reconhecendo a diferença em lucros acumulados. O impacto na transição é resumido como
se segue:

Uso de julgamentos e estimativas
Na preparação dessas demonstrações financeiras intercalares, a Gestão formulou julgamentos, estimativas e pressupostos que
afectam a aplicação das políticas contabilísticas e os valores reportados de activos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem diferir dessas estimativas.
Os julgamentos significativos feitos pela Gestão na aplicação das políticas contabilísticas e principais fontes de incerteza nas
estimativas foram os mesmos descritos nas últimas demonstrações financeiras anuais, excepto pelos novos julgamentos significativos relacionados à contabilidade do locatário de acordo com a NIRF 16, descritos na Nota 5(B)(i).

Reconhecimento no 1º dia de ajustamento
5,878
(5,878)

Balanço – Direito de uso de activo
Balanço – passivo de locação
Lucros acumulados

Resultado líquido de serviços e comissões

Alterações nas políticas contabilísticas
Excepto conforme descrito abaixo, as políticas contabilísticas aplicadas nestas demonstrações financeiras intercalares são as
mesmas aplicadas nas últimas demonstrações financeiras anuais.

(Valores em milhares de Meticais)

As alterações nas políticas contabilísticas devem ser igualmente reflectidas nas demonstrações financeiras em e para o exercício
findo em 31 de Dezembro de 2019.
A Empresa adoptou inicialmente a NIRF 16 Locações a partir de 1 de Janeiro de 2019. Várias outras novas normas entraram em
vigor a partir de 1 de Janeiro de 2019, mas não afectam materialmente as demonstrações financeiras da empresa.
A NIRF 16 introduziu um modelo contabilístico único, no balanço, para os locatários. Por conseguinte, a Empresa, como locatária, reconheceu os activos de direito de uso que representam o seu direito de usar os activos subjacentes e os passivos de
locação que representam a sua obrigação de efectuar pagamentos de locações. A contabilidade da locadora permanece
semelhante às políticas contabilísticas anteriores.
A Empresa aplicou a NIRF 16 utilizando a abordagem retrospectiva modificada, segundo a qual o efeito acumulado da aplicação
inicial é reconhecido nos lucros acumulados em 1 de Janeiro de 2019. Dessa forma, as informações comparativas apresentadas
para 2018 não foram reapresentadas, ou seja, conforme reportado anteriormente, de acordo com a NIC 17 e interpretações
relacionadas. Os detalhes das mudanças nas políticas contabilísticas são divulgados abaixo.

Rendimentos com serviços e comissões
Rendimentos de transacções monetárias
Rendimentos de comissões

30 Junho
2019

30 Junho
2018

Não auditadas

Não auditadas

1,442,729

869,662

486,533
1,929,262

378,155
1,247,817

(628,780)
(392,572)
(1,021,352)

(681,812)
(180,429)
(862,241)

Custos com serviços e comissões
Comissões de transacções pagas
Custos de USSD e SMS

Fundos fiduciários

A. Definição de locação
Com base na nova definição de locação, a Empresa agora avalia se um contrato é ou contém uma locação. De acordo com a NIRF
16, um contrato é ou contém uma locação se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um activo identificado por um
período em troca de consideração.

(Valores em milhares de Meticais)

No início ou na reavaliação de um contrato que contém um componente de locação, a Empresa aloca a contraprestação no
contrato a cada componente de locação e de não alocação com base nos seus preços relativos.

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

B. Como Locatário
A Empresa arrenda vários activos, incluindo propriedades e equipamentos de TI.
Como locatária, a Empresa classificava anteriormente locações como locações operacionais ou financeiras com base na sua
avaliação de locação, transferindo substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade. Sob a NIRF 16, a Empresa
reconhece activos de direito de uso e passivos de locações para a maioria das locações – por exemplo: Locações no balanço.
As quantias escrituradas dos activos de direito de uso são como se segue:
(Valores em milhares de Meticais)

30 Junho
2019

31 Dezembro
2018

Não auditadas
201,931

Auditadas
101,487

2,449,712
2,651,643

2,324,722
2,426,209

Os depósitos restritos em outros bancos compreendem principalmente em Fundos Fiduciários, que são os depósitos efectuados
na conta fiduciária por todos os terceiros em troca de dinheiro móvel electrónico. Esse dinheiro é mantido em contas restritas
com instituições financeiras de boa reputação. Depósitos restritos em bancos comerciais não estão disponíveis para uso nas
operações diárias da empresa.

