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Para os seis meses findos em 30 de Junho de 2020

Demonstrações Financeiras Intercalares e Condensadas

Para os seis meses findos em 30 de Junho de 2020

Declaração de responsabilidade dos administradores
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 2020,a demonstração condensada do rendimento integral, demonstração condensada de alterações no capital próprio e
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

Notas

Junho 2020

Junho 2019

Não auditado

Não auditado
*Reexpresso

6
6

2,336,750
(1,212,993)

1,929,262
(1,021,352)

Rendimento líquido de serviços e comissões		

1,123,757

907,910

Custos com o pessoal		
Custos com publicidade		
Custos gerais e administrativos		
Depreciação e amortização		
Rendimento financeiro
16
Custos financeiros		

(230,203)
(58,610)
(288,099)
(94,808)
104,820
(3,022)

(260,187)
(86,577)
(107,669)
(68,888)
123,347*
(1,643)

Aprovação das demonstrações financeiras intercalares e condensadas

Lucro antes de impostos		

553,835

506,293

As demonstrações financeiras intercalares e condensadas da Vodafone M-pesa, S.A, conforme mencionado no primeiro parágrafo, foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 25 de Agosto de 2020 e vão assinadas em seu nome por:

Imposto sobre o rendimento

13

(180,512)

(120,733)*

Lucro e total do rendimento integral do período		

373,324

385,561

30 Junho 2020

31 Dezembro 2019

Não auditado

Auditado

Caixa e equivalentes de caixa		
7
Fundos fiduciários
Activos intangíveis		
Propriedade e equipamento		
Activos de direito de uso 		
Outros activos		

1,910,797
3,985,898
333,413
75,554
46,012
23,786

1,409,337
3,407,416
283,116
133,300
49,720
161,678

Total de activos		

6,375,460

5,444,567

Capital próprio e passivos
Capital próprio
Capital social
10.1
Reserva Legal		
Outra Reserva
10.2
Lucro acumulado		

1,422,949
185,763
356,389
73,199

1,422,949
134,319
305,010
(197 302)

Total do capital próprio		

2,038,300

1,664,976

Passivos
Recursos de clientes
8
Outros passivos		
Passivo de locação 		
Imposto a pagar		
Passivos por impostos diferidos		
Total de passivos		

3,515,074
396,360
41,023
379,394
5,309
4,337,160

3,022,769
410,769
47,159
290,752
8,142
3,779,591

Total do capital próprio e dos passivos		

6,375,460

5,444,567

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. 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.

Rendimento de serviços e comissões
Custos com serviços e comissões

* Por favor, consulte a nota 16 para obter mais detalhes sobre a reexpressão

Notas
Jerry Mobbs
Presidente do Conselho de Administração

Gulamo Nabi
Director Geral

Certificado da Secretária da Empresa
Na minha qualidade de Secretária da Empresa, confirmo que, para os seis meses findos em 30 de Junho de 2020, 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 Empresa

Relatório dos auditores independentes sobre a revisão das demonstrações
financeiras intercalares e condensadas
Aos accionistas da Vodafone M-Pesa, S.A.
Introdução
Efectuamos a revisão da anexa demonstração condensada da posição financeira da Vodafone M-Pesa, S.A. (“a Empresa”) em 30
de Junho de 2020, 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.

Activo

Âmbito da Revisão
Realizamos a nossa revisão de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Revisão 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.

