
 1

Demonstrações Financeiras Anuais
31 de Dezembro de 2016

Relatório do Presidente do Conselho 
de Administração

Congratulo-me por apresentar as demonstrações financeiras 
auditadas pela Vodafone M-Pesa, SA referentes ao serviço M-Pe-
sa alusivo ao ano financeiro findo a 31 de Dezembro de 2016.

A empresa obteve um crescimento fenomenal com a base de 
clientes activos de 30 dias, crescendo em 209% (YOY) chegan-
do assim aos 1,803 milhões de clientes. Os agentes activos 
por 30 dias cresceram 54% (YOY), atingindo 12,609 agentes 
activos em comparação aos 8,210 em 2015. A empresa con-
tinuou a aumentar exponencialmente os resultados de 2015 
porque cada vez mais pessoas descobriram os benefícios de 
ter e usar o serviço M-PESA.

Desempenho da Vodafone M-Pesa, SA.

1. Desempenho do negócio (KPIs)
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Alcançamos um total de 217 milhões de transacções realiza-
das pelos clientes durante o ano financeiro de 2016. Obtive-
mos um número semelhante em valores de transacções com 
um total de 63.2 biliões de MT entre as contas dos utilizadores 
M-Pesa durante o mesmo período.

30 dias clientes activos
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Os nossos clientes activos aumentaram de 584 mil para 1,803 
milhões de clientes, com a média de transacções por cliente 
activo a crescer de 12.21 para 15.54 transacções mensais. 

2. Receita

A receita cresceu em 627% impulsionada pelo aumento de 
clientes.

Receita do dinheiro móvel
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Comissão de recargas
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Desempenho financeiro
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3. Perda no EBITDA 

Esperamos que a empresa continue a contabilizar perda no 
EBITDA durante todo o período de investimento neste negó-
cio. A nossa estratégia é a priorização dos recursos da empresa 
para que a aquisição de clientes e agentes lhes permitia per-
ceber rapidamente a história de sucesso associada ao M-Pesa.

4. Rácio de Solvência e de Adequação de Capital

Embora o rácio de solvabilidade e de adequação de capital 
do M-PESA revele uma posição adversa a 31 de Dezembro de 
2016, a administração iniciou o processo de conversão do em-
préstimo entre a empresa-mãe VM, SA e M-PESA em capital 
próprio. Nesta tentativa, prevemos melhorar a posição de ca-
pital da empresa. O impacto desta conversão será o aumen-
to da proporção para 106% de -313% como demonstrado no 
quadro seguinte.

(valores em milhares de Metical)

31-12-2016 31-12-2015

Fundos Próprios 298,674 (719,535)

Fundos Próprios de Base Principais 
(“Core Tier I” )

(886,909) (719,535)

Fundos Próprios de Base (“Tier I “) (886,909) (719,535)

Fundos Próprios Complementares 
(“Tier II”)

1,185.584 -

Elementos a deduzir - -

Total dos riscos 283,078 68,700

Risco de Contraparte  
(Método Padrão)

234,264 68,700

Instituições de Crédito 234,264 68,700

Risco de mercado - -

Risco operacional 48,814 -

Rácios

Fundos Próprios de Base Principais 
(“Core Tier I”)

-313% -1047%

Fundos Próprios Complementares 
(Empréstimos )

106% 1112%

Solvabilidade 106% 65%

A VM, SA. continuará a apoiar o capital sempre que necessá-
rio com vista a assegurar que a empresa cumpra com todas 
as suas obrigações e atinja as metas estipuladas. Os detalhes 
sobre como o M-PESA gere estes riscos são explicados no rela-
tório de “Disciplina de Mercado” também publicado com estas 
demonstrações financeiras.

Estamos entusiasmados com as perspectivas a longo prazo do 
serviço bem como com todos os nossos parceiros. Continua-
mos 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.

Jerry Mobbs - Presidente do Conselho de Administração
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Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

MODELO IV

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

Rubricas Ano Ano Anterior

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 689,431 94,875 

68 Encargos com serviços e comissões (701,500) (225,071)

- 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 (124,618) (41,297)

Produto bancário (136,687) (171,493)

70 Custos com pessoal (67,797) (60,636)

71 Gastos gerais administrativos (276,615) (157,985)

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 - -

768 + 769 (1) - 877 - 878 Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações - -

Resultados antes de impostos (481,099) (390,114)

Impostos - -

65 Correntes - -

74-86 Diferidos 313,725 -

640 Resultados após impostos (167,374) (390,114)

- 72600 - 7280 + 8480 + 84400 Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas - -

(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas.

Anexo à Circular n.º 3/SHC/2007

MODELO III

Balanço - Contas Individuais (Activo)
(valores em milhares de MZN)

Rubricas

Ano

Ano Anterior

Valor antes 
de provisões, 
imparidade e 

amoritzações

Provisões,  
imparidade e 

amortizações Valor Líquido

Activo

10 + 3300 Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - 12,816

11 + 3301 Disponibilidades em outras instituições de crédito 153,921 153,921 19,604 

153 (1) + 158 (1) + 16 Activos financeiros detidos para negociação 1,452,163 1,452,163 299,630 

153 (1) + 158 (1) + 17 Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - - -

154 + 15 (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 - - -

29 - 3583 - 361 Activos intangíveis - - -

24 - 357
Investimentos em filiais, associadas  
e empreendimentos conjuntos

- - -

300 Activos por impostos correntes - - -

301 Activos por impostos diferidos 313,725 313,725 -

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 151,712 151,712 37,625 

Total de activos 2,071,521 2,071,521 369,675   

(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas. 
(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo setiver 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 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 1,452,163 299,630 

42 - 3311 (1) - 3414 + 5204 + 5211 (1) + 5312 Responsabilidades representadas portítulos - -

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 1,110,265 746,941 

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

Outros passivos 396,003 42,640 

Total de Passivo 2,958,431   1,089,211   

Capital

55 Capital 25,000 25,000

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 (744,536) (354,422)

64 Resultado do exercício (167,374) (390,114)

-63 (Dividendos antecipados) - -

Total de Capital (886,910) (719,536)

Total de Passivo + Capital 2,071,521   369,675   

Demonstrações Financeiras Anuais
31 de Dezembro de 2016

+ BÓNUS

+SMS
GRÁTIS

M-Pesa facilita a tua vida

Ganha sempre mais bónus em crédito
e SMS grátis ao comprar Crédito com M-Pesa.

Compra crédito com M-Pesa
e ganha sempre mais bónus

Termos e condições aplicáveis.

ACTIVA JÁ
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Demonstrações Financeiras Anuais
31 de Dezembro de 2016

Declaração de responsabilidade 
do Conselho de Administração

O Conselho de Administração é responsável pela preparação, 
integridade e apresentação apropriada das demonstrações fi-
nanceiras da Vodafone M-Pesa, S.A. (a Empresa).

As demonstrações financeiras foram auditadas pelos audito-
res independentes PricewaterhouseCoopers, Limitada (PwC 
Moçambique), aos quais foram disponibilizados todos os re-
gistos contabilísticos da Empresa e respectiva documentação 
de suporte, assim como todos os contratos, acordos, actas e 
correspondência relevante. A opinião dos referidos auditores 
independentes está apresentada na próxima página.

As demonstrações financeiras para o ano findo em 31 de De-
zembro de 2016, constantes das páginas 8 a 28, foram pre-
paradas de acordo com as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro, emitidas pelo “International Accounting Standards 
Board” (“IASB”). O pressuposto de continuidade das operações 
foi tomado em consideração na preparação das referidas de-
monstrações financeiras. Com base nas previsões feitas, recur-
sos financeiros disponíveis e apoio continuado dos accionis-
tas, o Conselho de Administração não tem conhecimento de 
qualquer razão que possa colocar em causa a continuidade da 
Empresa num futuro previsível.

O Conselho de Administração é igualmente responsável pela 
manutenção de um sistema de controlo interno apropriado, 
concebido para assegurar uma razoável mas não absoluta 
certeza sobre a fiabilidade das demonstrações financeiras e 
para salvaguardar adequadamente os activos da Empresa. Os 
controlos internos são monitorizados pelo Conselho de Admi-
nistração e pelos empregados da Empresa com a necessária 
segregação de autoridade e funções. Os procedimentos estão 
implementados para monitorizar os controlos internos, identi-
ficar fraquezas materiais e implementar as adequadas acções 
correctivas.