Depósitos de clientes

Propriedade
(Valores em milhares de Meticais)

Saldo em 1 de Janeiro de 2019
Adições
Depreciação
Saldo em 30 de Junho de 2019

5,877
51,779
(1,435)
56,221

Políticas contabilísticas significativas

Grandes empresas
Contas correntes E-wallet
Clientes e agentes móveis
Contas correntes E-wallet

A Empresa reconhece um activo de direito de uso e um passivo de locação na data de início da locação. O direito de uso de activo
é mensurado inicialmente pelo custo e, subsequentemente, pelo custo menos qualquer depreciação acumulada e perdas por
imparidade, e ajustado para determinadas premissas do passivo de locação.
O passivo de locação é mensurado inicialmente pelo valor presente dos pagamentos da locação que não são pagos na data
de início, descontados usando a taxa de juro implícita na locação ou, se essa taxa não puder ser prontamente determinada, a
taxa de empréstimo incremental da Empresa. Geralmente, a Empresa usa a sua taxa de empréstimo incremental como taxa de
desconto.
O passivo de locação é subsequentemente aumentado pelo custo de juros sobre o passivo de locação e diminuído pelo pagamento da locação feita. É reavaliado quando há uma mudança nos pagamentos futuros de locação resultantes de uma alteração
num índice ou taxa, uma mudança na estimativa do valor esperado a ser pago sob uma garantia de valor residual ou, conforme
apropriado, mudanças na avaliação se uma opção de compra ou de extensão é razoavelmente certa de ser exercida ou uma
opção de rescisão é razoavelmente certa de não ser exercida.

30 Junho
2019

31 Dezembro
2018

Não auditadas

Auditadas

387,054
2,264,589

516,050
1,910,159

2,651,643

2,426,209

Os depósitos devidos a clientes são compostos principalmente por depósitos de poupança e valores a pagar sob demanda. Os
depósitos devidos apenas a clientes incluem instrumentos financeiros classificados como passivos ao custo amortizado.

Partes Relacionadas
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.
a. Saldos com partes relacionadas

Demonstrações Financeiras Intercalares e Condensadas

Para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2019

(Valores em milhares de Meticais)

30 Junho
2019

30 Junho
2018

Não auditadas

Não auditadas

1,837,883
1,837,883

2,040,724
2,040,724

Outros passivos
VM, S.A.

Eventos após o período de relato
Os administradores não têm conhecimento de quaisquer matérias ou circunstâncias que possam surgir após o período findo e
que possam afectar materialmente a posição financeira da empresa e os resultados das suas operações.
Anexo à Circular nº 3/SHC/2007
MODELO III
Balanço - Contas Individuais (Activo)

Os saldos pendentes são contas a pagar respeitantes a cobranças de recargas, USSD e SMS.

Junho 2019

b. Transacções com partes relacionadas

Notas /
Quadros
anexos

Rubricas
(Valores em milhares de Meticais)

30 Junho
2019

30 Junho
2018

Não auditadas

Não auditadas

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

486,534

378,155

(392,572)
(22,117)
(1,349)

(339,174)
(77,742)
(40,839)

70,496

(79,600)

Capital social
2019
Autorizado
56,917,961 (2018: 56,917,961) acções ordinárias de 25 MT cada
Emitido e totalmente realizado (pago)
56,917,961 (2018: 57,917,961) acções ordinárias de 25 MT cada

2018

1,422,949 1,422,949
1,422,949

1,422,949

Activos intangíveis
Durante os seis meses findos em 30 de Junho de 2019, a Empresa adquiriu activos com um custo de 120,709 milhões de
meticais (seis meses findos em 30 de Junho de 2018: 16,118 milhões de meticais).
Os activos com amortização de custo e amortização acumulada de 66,067 mil meticais foram abatidos ao valor de zero durante
o período de seis meses findos em 30 de Junho de 2019 (seis meses findos em 30 de Junho de 2018: zero).

Propriedade, instalações e equipamento
Durante os seis meses findos em 30 de Junho de 2019, a Empresa celebrou um novo contrato de locação respeitante ao aluguer
de escritórios, no valor de 51,779 mil meticais. A empresa realiza pagamentos fixos de acordo com a taxa acordada. No início da
locação, a empresa reconheceu 51,779 mil de meticais como activo de direito de uso e passivo de locação.

Compromissos de capital

10 + 3300

Compromissos de despesas de capital aprovados pelo Conselho,

30 Junho
2018
Não auditadas
341 403

27,734

341,403

A tabela a seguir mostra as quantias escrituradas e os justos valores justos dos activos e passivos financeiros.