Capital
Social

Reserva
Legal

Outra
Reserva

Lucro
Acumulado

Total

2019

MZN’000

MZN’000

MZN’000

MZN’000

MZN’000

Saldo em 1 de Janeiro 2019
Transferência para reserva legal
Outra reserva
Lucro acumulado

1,422,949
-

-

133,471*
104,248
-

(756,626)*
(104,248)
385,561*

769,513
385,561

Saldo em 30 Junho 2019

1,422,949

-

237,719

(505,594)

1,155,074

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

2020
						 		
Saldo em 1 de Janeiro 2019
1,422,949
134,319
306,010
Transferência para reserva legal
51,444
Outra reserva
51,379
Lucro acumulado

(197,302)
(51,444)
(51,379)
373,324

1,664,976
373,324

25 de Agosto de 2020

Saldo em 30 Junho 2020

73,199

2,038,300

Conclusão
Baseados na nossa revisão, as demonstrações financeiras intercalares e condensadas em anexo respeitantes ao período de seis
meses findo em 30 de Junho de 2020 foram preparadas, em todos os aspectos materiais, de acordo com a NIC 34 Relato Financeiro Intercalar.
KPMG, Sociedade de Auditores Certificados 04/SCA/OCAM/2014
Representada por:

1,422,949

* Por favor, consulte a nota 16 para obter mais detalhes sobre a reexpressão

185,763

356,389
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Notas

Fluxos de caixa de actividades operacionais
Lucro do período		
Ajustamento para:
Depreciação e amortização		
Juros e rendimentos similares		
Imposto sobre o rendimento
13

Junho 2019

Não auditado

Não auditado

Junho 2020

Dezembro 2019

*Reexpresso

Não auditado

Auditado

375,215
3,610,683

493,826
2,913,590

		 3,985,898

3,407,416

373,324

385,561*

94,808
(101,798)
180,512

68,888
(121,705)*
120,733*

		 546,846

453,477

Variações em:
Fundos restritos		
Outros activos		
Outros passivos		
Recursos de clientes		

(578,482)
137,892)
(14,410)
492,305

(225,434)
(14,220)
(147,909)
225,434

		 584,152

Recursos restritos com o Banco Central
Recursos restritos com outros bancos		

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 moeda electrónica móvel e os juros obtidos sobre os resultados
do fundo fiduciário que serão usados após o “plano de uso” pelo Banco Central. Esse numerário é depositado em contas
restritas junto de instituições financeiras de renome. Os depósitos restritos em bancos comerciais não estão disponíveis
para uso nas operações quotidianas da empresa.
7.1 Reconciliações dos fundos restritos aos depósitos de clientes			
2020

2019

Fundos restritos		

3,985,898

3,407,416

291,348

Recursos de clientes		

(3,515,074)

(3,022,769)

Acréscimo de rendimentos similares de juros em contas fiduciárias		

(470,824)

(384,647)

Acréscimo de juros brutos		
Impostos retidos na fonte		

524,101
(53,278)

450,014
(65,367)

		 (3,985,898)

(3,407,416)

Juros recebidos		
Juros pagos		
Imposto pago		

104,820
(3,022)
(94,400)

123,347*
(1,643)
-

Fluxo líquido de caixa de actividades operacionais		

591,548

413,051

11
12

(82,026)
(2,449)

(120,709)
-

Fluxo líquido de caixa usado em actividades de investimento		

(84,475)

(120,709)

Fluxos de caixa de actividades de financiamento				
Pagamentos dos passivos de locação		

(5,614)

-

Net cash (used in)/generated from financing activities		

(5,614)

-

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 		

501,460

292,342

Caixa e equivalentes de caixa em 1 de Janeiro		
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa		

1,409,337
501,460

2,133,866
292,342

Caixa e equivalentes de caixa em 30 de Junho		

1,910,797

2,533,046

Fluxos de caixa de actividades de investimento			
Aquisição de activos intangíveis
Aquisição de activos tangíveis

7. Fundos restritos

Junho 2020

* Por favor, consulte a nota 16 para obter mais detalhes sobre a reexpressão

1. Incorporação e actividades
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.
2. Base de preparação

7.2 Reconciliação com outras reservas
2020

2019

524,101
(167,712)

450,014
(145,004)

		 356,389

305,010

Juros brutos acrescidos		
Imposto sobre o rendimento de juros acrescidos		

8. Depósitos de clientes
30 Junho 2020

31 Dezembro 2019

Não Auditado

Auditado

Grandes empresas			
Contas correntes E-wallet		

105,984

91,254

Clientes e agentes móveis			
Contas correntes E-wallet		

3,409,090

2,931,515

		 3,515,074

3,022,769

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.
9. Partes Relacionadas

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 2019 (‘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.
As demonstrações financeiras intercalares foram autorizadas para fins de emissão pelo Conselho de Administração da Empresa em 25 de Agosto de 2020
3. Moeda funcional e de apresentação
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.