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho 
de Administração da Empresa no dia 17 de Maio de 2017 e as-
sinadas pelos seus representantes:

Christopher Curtis - Administrador Financeiro

Jerry Mobbs - Presidente do Conselho de Administração

Certificado da Secretária da Sociedade

Na minha qualidade de Secretária da Sociedade, confirmo que 
no exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 a Empresa 
apresentou à Secretária da Sociedade todos os documentos 
exigidos nos termos da legislação pertinente e que todas as 
declarações à data são verdadeiras e correctas.

Lara Narcy - Secretária da Sociedade

Relatório do Auditor Independente 
da Vodafone M-Pesa S.A.

Abre a tua conta M-Pesa
e guarda o dinheiro em segurança
M-Pesa facilita a tua vida

ACTIVA JÁ
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(valores em milhares de MZN)

Demonstração de Resultado Integral Notas 2016 2015

Rendimentos com serviços e comissões 2 689,431 94,875

Encargos com serviços e comissões 2 (701,500) (225,071)

Resultado líquido de serviços e comissões (12,069) (130,196)

Custos com pessoal 3 (67,797) (60,636)

Gastos com publicidade (79,604) (73,004)

Gastos gerais administrativos 4 (197,011) (84,981)

Resultados operacionais (356,481) (348,817)

Outros resultados 5 (124,618) (41,297)

Resultado antes de impostos (481,099) (390,114)

Impostos 6 313,725 -

Resultado líquido do exercício (167,374) (390,114)

(valores em milhares de MZN)

Demonstração da Posição Financeira Notas 2016 2015

Activos

Disponibilidades no banco central 7 - 12,816

Disponibilidades em outros bancos 7 153,921 19,604

Activos financeiros 8 1,452,163 299,630

Outros activos 9 151,712 37,625

Activos por impostos diferidos 6 313,725 -

Total dos activos 2,071,521 369,675

Passivos e Capital próprio

Capital próprio

Capital social 14 25,000 25,000

Resultados transitados (911,910) (744,536)

Total do capital próprio (886,910) (719,536)

Passivos

Recursos de clientes 10 1,452,163 299,630

Outros passivos 11 396,003 42,640

Empréstimo do accionista 12 1,110,265 746,941

Total dos passivos 2,958,431 1,089,211

Total do capital próprio e dos passivos 2,071,521 369,675

(valores em milhares de MZN)

Demonstração das Alteracões no Capital Próprio Capital social
Resultados 
transitados

Total

Saldo em 31 de Dezembro de 2014 25,000 (354,422) (329,422)

Resultado líquido do exercício - (390,114) (390,114)

Saldo em 31 de Dezembro de 2015 25,000 (744,536) (719,536)

Resultado líquido do exercício - (167,374) (167,374)

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 25,000 (911,910) (886,910)

(valores em milhares de MZN)

Demonstração de Fluxos de Caixa Notas 2016 2015
Fluxos de caixa utilizados em actividades operacionais

Fluxos de caixa líquidos utilizados em actividades operacionais 13 (241,823) (376,393)

Actividades de financiamento

Aumento do empréstimo do accionista 12 363,324 380,480

Fluxos de caixa líquidos gerados por actividades de financiamento 363,324 380,480

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 121,501 4,087

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 32,420 28,333

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 7 153,921 32,420

Informação geral
A Vodafone M-Pesa, S.A. (Empresa) está registada na Conservatória do Registo Comercial, sob o número 10035526, na República 
de Moçambique. A Empresa foi constituída em 16 de Janeiro de 2013, sob a forma de uma instituição de crédito, conforme exi-
gido pela legislação local, e é regulada pelo Banco de Moçambique. A Empresa foi constituída com três accionistas e tem a VM, 
S.A. como accionista maioritário, com uma participação de 99,98% no capital social.

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 foram aprovadas pelos membros do Conselho 
de Administração em 17 de Maio de 2017.

Bases de preparação
As demonstrações financeiras da Vodafone M-Pesa, S.A. foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (“IFRS”) conforme emitidas pelo “International Accounting Standards Board (“IASB”)”.

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as IFRS requer que a Gestão faça estimativas e pressupos-
tos que afectam os valores reportados de activos e passivos. Requer ainda a divulgação das contingências na data de balanço 
e dos valores reportados relativos a rendimentos e encargos durante o exercício. As revisões das estimativas contabilísticas são 
reconhecidas no período em que a estimativa é revista, caso a revisão afecte apenas aquele período ou o período da revisão, e 
em períodos futuros se a revisão afectar o período corrente e períodos futuros.

A Empresa não tem áreas que envolvam um nível elevado ou complexo de julgamento ou onde sejam exigidos pressupostos e 
estimativas significativas para as demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, estando o Conselho de Admi-
nistração confiante que esta continuará a operar num futuro próximo previsível. As operações da Empresa estão estrategica-
mente alinhadas com as operações da empresa-mãe, e manter-se-á o apoio financeiro desta até que a Empresa seja capaz de 
financiar suas próprias actividades.

As demonstrações financeiras são apresentadas em Meticais, que é também a moeda funcional e a moeda em que são feitas a 
maioria das transacções da Empresa.

Políticas contabilísticas significativas
As demonstrações financeiras anuais são preparadas em conformidade com o princípio do custo histórico, excepto quanto a 
certos instrumentos financeiros que são mensurados ao justo valor ou custo amortizado.

A. Reconhecimento de rendimentos de serviços e comissões
Os rendimentos são reconhecidos à medida que a Empresa presta serviços, ao abrigo de um contracto, e quando a quantia 
do rédito pode ser mensurada de forma fiável e é provável que benefícios económicos associados à transacção fluam para a 

Empresa. Os rendimentos são mensurados pelo justo valor da 
retribuição recebida, excluindo impostos e descontos.

A Empresa obtém rendimentos provenientes sobretudo de valo-
res relativos a transacções e comissões recebidas, que incluem:

•  Transferências de moeda electrónica entre clientes;

•  Levantamentos em dinheiro de clientes em agentes, em tro-
ca de moeda electrónica;

•  Comissões recebidas pelo fornecimento de plataformas de 
pagamento para os clientes de serviços públicos;

•  Comissões recebidas pela venda de tempo de antena da em-
presa-mãe, a VM, S.A.

Outros resultados – juros e rendimentos similares
Os juros são reconhecidos numa base de proporcionalidade 
de tempo com referência ao valor do capital a receber e a taxa 
de juro efectiva aplicável.

B. Gastos
As despesas de publicidade e propaganda são reconhecidas 
à medida que são incorridas. Os custos pré-pagos relaciona-
dos com eventos patrocinados são reconhecidos ao longo do 
período de duração do evento. Os pagamentos a restrição de 
trabalho são feitos para limitar as actividades pós-emprego de 
membros executivos e são reconhecidos quando incorridos.

B.1. Custos directos – Encargos com serviços e comissões
Os custos directos são compostos por encargos com comis-
sões e despesas de angariação e retenção de clientes e agen-
tes. Os agentes que compõem a rede de distribuição da Em-
presa são remunerados através de comissões, incorridas na 
data em que cada transacção é realizada pelos clientes atra-
vés dos agentes. Os agentes contribuem directamente para a 
geração de receitas e as comissões que auferem são contabili-
zadas como custos quando incorridos.

Os custos de angariação e de retenção em que a Empre-
sa incorre para desenvolver e manter a rede de agentes são 
contabilizados como despesa quando incorridos, incluindo:

•  Os incentivos em dinheiro pagos para ligar novos clientes ou 
para alcançar objectivos de tráfego;

•  O custo dos equipamentos usados pelos agentes da rede de 
distribuição;

•  Os encargos logísticos pagos aos prestadores de serviços de 
transporte e manuseamento dos equipamentos.

C. Caixa e equivalentes de caixa
Os valores de caixa são inicialmente reconhecidos ao justo va-
lor e subsequentemente mensurados ao valor nominal. 

Os depósitos à ordem são classificados como empréstimos e 
valores a receber e registados ao custo amortizado. Devido à 
sua natureza de curto prazo, o custo amortizado aproxima-se 
do justo valor.

D. Benefícios dos empregados
Os custos dos benefícios a curto prazo dos empregados, tais 
como salários, ausências remuneradas, bónus, assistência mé-
dica e outras contribuições são reconhecidos durante o perío-
do em que os empregados prestam os seus serviços.

E. Instrumentos financeiros
Os activos e passivos financeiros considerados como instru-
mentos financeiros são reconhecidos no balanço da Empresa 
quando esta se torna parte contratual do respectivo instru-
mento.

Os activos financeiros da Empresa contêm um “Trust Fund” 
que representa os depósitos feitos pelos clientes em troca de 
moeda electrónica.

