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Demonstrações Financeiras Intercalares e Condensadas

Para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2021

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 2021,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.
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.

Aprovação das demonstrações financeiras intercalares e
condensadas
As demonstrações financeiras intercalares e condensadas da
Vodafone M-Pesa, S.A, conforme mencionado no primeiro parágrafo, foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 26
de Agosto de 2021 e vão assinadas em seu nome por:

___________________________
Christopher Curtis
Administrador

___________________________
Jerry Mobbs
Presidente

Certificado da Secretária da Empresa
Na minha qualidade de Secretária da Empresa, confirmo que,
para os seis meses findos em 30 de Junho de 2021, 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

ANEXOS

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

MODELO III
Balanço - Contas Individuais (Passivo)

(valores em milhares de MZN)
Junho
2021

Rubricas

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

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

Notas

Dezembro
2020

Ano

Ano Anterior

4,740,582

4,76,261

-

446,577

691,285

Total de Passivo

5,431,867

5,207,838

1,422,949

1,422,949

2,097,009

1,165,725

Total de Capital

3,519,958

2,588,674

Total de Passivo + Capital

8,951,825

7,796,512

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

64

Resultado do exercício

- 63

(Dividendos antecipados)

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

MODELO III
Balanço - Contas Individuais (Activo)

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

MODELO IV
Demonstração de Resultados - Contas Individuais

(valores em milhares de MZN)
Junho 2021

Rubricas

Activo

Notas /
Quadros
anexos

Valor antes
de provisões,
imparidade e
amoritzações

Provisões,
imparidade e
amortizações

Valor
Líquido

Rubricas

Passivo
Juros e rendimentos similares
Juros e encargos similares

10 + 3300

Caixa e disponibilidades em bancos centrais

-

-

-

79 + 80

11 + 3301

Disponibilidades em outras instituições de crédito

3,072,337

3,072,337

1,926,282

66 + 67

153 (1) + 158 (1) + 16

Activos financeiros detidos para negociação

5,280,251

5,280,251

5,226,976

153 (1) + 158 (1) + 17

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados

82

Rendimentos de instrumentos de capital

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

Activos financeiros disponíveis para venda

81

Rendimentos com serviços e comissões

68

Encargos com serviços e comissões

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

Aplicações em instituições de crédito

- 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

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

Crédito a Clientes

- 694 + 834

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda

- 690 + 830

Resultados de reavaliação cambial

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

Investimentos detidos até à maturidade

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

Resultados de alienação de outros activos
Outros resultados de exploração

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

Activos com acordo de recompra

- 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

21

Derivados de cobertura

70

25 - 3580

Activos não correntes detidos para venda

26 - 3581 (1) - 360 (1)

Propriedades de investimento

27 - 3581 (1) - 360 (1)

Outros activos tangíveis

145,694

145,694

29 - 3583 - 361

Activos intangíveis

209 115

209,115

24 - 357

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos
conjuntos

300

Activos por impostos correntes

301

Activos por impostos diferidos

10,665

10,665

7,095

233,763

233 ,763

214,516

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

Margem financeira

Junho
2020

Ano

Ano Anterior

-

-

3,492,163

2,336,751
(1,212,993)

156,510

101,798

Produto bancário

2,091,668

1,225,556

Custos com pessoal

(294,300)

(230,203)

71

Gastos gerais administrativos

(370,215)

(346,709)

77

Amortizações do exercício

(87,910)

(94,808)

181,990

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

Provisões líquidas de reposições e anulações

239,653

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
1,366,384

1,354,003

(407,960)

(180,512)

931,283

373,324

Resultados antes de impostos
Impostos

74 - 86
640
8,951,825

Notas

Junho
2021

(1,557,005)

65

8,951,825

(valores em milhares de MZN)

Dez - 2020

7,796,512

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

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

Demonstrações Financeiras Intercalares e Condensadas

Para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2021

(valores em milhares de MZN)

Ernst & Young Limitada				
Rua Belmiro Obadias Muianga, N° 179			
Caixa Postal 366,					
Maputo						
Moçambique					
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RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS INTERCALARES E CONDENSADAS
Aos Accionistas da
VODAFONE M-PESA, S.A.