As partes relacionadas da Empresa são a sociedade gestora de participações, a empresa-mãe, os accionistas minoritários e
os gestores seniores, incluindo os membros do Conselho de Administração.
a. Saldos com partes relacionadas
30 Junho 2020

31 Dezembro 2019

Não Auditado

Auditado

Outros passivos			
VM, S.A.		
310,146

309,460

		 310,146

309,460

b. Transacções com partes relacionadas

4. 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).
5. 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 (a política de reconhecimento e mensuração dos impostos sobre o rendimento no período intercalar está descrita na Nota 13).
As alterações nas políticas contabilísticas devem ser igualmente reflectidas nas demonstrações financeiras em e para o
exercício findo em 31 de Dezembro de 2020.

30 Junho 2020

30 Junho 2019

Não Auditado

Auditado

VM, S.A.			
Rédito		 526,000
(451,414)
Custos directos		
Outros custos operacionais		
(1,764)
Custos de juros		
-

486,534
(392,572)
(22,117)
(1,349)

		

Rendimentos de serviços e de comissões			
Receitas de transacções monetárias		
Receitas de comissões		

Junho 2019

Não auditado

Não auditado

1,810,750
526,000

1,442,729
486,533

70,496

2020

2019

10. Capital social e Reserva
10.1 Capital Social

6. Resultado líquido de serviços e comissões
Junho 2020

76,350

Autorizado			
56,917,961 (2018) acções ordinárias de 25 MZN cada		

1,422,949

1,422,949

Emitido e totalmente realizado (pago)			
56,917,961 (2018) acções ordinárias de 25 MZN cada		

1,422,949

1,422,949

De acordo com a legislação de Moçambique, todas as acções têm de ser emitidas independentemente de estarem ou não
		
2,336,750
1,929,262
totalmente realizadas.
Custos com serviços e comissões			
10.2 Outras Reservas – Juros sobre contas fiduciárias
Comissões de transacções pagas		
(745,131)
(593,590)
Custos com serviços de USSD e SMS		
(467,862)
(427,762)
2020
2019
		 (1,212,993)

(1,021,352)

Saldos de abertura 		
Juros recebidos (líquidos)		

305,010
51,379

305,010

Saldos de fecho		
356,389
305,010
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17. Regulamentar

11. Activos intangíveis
Adições e abates

Em 30 de Março de 2020, o Banco Central emitiu regulamentos intitulados Medidas Extraordinárias para mitigação de COVID-19 para Instituições financeiras de modo a auxiliar o público em transacções, oferecendo tarifas reduzidas para certos
tipos de transacções com o objectivo de promover o uso de plataformas digitais em oposição ao dinheiro físico. As instituições de moeda electrónica foram obrigadas a não cobrar todas as transacções entre clientes até ao limite diário de 1,000
mil meticais e a reduzir em 50% todas as transacções de interoperabilidade do Banco com instituições de carteira móvel a
partir de 10 de Abril de 2020 a 10 de Julho de 2020. A Empresa cumpriu este regulamento.

Durante o semestre findo em 30 de Junho de 2020, a Empresa adquiriu activos com um custo de 82.026 mil meticais (seis
meses findo em 30 de Junho de 2019: 120.709 mil meticais).
12. Propriedade, instalações e equipamento
Durante o semestre findo em 30 de Junho de 2020, a Empresa adquiriu activos com um custo de 2.449 mil meticais (seis
meses findo em 30 de Junho de 2019: zero).