E.1. Activos financeiros
Os activos financeiros são reconhecidos e desreconhecidos na 
data de transacção, quando a compra ou venda do activo fi-
nanceiro é feita ao abrigo de um contrato cujos termos exigem 
a entrega de um instrumento financeiro dentro do período es-
tabelecido pelo mercado em questão.

Todos os activos financeiros são inicialmente mensurados ao 
justo valor, incluindo os custos de transacção, com excepção 
dos activos financeiros classificados ao justo valor através de 
resultados que são inicialmente mensurados ao justo valor 
excluindo os custos de transacção.

O justo valor de um instrumento financeiro no seu reconhe-
cimento inicial é usualmente o preço de transacção a menos 
que um outro justo valor seja evidente mediante dados de 
mercado observáveis. 

Subsequentemente à sua mensuração inicial, estes instru-
mentos são mensurados como segue:

•  Os activos financeiros ao justo valor através de resultados e 
disponíveis para venda são mensurados ao seu justo valor. 

Os ganhos e perdas decorrentes de alterações no justo valor 
de títulos detidos para negociação são reconhecidos nos re-
sultados. Os ganhos e perdas decorrentes de alterações no 
justo valor em activos financeiros disponíveis para venda são 
reconhecidos directamente no capital próprio até que os títu-
los sejam alienados, se determine a sua imparidade, ou a par-
ticipação no capital seja aumentada, resultando no activo dei-
xar de estar reconhecido como activo disponível para venda, 
momento em que o ganho ou perda acumulado, que foi an-
teriormente reconhecido no capital próprio, é transferido para 
resultados. O ganho ou perda líquido reconhecido nos resulta-
dos incorpora quaisquer ganhos ou perdas de remensuração 
transferidos do capital próprio para resultados e dividendos e 
rendimentos financeiros obtidos dos activos financeiros.

•  Os empréstimos a receber são subsequentemente mensura-
dos pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juro 
efectiva, deduzido das perdas por imparidade. As condições 
dos empréstimos concedidos são renegociadas caso a caso 
se as circunstâncias o requererem.

•  As contas a receber de clientes (excluindo os activos criados 
por exigências legais, os pagamentos antecipados, os custos 
diferidos e os valores a receber por locação operacional) não 
contêm juros e são subsequentemente mensurados pelo 
seu valor nominal reduzido, através de uma conta apropria-
da de redução de activos, de valores que se estimam serem 
incobráveis.

•  Os outros devedores são subsequentemente mensurados 
ao seu valor nominal.

Os devedores por locações financeiras são subsequentemen-
te mensurados ao custo amortizado usando o método da taxa 
de juro efectiva deduzido de quaisquer perdas por imparidade.

E.2 Imparidade de activos financeiros
Os activos financeiros, que não aqueles que são mensurados 
ao justo valor através de resultados, são avaliados quanto à 
existência de indicadores de imparidade na data do relato fi-
nanceiro. Certas categorias de activos financeiros, tais como 
os saldos a receber de clientes, cuja imparidade não é avaliada 
individualmente, são avaliadas numa base colectiva.

Activos financeiros registados ao custo amortizado
A perda por imparidade dos activos financeiros registados ao 
custo amortizado, com excepção dos valores relativos a clien-
tes e outros devedores, é mensurada pela diferença entre o 
valor de balanço do activo e o valor actual dos fluxos de caixa 
futuros estimados descontados à taxa de juro efectiva original. 
Para clientes e outros devedores, o valor da perda por impari-
dade é o valor irrecuperável estimado com base no julgamen-
to da gestão da Empresa.

A quantia registada é reduzida directamente pela perda por 
imparidade, exceptuando os clientes onde a quantia registada 
é reduzida através do uso de uma conta de redução de activos.

Se, num período subsequente, a quantia da perda por impari-
dade diminuir e a diminuição puder ser objectivamente rela-
cionada com um acontecimento que ocorra após o reconhe-
cimento da imparidade, a perda por imparidade anteriormente 
reconhecida deve ser revertida, directamente ou ajustando a 
conta de redução de activos, através de resultados. A quantia 
registada do activo financeiro na data da reversão da imparida-
de não excederá o montante do custo amortizado se a impari-
dade não tivesse sido reconhecida.

E.3 Activos financeiros disponíveis para venda
Quando existe uma evidência objectiva de declínio no justo 
valor de um activo financeiro disponível para venda que tenha 
sido reconhecido directamente no capital próprio em resul-
tado de imparidade, a perda acumulada que havia sido reco-
nhecida directamente no capital próprio é retirada do capital 
próprio e reconhecida como ganho ou perda por imparidade.

A perda acumulada removida é a diferença entre o custo de 
aquisição e o justo valor corrente menos qualquer perda por 
imparidade anteriormente reconhecida nos resultados.

A reversão de perdas por imparidade anteriormente reconhe-
cidas sobre um investimento de capital próprio disponível para 
venda é reconhecida directamente no capital próprio.

E.4  Passivos financeiros, excluindo instrumentos finan-
ceiros derivados e instrumentos de capital próprio

Os passivos financeiros e instrumentos de capital próprio 
emitido pela Empresa são classificados de acordo com a subs-
tância das disposições contratuais acordadas e das definições 
aplicáveis. Um instrumento de capital próprio é qualquer 
contrato que evidencia um interesse residual nos activos da 
Empresa, depois de dedução de todos os seus passivos, e que 
não inclua qualquer obrigação de entregar dinheiro ou outro 
activo financeiro.

As políticas contabilísticas adoptadas para passivos financei-
ros e instrumentos de capital específico são descritas abaixo.

O instrumento de capital próprio emitido pela Empresa é re-
gistado pelo valor recebido, líquido dos custos directos de 
emissão.

Demonstrações Financeiras Anuais
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Todos os passivos financeiros são inicialmente mensurados ao 
justo valor, incluindo os custos de transacção, excepto quando 
estão classificados ao justo valor através de resultados porque 
estes são mensurados inicialmente ao justo valor excluindo os 
custos de transacção.

O justo valor de um instrumento financeiro no seu reconheci-
mento inicial é o preço de transacção a menos que um outro 
justo valor seja evidente por dados observáveis em mercado 
observáveis. 

Subsequentemente à sua mensuração inicial, estes instru-
mentos são mensurados como segue:

•  Os empréstimos são mensurados subsequentemente ao cus-
to amortizado, utilizando o método da taxa de juro efectiva. 
Qualquer diferença entre os valores recebidos líquidos de 
custos de transacção e os valores da liquidação ou resgate de 
empréstimos é reconhecida durante o prazo do empréstimo.

•  Os fornecedores e outros credores, com excepção das res-
ponsabilidades originadas por requisitos legais, rendimentos 
antecipados ou rendimentos diferidos e descontos, e os divi-
dendos a pagar não vencem juros e são subsequentemente 
registados pelo seu valor nominal.

•  Os passivos relativos a contratos de garantia financeira são 
mensurados subsequentemente ao maior valor entre aquele 
que é determinado de acordo com a política da Empresa sobre 
provisões e o valor pelo qual foi reconhecido inicialmente, lí-
quido, quando apropriado, da amortização acumulada. 

E.5 Compensação
Quando existe um direito, com força legal, de compensação 
entre os activos e passivos financeiros reconhecidos e há a in-
tenção de pagar o passivo e realizar o activo simultaneamen-
te, ou liquidar o passivo pelo valor líquido, todos os efeitos 
financeiros relacionados são compensados.

F. Imparidade de activos
Uma perda por imparidade é reconhecida imediatamente nos 
resultados se o valor recuperável for inferior ao valor de ba-
lanço. O valor recuperável de um activo é o maior valor entre 
o justo valor líquido do custo de venda e o valor de uso. Ao 
calcular o valor de uso, os fluxos de caixa esperados no futuro 
pelo uso continuado e venda de um activo são descontados 
para o seu valor actual usando uma taxa de desconto antes 
de impostos que reflicta apropriadamente as avaliações cor-
rentes do mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos 
específicos do activo, para os quais não tenham sido ajustadas 
as estimativas dos fluxos de caixa futuros. 

Os activos que não gerem fluxos de caixa e que sejam largamen-
te independentes de outros activos são agrupados aos mais bai-
xos níveis para os quais existam fluxos de caixa separadamente 
identificáveis, conhecidos como unidades geradoras de caixa. 

Sempre que uma perda por imparidade é revertida, procede-se 
subsequentemente ao aumento do valor contabilizado do ac-
tivo ou da unidade geradora de caixa, para a estimativa revista 
do seu valor recuperável, sem exceder a quantia registada que 
teria sido determinada caso nenhuma perda por imparidade 
tivesse sido reconhecida para o activo ou unidade geradora de 
caixa em períodos anteriores. Uma reversão de uma perda por 
imparidade é reconhecida imediatamente em resultados.