Demonstração condensada do rendimento integral
do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2021
Rendimento de serviços e comissões
Custos com serviços e comissões
Rendimento líquido de serviços e comissões
Custos com o pessoal
Custos com publicidade
Custos gerais e administrativos
Depreciação e amortização
Rendimento financeiro
Custos financeiros
Lucro antes de impostos
Imposto sobre o rendimento
Lucro e total do rendimento integral do período

Notas

Junho 2021
Não auditado
3,492,163
-1,557,005
1,935,158
-294,300
-31,099
-339,116
-87,910
158,754
-2,244
1,339,243
-407,960
931,283

6
6

13

Junho 2020
Não auditado
2,336,751
-1,212,993
1,123,758
-230,203
-58,610
-288,099
-94,808
104,820
-3,022
553,836
-180,512
373,324

(valores em milhares de MZN)

Introdução
Procedemos à revisão da posição financeira condensada da Vodafone M-Pesa, S.A. (“a Empresa”) em 30 de Junho de 2021 e das
demonstrações condensadas do rendimento integral, alterações no capital próprio e fluxos de caixa para o período de seis meses
findo naquela data, e as notas às demonstrações financeiras intercalares (‘as demonstrações financeiras intercalares e condensadas’), em anexo. 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 baseada na nossa revisão.
Âmbito da Revisão
Efectuámos 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 em
fazer indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelas matérias financeiras e contabilísticas, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. Uma revisão é substancialmente menor em âmbito de que uma auditoria
conduzida de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria e por isso não possibilita a obtenção de garantia de fiabilidade de
que tomamos conhecimento de todas as matérias significativas que possam ser identificadas numa auditoria. Consequentemente,
não expressamos uma opinião de auditoria.
Outras matérias
As Demonstrações Financeiras Condensadas da Vodafone M-Pesa, S.A. relativas ao período findo em 30 de Junho de 2020, apresentadas para efeitos comparativos, foram auditadas por outro auditor que expressou uma opinião sem reservas sobre essas
Demonstrações Financeiras em 27 de Agosto de 2020.
Conclusão
Baseados na nossa revisão, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que as demonstrações financeiras intercalares e condensadas anexas não estejam preparadas, em todos os aspectos materiais, de acordo com a NIC 34 Relato Financeiro
Intercalar.

Demonstração condensada da posição financeira
em 30 de Junho de 2021
Activos
Caixa e equivalentes de caixa
Fundos fiduciários
Activos intangíveis
Propriedade e equipamento
Activos por direito de uso
Activos por impostos diferidos
Outros Activos
Total de activos
Capital próprio e passivos
Capital próprio
Capital social
Reserva Legal
Outra Reserva
Lucro acumulado
Total do capital próprio
Passivos
Recursos de clientes
Outros passivos
Passivo de locação
Imposto a pagar
Total de passivos
Total do capital próprio e passivos

Notas

7

30 Junho 2021
Não auditado

31 Dez. 2020
Auditado

3,072,337
5,280,251
209,115
122,929
22,765
10,665
233,763
8,951,825

1,926,282
5,226,976
210,186
181,990
29,467
7,095
214,516
7,796,512

1,422,949
272,874
308,082
1,516,053
3,519,958

1,422,949
272,874
308,082
584,769
2,588,674

4,740,582
241,425
27,666
422,194
5,431,867
8,951,825

4,761,261
272,444
34,402
139,731
5,207,838
7,796,512

10.1
10.2

8

(valores em milhares de MZN)

ERNST & YOUNG, LDA.
Sociedade de Auditores Certificados
Representada por:

Eduardo Jorge Creio da Costa Caldas (Auditor Certificado Nº 33)

Maputo, 26 de Agosto de 2021

Pague Salários
com M-Pesa
e já está
Pague salários através do M-Pesa,
a qualquer hora, de forma fácil,
rápida e segura.

Para mais informações contacte M-Pesa.Business@vm.co.mz

Demonstração condensada de alterações no capital próprio
do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2021
2019
Saldo em 1 de Janeiro 2020
Transferência para reserva legal
Outra reserva
Lucro acumulado
Saldo em 30 Junho 2020
2021
Saldo em 1 de Janeiro 2021
Lucro acumulado
Saldo em 30 Junho 2021

Capital
social

Reserva
legal

Outra
reserva

Lucro
Acumulado

1,422,949
1,422,949

134,319
51,444
185,763

305,010
51,379
356,389

-197,302
-51,444
-51,379
373,324
73,199

1,664,976
373,324
2,038,300

1,422,949
1,422,949

272,874
272,874

308,082
308,082

584,769
931,284
1,516,053

2,588,674
931,284
3,519,958

Total

(valores em milhares de MZN)

Demonstração condensada de fluxos de caixa
do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2021

NOTAS

Fluxos de caixa de actividades operacionais
Lucros após imposto
Ajustamentos de:
Depreciação e amortização
Juros e rendimentos similares
Juros pagos
Imposto sobre o rendimento
Variações em:
Aumento em fundos restritos
Aumento/redução em outros activos
Redução em outros passivos
Redução em recursos de clientes
Juros recebidos
Juros pagos
Imposto pago
Fluxo líquido de caixa de actividades operacionais
Fluxos de caixa de actividades de investimento
Aquisição de activos intangíveis
Aquisição de propriedade e equipamento
Fluxo líquido de caixa usado em actividades de investimento
Fluxos de caixa de actividades de financiamento
Pagamentos dos passivos de locação
Caixa líquido usado em 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 30 de Junho 2021