18. Impacto da COVID-19 na Companhia
Em 11 de Março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou pandémico o surto do Coronavírus COVID-19 (“COVID-19”). Muitos governos estão a tomar medidas cada vez mais rigorosas no sentido de ajudar a conter a disseminação do
vírus nomeadamente:

13. Imposto sobre o rendimento
Imposto sobre o rendimento
30 Junho 2020

30 Junho 2019

(188,004)
7,492

(120,733)*
-

		 (180,512)

(120,733)

Impostos correntes		
Impostos diferidos		

• Exigir o auto-isolamento/ quarentena das pessoas potencialmente afectadas;
• Implementar medidas de distanciamento social e;
• Controlar ou encerrar as fronteiras e “ bloquear “ cidades/regiões ou mesmo países inteiros.
A pandemia é um desafio sem precedentes para a humanidade e para a economia mundial e, à data da finalização das demonstrações financeiras, os seus efeitos estão sujeitos a níveis de incerteza significativos.

O imposto de renda é reconhecido em um valor determinado usando a taxa de juros efectiva de 33,9%.

A empresa elaborou um plano de continuidade de negócios de modo a garantir que o negócio esteja preparado para o impacto da pandemia. A administração realizou duas (2) análises de cenário (análise de sensibilidade) que inclui o pior cenário
possível com base em serviços de moeda electrónica prestados ao mercado. Os resultados da análise de sensibilidade indicam que a Companhia permanecerá lucrativa e líquida e será capaz de pagar seus passivos e custos pelo próximo previsível.

14. Compromissos de capital
30 Junho 2020

30 Junho 2019

Não Auditado

Não Auditado

14,651

-

107,452

27,734

		 92,801

27,734

Despesas de capital contratados mas ainda não incorridos		
Compromissos de despesas de capital aprovados pelo Conselho,
mas ainda não contratados		

15. Instrumentos financeiros – Justo valor e gestão de risco

Os serviços significativos da empresa são prestados em dinheiro ao cliente final e, portanto, não há aumento no risco de
crédito. O Aumento de expectativas de perdas de créditos não são esperados como resultado do surto.
19. Eventos subsequentes
As medidas mencionadas na nota 18, foram prorrogadas por mais 3 meses, de 10 de Julho de 2020 à 10 de Outubro de 2020
e a Empresa mantém-se em conformidade com o regulamento.

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

MODELO III
Balanço - Contas Individuais (Activo)

A tabela a seguir mostra as quantias escrituradas e os justos valores justos dos activos e passivos financeiros
Activos financeiros
ao custo amortizado

Outros passivos
financeiros

Total da quantia
escriturada

30 Junho 2020			
Activos financeiros não mensurados pelo justo valor			
Outros activos
23,786
23,786
Caixa e equivalentes de caixa
1,910,797
1,910,797
Fundos restritos
3,985,898
3,985,898
5,920,481

-

Passivos financeiros não mensurados pelo justo valor			
Recursos de clientes
(3,515,074)
(396,360)
Outros passivos
Passivo de locação
(41,023)
-

(3,952,457)

5,920,481
(3,515,074)
(396,360)
(41,023)
(3,952,457)

31 Dezembro 2019			
Activos financeiros não mensurados pelo justo valor			
Outros activos
161,678
161,678
1,409,337
1,409,337
Caixa e equivalentes de caixa
Fundos restritos
3,407,416
3,407,416
4,978,431

-

Passivos financeiros não mensurados pelo justo valor			
Recursos de clientes
(3,022,769)
Outros passivos
(410,769)
Passivo de locação
(47,159)
-

(3,480,697)

4,978,431
(3,022,769)
(410,769)
(47,159)
(3,480,697)