G. Provisões
As provisões são reconhecidas quando a Empresa tem uma 
obrigação legal ou construtiva no presente resultante de 
eventos passados, é provável que a Empresa tenha que liqui-
dar a obrigação e se possa efectuar uma estimativa fiável do 
montante da obrigação. As provisões são mensuradas pela 
melhor estimativa efectuada pela gestão sobre a despesa ne-
cessária para satisfazer tal obrigação à data de relato e são des-
contadas ao valor presente líquido quando o efeito do valor do 
dinheiro no tempo for material.

1. Novos pronunciamentos contabilísticos
Pronunciamentos contabilísticos adoptados em 01 de Ja-
neiro de 2016

•  Em 1 de Janeiro de 2016, a Empresa adoptou as seguintes novas 
normas contabilísticas para cumprir com as alterações às IFRS:

•  Alterações à IAS 1: Apresentação de Demonstrações Financeiras;

•  Alterações à IAS 16: Activos Fixos Tangíveis e IAS 38: Activos 
Intangíveis, esclarecimento de métodos aceitáveis de depre-
ciação e amortização;

•  Alterações à IAS 27: Demonstrações Financeiras Separadas, 
método de equivalência patrimonial em demonstrações fi-
nanceiras separadas;

•  Alterações à IFRS 11: Acordos Conjuntos, que correspondem 
às aquisições de participações em operações conjuntas; e

•  Melhorias no Ciclo de IFRS 2012 a 2014.

Estas alterações não têm qualquer impacto material sobre os 
resultados, posição financeira ou fluxos de caixa da Empresa.

Novos pronunciamentos contabilísticos a serem adopta-
dos em 01 de Janeiro de 2017

A Empresa ainda não adoptou os seguintes pronunciamentos 
que foram emitidos pelo IASB. A empresa não acredita que a 
adopção desses pronunciamentos tenha um impacto signifi-
cativo sobre os seus resultados, posição financeira ou fluxos 
de caixa.

•  Alterações à IAS 12: Impostos Sobre o Rendimento, reco-
nhecimento de activos por impostos diferidos por perdas 
não realizadas, aplicáveis a períodos anuais com início em 
ou após 1 de Janeiro de 2017;

•  Alterações à IAS 7: Demonstração dos Fluxos de Caixa, inicia-
tiva de divulgação, efectiva para períodos anuais com início 
em ou após 1 de Janeiro de 2017; e

•  Alterações à IFRS 12: Divulgação de Interesses Noutras Enti-
dades (parte das Melhorias ao Ciclo IFRS 2014 a 2016).

Novos pronunciamentos contabilísticos a serem adopta-
das em ou após 01 de Janeiro de 2018

A Empresa está a avaliar o impacto dos seguintes novos pro-
nunciamentos que foram emitidos pelo IASB. Salvo futuras 
avaliações que contrariarem a avaliação actual, a Empresa não 
acredita que a adopção destes pronunciamentos venha a ter 
um impacto significativo nos resultados, posição financeira ou 
fluxos de caixa:

•  Alterações à IFRS 2: Pagamento Com Base em Acções, 
classificação e mensuração de transacções com pagamento 
com base em acções;

•  Alterações ao IFRS 4: Contratos de Seguro, aplicando o IFRS 
9: Instrumentos Financeiros com o IFRS 4: Contratos de Se-
guro para períodos anuais com início em ou após 1 de Janei-
ro de 2018;

•  Alterações ao IAS 28: Investimentos em Associadas e Em-
preendimentos Conjuntos (parte de Melhorias ao Ciclo IFRS 
2014 – 2016), aplicável a períodos anuais com início em ou 
após 1 de Janeiro de 2018;

•  IFRS 15: Receita de Contratos com os Clientes, efectiva para 
períodos anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2018. 
O IFRS 15 terá um impacto relevante na divulgação de recei-
ta e custos da Empresa como segue:

-  O IFRS 15 exige que a Empresa identifique as contrapresta-
ções em contratos com clientes que se qualifiquem como 
“obrigações de desempenho” separadas. As obrigações de 
desempenho identificadas no âmbito do IFRS 15 depende-
rão da natureza dos contratos individuais com os clientes, 
podendo contudo, ser já tipicamente identificadas como 
obrigações relativas a aparelhos móveis, e outros equi-
pamentos fornecidos aos clientes e obrigações relativas 
a serviços prestados a clientes, tais como serviços de co-
municações móveis e de linha fixa. O preço de transacção 
a receber dos clientes deve ser repartido entre as obriga-
ções de desempenho da Empresa no âmbito dos contratos 
numa base de preços de venda independentes relativos. 
A receita será então reconhecida, num determinado mo-
mento ou ao longo do tempo quando as obrigações de de-
sempenho do contrato são entregues ao cliente;

-  Actualmente, a receita alocada para contraprestações 
está restrita ao valor a receber sem a entrega de bens ou 
serviços adicionais e tal restrição deixará de ser aplicada 
de acordo com o IFRS 15. O principal impacto na receita 
será quando a Empresa vender dispositivos subsidiados 
juntamente com contratos de serviço de voz a clientes, a 
receita alocada ao equipamento e reconhecida no início 
do contracto, quando o controlo do dispositivo tipicamen-
te passar para o cliente, irá aumentar e as receitas subse-
quentemente reconhecidas como serviços a medida que 
são entregues durante o período do contrato irão reduzir. 
Quando uma receita adicional não facturada e antecipada 
for registada para a venda de equipamentos, a mesma será 
reflectida na demonstração da posição financeira como 
um activo do contrato;

-  De acordo com a IFRS 15, certos custos incrementais incor-
ridos na aquisição de um contracto com um cliente serão 
diferidos na demonstração da posição financeira e amorti-
zados à medida que for reconhecida a receita do contracto 
associado. Estes custos incrementais irão conduzir geral-
mente ao reconhecimento ulterior dos custos para algu-
mas comissões a pagar aos agentes e trabalhadores; e

-  Determinados custos incorridos no cumprimento de con-
tractos com clientes serão diferidos na demonstração da 
posição financeira de acordo com a IFRS 15 e reconhecidos 
como receitas relacionadas de acordo com o contracto. 
Esses custos diferidos são susceptíveis de estarem relacio-
nados com a venda de produtos e prestação de serviços 
a clientes que não se qualificam como obrigações de de-
sempenho e para os quais a receita não é reconhecida. Ac-
tualmente, tais custos são geralmente reconhecidos como 
despesa quando incorridos.

Espera-se que o impacto combinado das mudanças acima re-
feridas aumente o lucro bruto, ou reduza a perda bruta, que é 
registada no início em muitos dos contratos com clientes e re-
duzirá o lucro bruto reportado durante o restante do contracto. 
Essas diferenças temporais não afectarão o lucro bruto total 
reportado durante a vigência de um contracto com um cliente.

As transacções com impacto proveniente do IFRS 15 são sig-
nificativa em volume, valor e complexidade e por esta razão, 
a Empresa continua a avaliar o impacto destas e outras mu-
danças contabilísticas que decorram do IFRS 15. No entanto, 
as alterações acima referidas terão um impacto material na 
demonstração dos resultados e na demonstração da posição 
financeira depois de a Empresa adoptar a IFRS 15 em 1 de Ja-
neiro de 2018. A Empresa espera estar em condições de esti-
mar o impacto da IFRS 15 no início do primeiro trimestre do 
ano que inicia em 1 de Janeiro de 2018.

Quando o IFRS 15 for adoptado, a aplicação pode ser retros-
pectiva, exigindo a reexpressão dos comparativos dos perío-
dos apresentados nas demonstrações financeiras, ou com 
impacto retrospectivo cumulativo do IFRS 15 através de um 
ajustamento ao capital próprio na data de adopção. Quando se 
adopta a ultima abordagem, é necessário divulgar o impacto 
do IFRS 15 em cada linha das demonstrações financeiras no 
período de relato. Actualmente, é entendimento da Empresa 
que o impacto cumulativo do IFRS 15 será reflectido no capi-
tal próprio da Empresa na data de adopção.

-  IFRS 9: Instrumentos Financeiros foi emitido em Julho de 
2014 para substituir a IAS 39: Instrumentos Financeiros: Re-
conhecimento e Mensuração. A norma aplica-se aos períodos 
contabilísticos com início em ou após 1 de Janeiro de 2018 e 
será adoptada pela Empresa em 1 de Janeiro de 2018.