11
12

Junho 2021
Não auditado

Junho 2020
Não auditado

931,284

373,324

87,910
-158,754
2,244
407,960
1,270,644

94,808
-104,820
3,022
180,512
546,846

-53,275
-19,247
-31,021
-20,679
1,146,422
158,754
-2,244
-129,080
1,173,852

-578,482
137,892)
-14,409
492,305
584,152
104,820
-3,022
-94,400
591,548

-21,075
-21,075

-82,026
-2,449
-84,475

-6,722
-6,722
1,146,055
1,926,282
3,072,337

-5,614
-5,614
501,460
1,409,337
1,910,797

Demonstrações Financeiras Intercalares e Condensadas

Para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2021

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 Vodacom Moçambique, SA, accionista maioritária, com uma participação de 99,9996% do capital
social.

2. Base 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 2020 (‘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.

• Modificações à IAS 1 relativas à classificação de passivos como circulantes ou não circulantes; e
• IFRS 17 Contratos de seguro.

Junho 2021 Junho 2020
Não auditado Não Auditado
Rendimento de serviços
e comissões
Rendimento de transacções
monetárias
Rendimento de comissões
Custos com serviços
e comissões
Comissões de transacções pagas
Custos com serciços
de USSD e SMS

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.

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).

Algumas das outras novas normas entram em vigor a partir de
1 de Janeiro de 2021, contudo não têm um efeito material nas
demonstrações financeiras da Empresa.
Novos Pronunciamentos Contabilísticos abaixo fornece detalhes sobre as novas normas emitidas:
Novos pronunciamentos contabilísticos a adoptar em 1 de
Janeiro de 2021
Os seguintes pronunciamentos, emitidos pelo IASB, são efectivos para períodos com início em ou após 1 de Janeiro de 2021.

2,909,633

1,810,751

582,530
3,492,163

526,000
2,336,751

-1,006,643
-550,362
-1,557,005

-745,131
467,862
-1,212,993

7. Fundos restritos

•

Emendas à IFRS 16 relacionadas a COVID-19 relacionadas com concessões de aluguel, e
Emendas à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 Reforma do Índice de Referência da Taxa de Juros - Fase 2.

Novos pronunciamentos contabilísticos a adoptar em 1 de
Janeiro de 2022
Os seguintes pronunciamentos, emitidos pelo IASB, são
efectivos para períodos com início em ou após 1 de Janeiro de
2022. Os relatórios financeiros da Empresa serão apresentados
de acordo com as seguintes novas normas a partir de 1 de Abril
de 2022 ou mais tarde, quando relevante.
O trabalho da Empresa para avaliar o impacto dessas mudanças
contabilísticas continua; entretanto, não se espera que as
alterações tenham um impacto material na demonstração do
resultado consolidada, na demonstração da posição financeira
consolidada ou na demonstração do fluxo de caixa consolidado.
• Emendas à IFRS 3 relativas à referência à Estrutura Conceitual;
• Emendas à IAS 16 relacionadas a receitas antes da
intenção de uso;
• Alterações à IAS 37 relativas aos custos de cumprimento de um contrato;
• Alterações à IFRS 1 relativas a uma subsidiária como
adotante pela primeira vez;
• Alterações à IFRS 9 relacionadas a taxas no teste de '10
por cento 'para desreconhecimento de passivos

86,690
86,690

77,427
77,427

Outros passivos
VM, S.A.

(valores em milhares de MZN)

30 Junho
30 Junho
2021
2020
Não Auditado Não auditado
VM, S.A.
Rédito
Custos directos
Outros custos operacionais

582,530
-551,225
-500
30,805

526,001
-451,414
-1,764
72,823

10.1 Capital Social
(valores em milhares de MZN)

Recursos restritos com o
Banco Central
Recursos restritos com
outros bancos

Junho 2021 Dez. 2020
Não auditado Auditado
521,925
467,517
4,758,326 4,759,459
5,280,251 5,226,976

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
(valores em milhares de MZN)

2021
2020
5,280,251 5,226,976
4,740,582 4,761,261

Fundos restritos
Recursos de clientes
Acréscimo de rendimentos similares
de juros em contas fiduciárias
Acréscimo de juros brutos
Impostos retidos na fonte
Transferência para parte relacionada
Valores da ATM em transito

539,669

(valores em milhares de MZN)

Junho
2021
Autorizado
56,917,961 (2020) acções
ordinárias de 25 MZN cada
Emitido e totalmente
realizado (pago)
56,917,961 (2020) acções
ordinárias de 25 MZN cada

465,715

504,697
-27,367
62,339

412,878
-36,132
34,560
54,409
5,280,251 5,226,976

Dezembro
2020

1,422,949

1,422,949

1,422,949

1,422,949

De acordo com a legislação de Moçambique, todas as ações
têm de ser emitidas independentemente de estarem ou não
totalmente realizadas.