16. Reexpresão

Na sequência da divulgação dos resultados financeiros auditados de 30 de Junho de 2020, a Empresa determinou que os juros sobre as contas fiduciárias não estavam correctamente alinhados com a interpretação contabilística legal e relacionada
dos juros sobre as contas fiduciárias. Anteriormente, a Empresa diferiu o reconhecimento dos juros sobre as contas fiduciárias como rendimento, creditando uma conta de passivo no balanço até à obtenção da aprovação do “plano de utilização”
por parte do Banco Central.
A lei não sofreu alterações, pelo que a alteração na interpretação da lei por parte da Empresa levou à conclusão de que os
juros devem ser reconhecidos no momento em que são obtidos, independentemente da aprovação pelo Banco Central.
Os comparativos foram reexpressos para reflectir o acima exposto. A tabela seguinte ilustra o impacto das alterações nas
demonstrações financeiras de 30 de Junho de 2020;
Impacto da reexpressão
Tal como
anteriormente
relatado

Ajustamentos

Conforme
reexpresso

Demonstração da Posição Financeira
01 Janeiro 2019
Lucros acumulados
Outra reserva

(756,626)
-

104,248
104,248

682,659
104,248

Demonstração de lucros e prejuízos
Rendimento Financeiro Líquido
Impostos sobre o rendimento

247,943
(154,092)

124,596
(33,359)

123,348
(120,732)

Notas /
Quadros
anexos

Valor antes
de provisões,
imparidade e
amoritzações

Provisões,
imparidade e
amortizações

Valor
Líquido

Dez - 2019

Rubricas

Activo

10 + 3300

Caixa e disponibilidades em bancos centrais

-

-

-

11 + 3301

Disponibilidades em outras instituições de crédito

1,910,797

1,910,797

1,409,337

153 (1) + 158 (1) + 16

Activos financeiros detidos para negociação

3,985,898

3,985,898

3,407,416

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

75,554

75,554

183,020

29 - 3583 - 361

Activos intangíveis

379,425

379,425

283,116

24 - 357

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos
conjuntos

300

Activos por impostos correntes

301

Activos por impostos diferidos

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

Juros sobre contas fiduciárias

(valores em milhares de MZN)
Junho 2020

(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.

-

-

-

23,786

23,786

161,678

6.375.460
-

6,375,460

5,444,567
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Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

MODELO III
Balanço - Contas Individuais (Passivo)

MODELO IV
Demonstração de Resultados - Contas Individuais

(valores em milhares de MZN)
Junho
2020

Dezembro
2019

Rubricas

Passivo

Recursos de bancos centrais

79 + 80

Juros e rendimentos similares

43 (1)

Passivos financeiros detidos para negociação

66 + 67

Juros e encargos similares

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

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

Rubricas

Passivo

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

490

Notas

Ano

Ano Anterior

3,022,769

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

852,448

4,367,522

Capital
1,422,949

1,422,949

-

-

2,336,751

1,929,262

(1,212,993)

(1,021,352)

104,820

123,347

Produto bancário

1,228,578

1,031,258

70

Custos com pessoal

(230,203)

(260,187)

71

Gastos gerais administrativos

(349,732)

(195,889)

77

Amortizações do exercício

(94,808)

(68,888)

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

Provisões líquidas de reposições e anulações
Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e
recuperações

Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações
553,835

506,294

(180,512)

(120,733)

373,324

385,561

82

Rendimentos de instrumentos de capital

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

55

Capital

602

Prémios de emissão

57

Outros instrumentos de capital

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

- 56

(Acções próprias)

768 + 769 (1) - 877 - 878

58 + 59

Reservas de reavaliação

60 - 602 + 61

Outras reservas e resultados transitados

64
- 63

Resultados antes de impostos
584,989

Impostos

242,027

Resultado do exercício

65

Correntes

(Dividendos antecipados)

74 - 86

Diferidos

Total de Capital
Total de Passivo + Capital

2,007,938
6,375,460

Junho
2019
Ano Anterior

756,822

3,779,591

Notas

Ano

Margem ﬁnanceira

3,515,074

(valores em milhares de MZN)
Junho
2020

1,664,976

640

5,444,567

- 72600 - 7280 + 8480 + 84400
(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas.

Resultados após impostos
Do qual: Resultado líquido após impostos de operações
descontinuadas
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