-  O IFRS 9 impactará a classificação e mensuração dos ins-
trumentos financeiros da Empresa e exigirá certas divul-
gações adicionais. As principais alterações referem-se à 
avaliação das operações de cobertura e ao provisionamen-
to de eventuais perdas futuras de crédito sobre activos 
financeiros. A Empresa continua a analisar o impacto 
destas alterações que não são actualmente consideradas 
susceptíveis de ter um impacto significativo nas actuais 
actividades de tratamento contabilístico ou de cobertura 
da Empresa;

-  IFRS 16: Locações foi emitida em Janeiro de 2016 para subs-
tituir a IAS 17: Locações. A norma aplica-se aos períodos 
contabilísticos com início em ou após 1 de Janeiro de 2019 
e será adoptada pela Empresa em 1 de Janeiro de 2019.

-  A IFRS 16 alterará principalmente a contabilização de loca-
ções operacionais. Os contratos de locação darão lugar ao 
reconhecimento de um activo que represente o direito de 
utilização do bem arrendado e de uma obrigação de em-
préstimo para dívidas de arrendamento futuros. Os custos 
de locação serão reconhecidos sob a forma de depreciação 
do direito de uso de activos e juros sobre o passivo da lo-
cação. A contabilidade do locatário de acordo com a IFRS 
16 será semelhante em muitos aspectos à IAS 17 existente 
para locações financeiras, mas será substancialmente di-
ferente da contabilidade existente para locações operacio-
nais onde os encargos de arrendamento são actualmente 
reconhecidos pelo método linear e nenhum activo de loca-
ção ou empréstimo de locação é reconhecido.

-  A contabilização do locador de acordo com a IFRS 16 é 
semelhante à contabilização do IAS 17 existente e não se 
espera que tenha um impacto material para a Empresa.

A Empresa está a avaliar o impacto das alterações contabilís-
ticas decorrentes da IFRS 16 no entanto, as seguintes alte-
rações na esfera do arrendatário terão um impacto material 
quanto as seguintes aspectos:

-  Os activos de direito de uso serão registados para os activos 
alugados pela Empresa. Actualmente, nenhum activo de 
locação é incluído na demonstração da posição financeira 
da Empresa para locações operacionais.

-  Os passivos serão registados para pagamentos de locação 
futuros na demonstração da posição financeira da Empre-
sa durante o período “razoavelmente certo” da locação, 
que pode incluir futuros períodos de locação para os quais 
a Empresa tem opções de extensão. Actualmente, os pas-
sivos não são registados para pagamentos de locação ope-
racional futura, que são divulgados como compromissos. 
O montante dos passivos de locação não será igual aos 
compromissos de locação reportados em 31 de Dezembro 
de 2019, mas não pode ser diferente.

-  As despesas de locação serão para depreciação de activos 
de direito de uso e juros sobre o passivo de locação. O juro 
será tipicamente mais elevado nos estágios adiantados de 
uma locação e reduzir-se-à sobre o seu termo. Actualmente, 
as locações operacionais são registadas numa base linear 
durante o prazo da locação como despesas operacionais.

-  Os fluxos de caixa de locação operacional estão actual-
mente incluídos nos fluxos de caixa operacionais na de-
monstração dos fluxos de caixa. De acordo com a IFRS 16, 

estas serão registadas como fluxos de caixa das actividades 
de financiamento que reflectem o reembolso dos passivos 
de locação e os respectivos juros.

Um alto volume de transacções será impactado pela IFRS 16 
e serão necessários julgamentos relevantes na identificação 
e contabilização de locações. Deste modo, a Empresa con-
tinua a avaliar o impacto destas e outras alterações conta-
bilísticas decorrentes da IFRS 16 e não pode razoavelmente 
estimar o impacto. Contudo, as alterações acima referidas 
terão um impacto material na demonstração dos resultados, 
na demonstração da posição financeira e na demonstração 
dos fluxos de caixa após a adopção pela Empresa em 1 de 
Janeiro de 2019.

Quando a IFRS 16 for adoptada, a aplicação pode ser retros-
pectiva, exigindo a reexpressão dos períodos comparativos 
apresentados nas demonstrações financeiras ou com impacto 
retrospectivo cumulativo através de um ajustamento ao ca-
pital próprio na data de adopção. Quando se adopta a última 
abordagem, é necessário divulgar o impacto da IFRS 16 em 
cada linha das demonstrações financeiras no período de rela-
to. Dependendo do método de adoção que for utilizado, cer-
tos expedientes práticos podem ser aplicados na adopção. A 
empresa ainda não determinou qual o método a ser adoptado 
e consequentemente quais dos expedientes serão aplicados na 
adopção.

2. Resultado líquido de serviços e comissões

(valores em milhares de MZN)

2016 2015
Rendimentos com serviços e 
comissões

Rendimentos de 
transacções monetárias 

440,093 54,390

Rendimentos de comissões 249,338 40,485

689,431 94,875

Encargos com serviços  
e comissões

Encargos com comissões de 
transacções

(345,624) (92,615)

Outros encargos (355,876) (132,456)

(701,500) (225,071)

3. Custos com pessoal

(valores em milhares de MZN)

2016 2015

Salários 64,973 58,411

Contribuições para a Segurança 
Social (INSS)

2,824 2,225

67,797 60,636

4. Gastos gerais administrativos

(valores em milhares de MZN)

2016 2015

Rendas de locação operacional 34,219 38,654

Custos de viagens 1,829 2,965

Honorários de auditoria 4,143 924

Taxa de licenças da Vodafone 134,725 34,396

Outros custos 22,095 8,042

197,011 84,981

5. Outros resultados

(valores em milhares de MZN)

2016 2015

Juros

de passivos de partes 
relacionadas

(188,466) (55,841)

de disponibilidade em outras 
instituições de crédito

63,848 14,544

(124,618) (41,297)

6. Impostos
6.1. Imposto sobre o rendimento
Factores que afectam o imposto a recuperar / (pagar) do ano:
A tabela abaixo apresenta as diferenças entre o gasto de im-
posto sobre o rendimento esperado, à taxa de imposto aplica-
da em Moçambique, e o total do imposto gasto pela Empresa:

(valores em milhares de MZN)

2016 2015

Imposto corrente sobre 
resultados antes do imposto,  
à taxa vigente

(153,952) (124,834)

Ajustado por:

Custos não dedutíveis 22,239 19,305

Utilização de prejuízos 
fiscais

131,713 104,548

Activo por imposto diferido 313,725 -

Outros ajustamentos - 981

313,725 -
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A autoridade tributária em Moçambique não confirma a acei-
tação das declarações fiscais que avaliam. Consequentemen-
te, tais declarações permanecem em aberto e estão sujeitas a 
revisão e ajustamento durante um período de 5 anos. Na opi-
nião da Administração, não resultará penalidades significativas 
relativas aos anos em aberto caso este venham a ser objecto 
de revisão por partes das autoridades fiscais.

6.2. Imposto diferido 

Factores que irão afectar a carga tributária nos próximos anos

(valores em milhares de MZN)

2016 2015

Prejuízos fiscais disponíveis 
para utilização 980,390 590,218

Prejuízos fiscais disponíveis 
para a redução de imposto 
diferido 980,390 590,218

Um activo por imposto diferido foi reconhecido para os prejuí-
zos fiscais não utilizados, na medida em que existem indícios 
convincentes sobre a existência de lucros tributáveis futuros 
que permitam a utilização de prejuízos fiscais. Com base nas 
estimativas da Administração sobre os lucros previstos para o 
período de 2018 a 2021, os prejuízos fiscais acumulados serão 
totalmente utilizados antes de expirar o prazo para a sua utili-
zação. Os prejuízos fiscais estão relacionados com as perdas 
iniciais das operações e o lançamento da plataforma G2 origi-
nará um aumento na rentabilidade e consequentemente na 
utilização dos prejuízos fiscais antecipados.

7. Caixa e equivalentes de caixa

(valores em milhares de MZN)

2016 2015
Reserva obrigatória 
no banco central

- 1,250

Disponibilidades 
em banco central

- 11,566

Disponibilidades 
em outros bancos

153,921 19,604

153,921 32,420

8. Activos financeiros

(valores em milhares de MZN)

2016 2015
Saldos junto do banco central 152,866 -

Saldos junto de outros bancos 1,299,297 299,630

1,452,163 299,630

Os activos financeiros são representados principalmente por 
“Trust Fund”, que correspondem aos depósitos feitos por to-
dos os clientes, numa conta restrita, em troca de moeda elec-
trónica. Este dinheiro é depositado em contas restritas em 
instituições financeiras com reputação. Esses activos são apre-
sentados pelo custo histórico, que se aproxima do justo valor.