10.2 Outras Reservas – Juros sobre
contas fiduciárias
(valores em milhares de MZN)

Opening balance
Closing balance

Junho
2021
308,082
308,082

Dezembro
2020
308,082
308,082

11. Activos intangíveis
Durante o semestre findo em 30 de Junho de 2021, a Empresa
adquiriu activos com um custo de 21,075 mil meticais (seis meses findo em 30 de Junho de 2020: 82,026 mil meticais).

12. Propriedade, instalações e equipamento
Durante o semestre findo em 30 de Junho de 2021, a Empresa
não adquiriu activos tangíveis (seis meses findo em 30 de
Junho de 2020: 2,449).

13. Imposto sobre o rendimento
7.2 Reconciliação com outras reservas

13.1 Montantes reconhecidos nos lucros

(valores em milhares de MZN)

•

31 Dez.
2020
Auditado

Juros brutos acrescidos
Imposto sobreo rendimento
de juros acrescidos

2021
504,697
-161,503

2020
412,878
-132,121

343,194

280,757

8. Depósitos de clientes

Imposto sobre o rendimento
(valores em milhares de MZN)

Impostos correntes
Impostos diferidos
Impostos diferidos (exercicio
anterior)

(valores em milhares de MZN)

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

A tabela a seguir mostra as quantias escrituradas e os justos
valores justos dos activos e passivos financeiros.
(valores em milhares de MZN)

Activos
Total da
financeiros
quantia
ao custo escriturada
amortizado

b. Transacções com partes relacionadas

5. Alterações nas políticas contabilísticas
As políticas contabilísticas aplicadas nestas demonstrações
financeiras intercalares são as mesmas aplicadas nas últimas
demonstrações financeiras anuais.

30 Junho
2021
Não Auditado

10. Capital Social e Reserva

As demonstrações financeiras intercalares foram autorizadas
para fins de emissão pelo Conselho de Administração da Empresa em 26 de Agosto de 2021.

3. Moeda funcional e de apresentação

(valores em milhares de MZN)

6. Resultado líquido de serviços e comissões
(valores em milhares de MZN)

15. Instrumentos financeiros – Justo valor
e gestão de risco

a. Saldos com partes relacionadas

30 Junho
2021
Não Auditado

31 Dez.
2020
Auditado

194,715

98,163

4,545,867 4,663,098
4,740,582 4,761,261

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 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.

30 Junho
2021
-423,380
-1,245
16,665

30 Junho
2020
-188,004
7,492
-

-407,960

-180,512

O imposto sobre o rendimento é reconhecido a um montante
determinado utilizando a taxa de imposto efectiva 32% determinada a partir de resultados anteriores da empresa.

14. Compromissos de capital
(valores em milhares de MZN)

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

30 Junho
30 Junho
2021
2020
Não Auditado Não auditado
21
14,651

100,720

107,452

100,741

122,103

30 Junho 2021
Activos financeiros não
mensurados pelo justo valor
Outros activos
Caixa e equivalentes de caixa
Fundos restritos
Passivos financeiros não
mensurados pelo justo valor
Recursos de clientes
Outros passivos
Passivo de locação
31 Dezembro 2020
Activos financeiros não
mensurados pelo justo valor
Outros activos
Caixa e equivalentes de caixa
Fundos restritos
Passivos financeiros não
mensurados pelo justo valor
Recursos de clientes
Outros passivos
Passivo de locação

233,763
3,072,337
5,280,251
8,586,351

233,763
3,072,337
5,280,251
8,586,351

4,740,582
241,425
27,666
5,009,673

4,740,582
241,425
27,666
5,009,673

214,516
1,926,282
5,226,976
7,367,774

214,516
1,926,282
5,226,976
7,367,774

4,761,261
272,444
34,402
5,068,107

4,761,261
272,444
34,402
5,068,107

Não existem activos financeiros e passivos financeiros que sejam mensurados ao justo valor. A quantia escriturada dos
activos e passivos financeiros aproxima-se dos seus justos valores devido ao curto prazo até à maturidade de todos os instrumentos financeiros.

16. Impacto da COVID-19 na Empresa
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:
• 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.
A empresa elaborou um plano de continuidade de negócios de
modo a garantir que o negócio esteja preparado para o impacto
da pandemia. O desempenho dos negócios e as condições de
mercado são analisados de forma contínua e 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.
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 é esperado como resultado do surto.

17. Eventos subsequentes
Após a data da demonstração da posição financeira e até à data
em que o conjunto de demonstrações financeiras foi aprovado
para emissão, não houve eventos materiais que tenham ocorrido após a data da demonstração da posição financeira que necessitem de ajustamento nas demonstrações financeiras.