-

-

-

2,533,046

2,533,046

2,133,866

153 (1) + 158 (1) + 16

Activos financeiros
detidos para
negociação

2,651,643

2,651,643

2,426,209

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

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

193,523

193,523

29 - 3583 - 361

Activos intangíveis

306,151

306,151

167,209

24 - 357

Investimentos em
filiais, associadas e
empreendimentos
conjuntos

300

Activos por impostos
correntes

301

Activos por impostos
diferidos

32,016

32,016

230,374

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
73,821

73,821

59,601

5,790,200

5,790,200

5,203,365

186,106

Total de activos

(Valores em milhares de Meticais)

Activos
financeiros ao
custo amortizado
30 de Junho de 2019
Activos financeiros não mensurados pelo justo valor
Outros activos
Caixa e equivalentes de caixa
Fundos fiduciários
Passivos financeiros não mensurados pelo justo valor
Depósitos de clients
Outros passivos
31 de Dezembro de 2018
Activos financeiros não mensurados pelo justo valor
Outros activos
Caixa e equivalentes de caixa
Fundos fiduciários
Passivos financeiros não mensurados pelo justo valor
Depósitos de clientes
Outros passivos

Outros
passivos
financeiros

Total da
quantia
escriturada

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

73,820
2,533,046
2,651,643
5,258,909

-

73,820
2,533,046
2,651,643
5,258,909

-

(2,651,643)
(1,995,434)
(4,647,077)

(2,651,643)
(1,995,434)
(4,647,077)

59,601
2,133,866
2,426,209
4,619,676

-

59,601
2,133,866
2,426,209
4,619,676

-

(2,426,209)
(2,110,833)
(4,537,042)

(2,426,209)
(2,110,833)
(4,537,042)

Dezembro
2018

Valor Líquido

Disponibilidades em
outras instituições de
crédito

mas ainda não contratados

Instrumentos financeiros – Justo valor e gestão de risco

Activo
Caixa e disponibilidades
em bancos centrais

Provisões, imparidade e amortizações

11 + 3301

(Valores em milhares de Meticais)

30 Junho
2019
Não auditadas
27 734

Valor antes de provisões, imparidade
e amoritzações

Xitique no
M-Pesa?
Já está
Diário

Digita *150#, escolhe opção 7- Xitique
e segue os passos.
Termos e condições aplicáveis.

Semanal

Demonstrações Financeiras Intercalares e Condensadas

Para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2019

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

MODELO III (PASSIVO)

MODELO IV

Balanço - Contas Individuais (Passivo)

Demonstração de Resultados - Contas Individuais

Notas / Quadros
anexos

Rubricas

Junho 2019

Dezembro 2018

Ano

Ano Anterior

Passivo

Notas / Quadros
anexos

Rubricas
79 + 80

Juros e rendimentos similares

66 + 67

Juros e encargos similares

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

Recursos de bancos centrais

43 (1)

Passivos financeiros detidos para negociação

82

Rendimentos de instrumentos de capital

43 (1)

Outros passivos financeiros ao justo valor através de
resultados

81

Rendimentos com serviços e comissões

68

Encargos com serviços e comissões

- 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

Margem financeira

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

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

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

Outros passivos

Total de Passivo

2,651,643

1,995,437

2,426,209

2,110,833

4,647,080

4,537,042

1,422,949

1,422,949

Capital

Junho 2018

-

-

1,929,262

1,247,817

(1,021,352)

(862,241)

Produto bancário

907,910

385,576

70

Custos com pessoal

(260,187)

(16,363)

71

Gastos gerais administrativos

52,053

(41,690)

77

Amortizações do exercício

(68,888)

(85,034)

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

768 + 769 (1) - 877 - 878

Imparidade de outros activos líquida de reversões e
recuperações
630,888

242,489

(154,091)

(82,378)

476,797

160,111

55

Capital

602

Prémios de emissão

57

Outros instrumentos de capital

- 56

(Acções próprias)

65

Resultados antes de impostos

58 + 59

Reservas de reavaliação

74 - 86

Impostos

60 - 602 + 61

Outras reservas e resultados transitados

(279,829)

Junho 2019

640

Correntes

- 72600 - 7280 + 8480 +
84400

Diferidos

(756,626)
64

Resultado do exercício

- 63

(Dividendos antecipados)

Resultados após impostos

Total de Capital

1,143,120

666,323

Total de Passivo + Capital

5,790,200

5,203,365

Do qual: Resultado líquido após impostos de
operações descontinuadas
(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas.

Paga as tuas compras
com o Paga Fácil
Digita *150#

Termos e Condições aplicáveis.