9. Outros activos

(valores em milhares de MZN)

2016 2015
Clientes e outras dívidas  
a receber

113,740 3,451

Imposto sobre o valor 
acrescentado

37,972 34,174

151,712 37,625

As contas a receber estão registadas ao custo, que normal-
mente se aproxima do justo valor devido ao vencimento no 
curto prazo. Os juros sobre as contas a receber não são cobra-
dos devido à sua natureza de curto prazo.

10. Recursos de clientes

(valores em milhares de MZN)

2016 2015
Clientes Corporate

Contas correntes da 
carteira electrónica 679,620 72,225

Clientes de serviço móvel  
e agentes

Contas correntes da 
carteira electrónica 772,543 227,405

1,452,163 299,630

Corrente 1,452,163 299,630

Os recursos de clientes consistem sobretudo em depósitos 
de poupança e montantes a liquidar no curto-prazo sob soli-
citação de clientes. Os recursos de clientes incluem apenas 
os instrumentos financeiros classificados no passivo ao custo 
amortizado.

11. Outros passivos

(valores em milhares de MZN)

2016 2015
Honorários de auditores 3,877 1,052

Taxas de licenças 142,069 32,295

Segurança Social (INSS) e IRPS 1,966 75

Comissões a pagar a agentes 40,778 51

Outros passivos e acréscimos 207,313 9,167

396,003 42,640

As contas a pagar são registadas pelo seu custo que normal-
mente se aproxima do justo valor na data de vencimento pois 
é de curto prazo.

12. Partes relacionadas
As partes relacionadas da Empresa são a “holding” da Empre-
sa, a empresa-mãe, os accionistas minoritários e os gestores de 
topo, incluindo os membros do Conselho de Administração.

12.1. Saldos com partes relacionadas

(valores em milhares de MZN)

2016 2015
Recursos de clientes

VM, S.A. 403,814 38,072

403,814 38,072

Os saldos em aberto são depósitos em numerário na conta fi-
duciária pela VM, S.A. e representam moeda electrónica detida 
pela Empresa.

(valores em milhares de MZN)

2016 2015
Empréstimo de partes relacionadas

VM, S.A. 1,110,265 746,941

1,110,265 746,941

A VM, S.A. concedeu um empréstimo sem garantia, no mon-
tante de 700 milhões de meticais, por um período de 6 (seis) 
anos e com um limite máximo de 250 milhões de meticais 
para utilização em cada ano financeiro. Os juros são calcula-
dos com base na “Prime Lending Rate” praticada pelo Stan-
dard Bank em Moçambique deduzida de 2,5% do saldo final do 
mês a que diz respeito a capitalização.

Em 26 de Março de 2016 a VM, S.A. concedeu mais um em-
préstimo sem garantia no valor de 700 milhões de meticais, 
por um período de 6 (seis) anos cujos juros são calculados 
com base na “Prime Lending Rate” praticada pelo Standard 
Bank em Moçambique, deduzida de 3,5% do saldo final do 
mês a que diz respeito a capitalização.

12.2. Transacções com partes relacionadas

(valores em milhares de MZN)

2016 2015
VM, S.A.

Rendimentos com serviços  
e comissões

208,226 31,139

Encargos com serviços  
e comissões

(249,372) (119,540)

Outros resultados operacionais (28,387) (109,569)

Outros resultados não 
operacionais

(155,765) (45,190)

(225,298) (243,160)

12.3.  Remuneração de membros do Conselho de Adminis-
tração e Gestores de topo

(valores em milhares de MZN)

2016 2015
Membros do Conselho de Administração

Membros executivos 11,192 27,422

Benefícios de curto-prazo  
a empregados 9,370 26,545

Benefícios de longo-prazo  
a empregados 1,822 -

Benefícios pós-reforma - 382

Pagamentos baseados  
em acções - 495

Pago por:

Vodacom International 
Limited (Mauritius) - 27,422

Vodafone M-Pesa S.A. 11,192 -

13. Caixa utilizada pela actividade operacional

(valores em milhares de MZN)

2016 2015
Resultado operacional antes 
dos impostos (356,481) (348,817)

Juros recebidos 63,848 14,544

Juros pagos (188,466) (55,841)

(481,099) (390,114)

(Aumento) dos outros activos (114,087) (10,863)

Aumento dos outros passivos 353,363 24,584

(241,823) (376,393)

14. Capital Social

(valores em milhares de MZN)

2016 2015
Autorizado:

1,000,000 (2015: 
1,000,000) acções 
ordinárias, valorizadas ao 
par, em 25 meticais por 
cada acção

25,000 25,000

Emitidas e totalmente realizadas (pagas):

1,000,000 (2015: 
1,000,000) acções 
ordinárias, valorizadas ao 
par, em 25 meticais por 
cada acção

25,000 25,000

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

15. Instrumentos financeiros e gestão de risco
15.1. Quantidades registadas de instrumentos financeiros

(valores em milhares de MZN)

2016 2015
As quantias escrituradas de instrumentos financeiros 
analisadas por categorias são as seguintes:

Empréstimo de partes 
relacionadas

(1,110,265) (746,941)

Recursos de clientes (1,452,163) (299,630)

Outros passivos (396,003) (42,640)

Outros activos 151,712 37,625

Caixa e equivalentes de 
caixa

153,921 32,420

Activos financeiros 1,452,163 299,630

(1,200,635) (719,536)

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 fi-
nanceiros e demonstra a importância da gestão de risco como 
um elemento de controlo da Empresa. Os principais riscos fi-
nanceiros enfrentados no curso normal dos negócios da Em-
presa são os riscos de taxa de juro e de liquidez. O risco é geri-
do no âmbito da política de tesouraria aprovada, sem prejuízo 
das limitações dos mercados locais em que a Empresa actua.

A divisão de tesouraria da Vodacom Group Limited 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 directrizes autorizadas e revistas pelo Conselho 
de Administração da Vodacom Group Limited.

15.3. Gestão de risco de crédito
O risco de crédito refere-se ao risco de uma contraparte in-
cumprir com as suas obrigações contratuais, resultando em 
perdas financeiras para a Empresa. A Empresa adopta a política 
de apenas lidar com contrapartes fidedignas e obtendo garan-
tias suficientes, se apropriado, como meio de mitigar o risco 
de perda financeira por incumprimentos. A Empresa apenas 
transacciona com entidades que são classificadas com o equi-
valente a “investment grade” ou acima deste. Essa informação 
é fornecida por agências de “rating” independentes quando 
disponíveis. Caso esta informação não esteja disponível, a Em-
presa utiliza outras informações financeiras disponíveis publi-
camente e os seus próprios registos comerciais para avaliar os 
seus principais clientes. A exposição da empresa e os “ratings” 
de crédito de suas contrapartes são continuamente monito-
rizadas e os valores agregados de transacções concluídas e 
dispersa por contrapartes aprovadas. A exposição de crédito é 
controlada por limites de contraparte que são revistos e apro-
vados pelo departamento de risco de crédito.

Os activos financeiros com potencial para sujeitar a empresa 
a concentrações de risco de crédito são essencialmente com-
postos por caixa, depósitos de curto prazo e contas a receber. 
Os valores de caixa e equivalentes de caixa e os depósitos de 
curto prazo da Empresa são mantidos em instituições financei-
ras de elevada confiança e qualidade de crédito. Os principais 
activos financeiros da Empresa são saldos bancários e outros 
saldos a receber. A quantia que melhor representa a exposição 
máxima da Empresa ao risco de crédito existente em 31 de 
Dezembro de 2016 ascende a 2,071,521 mil meticais (2015: 
369,675 mil meticais). A percentagem de saldos de clientes 
no total das contas a receber não é significativa.

15.4. Gestão de risco de mercado
Gestão de risco cambial

A Empresa não está exposta ao risco cambial uma vez que os 
custos são essencialmente incorridos em meticais. Não exis-

tem activos e passivos em moeda estrangeira que possam ter 
um impacto sobre os resultados quando ocorrem variações 
nas taxas de câmbio da moeda estrangeira.

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 devi-
do a alterações nas taxas de juros de mercado.

As exposições ao risco de mercado são medida 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 ta-
xas de mercado raramente se alteram isoladamente.

15.5. Análise de sensibilidade da taxa de juro
A análise de sensibilidade abaixo apresentada foi efectuada 
com base na exposição às taxas de juro para instrumentos fi-
nanceiros não derivados à data de relato. Para os passivos de 
taxa variável, a análise é preparada assumindo que o valor do 
passivo apresentado na data de relato esteve registado du-
rante todo ano. O aumento dos pontos base apresentados é 
usado quando da comunicação interna à gestão do risco nas 
taxas de juro e corresponde à avaliação da possível variação 
das taxas de juro do Maputo “Interbank Offer Rate” (MAIBOR). 

No quadro abaixo é apresentada uma diminuição em resultados 
antes de impostos decorrente de aumento nas taxas de juro.

(valores em milhares de MZN)

2016 2015
MAIBOR: 

Aumento de pontos base 50 pontos 50 pontos

Prejuízo líquido de imposto 94,781 (2,074)

15.6. Gestão de risco de liquidez
A Empresa está exposta ao risco de liquidez em resultado de 
fluxos de caixa incertos relacionados com saldos a receber e 
compromissos de capital. Em termos de necessidades de fi-
nanciamento, a Empresa mantém fundos adequados para 
honrar os seus compromissos financeiros esperados e inespe-
rados. Em termos de risco de liquidez a longo prazo espera-se 
um equilíbrio razoável entre o período em que os activos ge-
rarão liquidez e o período em que os activos são financiados.

A tabela a seguir detalha os vencimentos contratuais da Empre-
sa para os seus passivos financeiros não derivados. A tabela foi 
elaborada na data mais próxima da obrigação de pagamento.

Menos 
de 1 ano

Mais 
de 1 e 

menos 
de 3 

anos
Mais de 

3 anos

2016

Outros passivos 396,003 - -

Empréstimo de partes 
relacionadas - - 1,110,265

Recursos de clientes 1,452,163 - -

2015

Outros passivos 42,640 - -

Empréstimo de partes 
relacionadas - - 746,941

Recursos de clientes 299,630 - -

16. Princípios da continuidade 
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressu-
posto da continuidade e a Administração está convicta que 
este pressuposto é válido e que a Empresa continuará a operar 
no futuro previsível.

Em 31 de Dezembro de 2016 a Empresa apresentava o capi-
tal próprio negativo, em 886,910 milhares de meticais (2015: 
719,536 milhares de meticais), e um prejuízo operacional de 
167,374 milhares de meticais (2015: 390,114 milhares de me-
ticais) no ano então findo. 

A empresa-mãe, a VM, S.A. tem prestado apoio financeiro à 
Empresa, sob a forma de empréstimos a longo prazo, para sa-
tisfazer as necessidades de capital de curto prazo e de longo 
prazo. A operação da Empresa é estratégica para a VM, S.A. e o 
apoio financeiro irá manter-se até que a Empresa seja capaz de 
cumprir com as suas responsabilidades e compromissos atra-
vés de fluxos de caixa gerados internamente.

O capital próprio da Empresa em 31 de Dezembro de 2016 é 
inferior ao limite definido pelo artigo 119 do Código Comer-
cial, o que significa, de forma resumida, que qualquer credor 
pode requerer a dissolução da Empresa. Tendo em considera-
ção o atrás exposto, e o facto do principal credor da Empresa 
ser a VM, S.A, a Administração entende que este incumprimen-
to não representa um risco para a Empresa.

17. Eventos após a data do balanço
Os membros do Conselho de Administração não estão cientes 
de quaisquer questões ou circunstâncias ocorridas após o final 
do ano que possam afectar materialmente a posição financei-
ra da empresa e os resultados das suas operações.

Demonstrações Financeiras Anuais
31 de Dezembro de 2016
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1 Nota Introdutória

Visando o cumprimento das normas regulamentares emitidas 
pelo Banco de Moçambique, este documento pretende expor, 
numa ótica predominantemente prudencial, informação de-
talhada sobre as posições em risco, solvabilidade e gestão de 
riscos da VODAFONE M-PESA, SA (adiante designada por “Vo-
dafone M-Pesa”, “M-Pesa” ou por “Instituição”), em comple-
mento da informação exigida no âmbito das demonstrações 
financeiras anuais.

Os valores apresentados são exibidos de acordo com as classi-
ficações ditadas pelos normativos prudenciais regulamentares 
seguidos pela Vodafone M-Pesa, impostos pela lei moçambica-
na 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 de 2016 e os valores apresentados, exceto quando 
claramente explícito, encontram-se em milhares de meticais.

2 Declaração de Responsabilidade  
do Conselho de Administração

Com respeito a informação apresentada no documento “Disci-
plina de Mercado”, o Conselho de Administração da Vodafone 
M-Pesa, SA:

•  Certifica que foram desenvolvidos todos os procedimen-
tos 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 al-
terações significativas que ocorram no decorrer do exercício 
subsequente àquele a que o documento se refere.

Não há conhecimento de qualquer evento relevante entre o 
termo do exercício e a data de publicação do relatório.

3 Âmbito de Aplicação

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

3.1 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 empresa pode também prestar serviços financeiros e não-
-financeiros estritamente relacionado com a emissão de di-
nheiro eletrónico, nomeadamente gerir dinheiro eletrónico 
por meio de execução de funções operacionais e funções rela-
cionadas com a emissão de atividades de armazenamento de 
dados eletrónicos em nome de outras entidades.

3.2 Capital Social
VM, S.A. é a empresa-mãe e acionista maioritário com 99.98% 
ações no capital social da Vodafone M-Pesa. Os dois acionistas 
minoritários com o restante 0.02% são a Mobile Wallet VM1 
e a Mobile Wallet VM2, ambas na posse de 0.01% cada e são 
completamente detidas pela Vodacom International Limited 
nas Maurícias. 

Atualmente, o capital social da Instituição é representado 
por 1.000.000 ações ordinárias com o valor de 25 Metical por 
ação, o correspondente a 25.000 milhares de Metical.

(valores em milhares de Metical)

Acções emitidas  
e totalmente  

realizadas (pagas)
Participação %

31-12-2014 25.000,00 100%

VM, S.A. 24.995,00 99,98% 

Mobile Wallet VM 1 2,50 0,01%

Mobile Wallet VM 2 2,50 0,01%

Tabela 1: Ações emitidas e totalmente realizadas 

Durante o exercício económico de 2016 não houve nenhum 
aumento no capital social da Vodafone M-Pesa.

Em 31 de Dezembro de 2016, a Vodafone M-Pesa não detinha 
quaisquer participações sociais em outras entidades.

3.3 Gestão de Risco
A Vodafone M-Pesa dispõe de sistemas adequados para a ges-
tão e controlo dos diferentes riscos a que se encontra exposta, 
possuindo metodologias de quantificação, processos e procedi-
mentos de gestão e controlo dos diferentes riscos assumidos.

Os objetivos primordiais da gestão de risco são:

•  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..

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

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 Fi-
nanceiro, de Vendas, de Operações, Comercial, de Tecnologias 
de Informação e de Auditoria Interna e aprovada pelo Conse-
lho de Administração da Vodafone M-Pesa. Estas operações 
devem ser realizadas dentro de um quadro de políticas e dire-
trizes autorizadas e revistas pelo Conselho de Administração 
da VM, S.A. tal como está ilustrado na Figura 1:

Operação e controlo do exercício ICAAP:
Departamento de Risk & Compliance

 Conselho de Administração
da Vodafone M-Pesa

Director Geral
da Vodafone M-Pesa

Suporte ao Departamento de
Risk & Compliance:

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

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 ativida-
des previstas no âmbito da gestão dos riscos;

•  Departamento de Risco & Conformidade: identifica, avalia 
e controla os diferentes tipos de riscos assumidos, imple-
mentando políticas e respetivas metodologias. Adicional-
mente tem como missão assegurar o cumprimento por par-
te 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 le-
vando em consideração os graus de risco de cada função ou 
atividade como é o caso das políticas de AML (“Anti Money 
Laundering”) e KYC (“Know Your Costumer”).

•  Comité de Compliance e Risco da VM, S.A.: responsável 
por coordenar e supervisionar o desempenho e efetividade 
da gestão, e auditores externos e internas na gestão finan-
ceira e de risco; monitorar a conformidade com todos reque-
rimentos legais, fiscais e estatutários e garantir a conformi-
dade com os padrões éticos e de governança. 

A ligação com a empresa mãe disponibiliza um serviço centra-
lizado com vista a coordenar o acesso aos mercados financei-
ros e a gestão de vários riscos relacionados com as operações 
da Vodafone M-Pesa. 

Adicionalmente, este sistema visa alinhar os objetivos inter-
nos da Vodafone M-Pesa com os seguintes princípios de ges-
tão 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.

4 Estrutura de Capital

O apuramento dos Fundos Próprios da Instituição é feito de 
acordo com as normas regulamentares aplicáveis, nomeada-
mente com o disposto no Aviso n.º 14/GBM/2013 de 31 de 
Dezembro do Banco de Moçambique. 

Com referência a 31 de Dezembro de 2016, os elementos que 
compõem os fundos próprios do Banco resumem-se como 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.

Componentes dos Fundos Próprios Complementares 
(“Tier 2”) da Vodafone M-Pesa:

•  Empréstimos subordinados – para o exercício terminado a 
31 de Dezembro de 2015, o relatório de disciplina de mer-
cado incluía empréstimos subordinados como parte do ca-
pital de “Tier 2”. No entanto, de acordo com o Aviso nº14/
GBM/2013, artigo 15, empréstimos subordinados só podem 
ser incluídos no cálculo de capital “Tier 2” se registados com 
o Banco de Moçambique. Assim a 31 de Dezembro de 2015 
e 2016, o empréstimo entre a VM,S.A. e Vodafone M-Pesa, 
não estava registado no Banco de Moçambique assim sendo 
não pode ser incluído no cálculo do “Tier 2”. A Administração 
iniciou ações para regularizar esta anomalia contratando um 
auditor independente para avaliar o empréstimo e por con-
seguinte regista-lo junto ao Banco de Moçambique.

À data de reporte, a Instituição não possuía elementos dedutí-
veis aos fundos próprios.

A Tabela 2 apresenta o cálculo do Capital Regulamentar da Vo-
dafone M-Pesa para o ano financeiro de 31 de Dezembro 2016 
à luz das normas regulamentares do Banco de Moçambique.

(valores em milhares de Metical)

31-12-2016 31-12-2015

Fundos Próprios  
de Base (“Tier 1”)

(931,715) (719,535)

Capital realizado 25,000 25,000 

Resultados transitados  
de exercícios anteriores

(354,422) (106,245)

Resultados do último exercício (390,114) (254,478)

Resultados provisórios  
do exercício em curso

(212,180) (383,813)

Fundos Próprios 
Complementares (“Tier 2”)

- - 

Empréstimos subordinados

Fundos Próprios (931,715) (719,535)

Tabela 2: Total de Fundos Próprios

5 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 8% dos seus 
fundos próprios sobre o volume de ativos ponderados.

Os fundos próprios, conforme a Tabela 2, atingiram -931.7 mi-
lhões de meticais a 31 Dezembro de 2016. Para retificar esta 
situação negativa no capital, o Conselho de Administração da 
Vodafone M-Pesa bem como o principal acionista, VM, S.A., 
aprovaram a conversão do empréstimo entre VM,S.A. e a Voda-
fone M-Pesa em ações ordinárias. O valor do empréstimo é de 
1,185.6 milhões de Meticais.

O efeito da conversão do empréstimo nos resultados a 31 de 
Dezembro é apresentado abaixo na Tabela 3:

(valores em milhares de Metical)

31-12-2016 31-12-2015

Fundos Próprios 253,868 (719,535)

Fundos Próprios de Bases 
Princípais (“Core Tier I”)

(931,715) (719,535)

Fundos Próprios  
de Base (“Tier 1”)

(931,715) (719,535)

Conversão de Empréstimo 1,185,584 -

Elementos a deduzir - -

Total dos riscos 283,078 68,700 

Risco da Contraparte 
(metódo padrão)

234,264 68,700 

Instituições de Crédito 234,264 68,700 

Risco de Mercado -

Risco Operacional 48,814 -

Rácios

Fundos Próprios de Bases 
Princípais (“Core Tier I”)

-329% -1047%

Fundos Próprios 
Complementares (Empréstimo)

90% 1112%

Solvabilidade 90% 65%

Em complemento à abordagem regulamentar de avaliação do 
capital e dos riscos, a Instituição encontra-se a desenvolver o 
exercício de autoavaliação da adequação do capital interno – 
ICAAP (“Internal Capital Adequacy Assessment Process”) no 
âmbito do Pilar II de Basileia II e de acordo com o disposto na 
Circular n.º 02/SCO/2013. 

Para os requisitos de capital interno a Instituição quantifica to-
dos os riscos significativos da atividade de acordo com a abor-
dagem regulamentar e complementar. 

Após o apuramento do capital económico é realizada uma 
comparação entre o valor resultante dos requisitos de capital 
e os fundos próprios disponíveis, através da qual são tomadas 
decisões ao nível da alocação e adequação do capital interno. 
Paralelamente são realizados exercícios de testes de esforço 
para identificar eventuais necessidades adicionais de capital a 
acrescer aos requisitos de capital interno.

Os riscos de contraparte, de mercado e operacional foram 
objeto de cálculo de requisitos de fundos próprios no âmbi-
to da informação regulamentar sobre a adequação de capital 
do Pilar I de Basileia II, merecendo uma abordagem detalhada 
nos capítulos seguintes deste documento, enquanto os riscos 
estratégico, de liquidez, de taxa de juro e reputacional são tra-
tados exclusivamente a nível do Pilar II. 

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 mo-
nitorização dos mesmos:

Risco Estratégico
Define-se por risco estratégico a possibilidade de impactos ne-
gativos nos resultados ou no capital, resultantes de decisões 
estratégicas inadequadas, deficiente implementação das de-
cisões ou da incapacidade de resposta a alterações do meio 
envolvente da instituição. Este risco é resultado da combina-
ção 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
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Risco de Reputação
Define-se por risco de reputação a probabilidade de ocorrên-
cia de impactos negativos nos resultados ou no capital, decor-
rentes 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 relacio-
nado com a relação que a Vodafone M-Pesa estabelece peran-
te 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 concorren-
cial, políticas de anti suborno, anti corrupção e anti branquea-
mento 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 ocor-
rência de impactos negativos nos resultados ou no capital, 
decorrentes de violações de leis, regulamentos, contractos, 
códigos de conduta, práticas instituídas ou princípios éticos, 
bem como interpretação incorreta das leis em vigor ou regu-
lamentos.

A Política de Compliance é revista anualmente e circulada 
para aprovação do Conselho de Administração. Os procedi-
mentos de “Anti Money Laundering” são igualmente revistos 
anualmente:

•  Procedimento de AML para Agentes M-Pesa;

•  Procedimento de monitoria de transacções;

•  Procedimento de reporte de atividades suspeitas.

Adicionalmente, a Vodafone M-Pesa possui como forma de mi-
tigação deste risco, uma matriz de gestão de riscos que inclui 
os controlos e os procedimentos de combate ao branquea-
mento 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) & Ges-
tão da Continuidade do Negócio a falha por parte da Vodafone 
M-Pesa em cumprir suas obrigações e deste modo compro-
meter o cumprimento de obrigações nas demais instituições 
do sistema financeiro, potenciando problemas de liquidez.

Adicionalmente a M-Pesa considera o risco de TI como a im-
possibilidade 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 Vo-
dafone 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-CO-
BIT. O processo envolve a identificação de controlos deficien-
tes, delineação de um plano de ação e monitoria da ação até 
a sua conclusão.

Adicionalmente, todas a políticas e procedimentos da Insti-
tuição são revistos pelo menos uma vez por ano. Ao nível de 
Administração e Gestão de Topo, a gestão de risco tecnológi-
co 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 intrinseca-
mente relacionada com o risco de tecnologias de informação. 
É norteado por políticas / procedimentos similares ao da em-
presa mãe, VM,S.A.  

De seguida encontram-se mencionados os principais indicado-
res 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 alter-
nativos para caso de crises.

Risco de Liquidez
O risco de liquidez é a possibilidade de uma instituição enfren-
tar 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 hon-
rar 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.

5.1 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 De-
zembro. As posições da carteira de aplicações em contraparte 
são distribuídas segundo as várias classes de risco, tipo de ex-
posição 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-defi-
nidos pela entidade de supervisão (baseado em recomenda-
ções do Basileia II).

Os requisitos de capital para o Risco de Contraparte, através do 
método padrão, a 31 de Dezembro de 2016, totalizaram cerca 
de 234,264 milhares de Meticais, um aumento de 341% face 
ao período anterior.

(valores em milhares de Metical)

2016 2015

Instituições de Crédito 234,264 68,700 

Tabela 4: Risco de Contraparte

5.2 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, no-
meadamente 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.

5.3 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 18% 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 líqui-
da 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)

2013 2014 2015

Juros e rendimentos similares - - -

Juros e encargos similares - - -

Margem Financeira - - -

Rendimentos com serviços  
e comissões

16,566 94,875 689,502 

Encargos com serviços  
e comissões

(72,573) (225,071) (364,078)

Resultado Líquido de serviços  
e comissões

(56,007) (130,196) 325,424 

Indicador relevante (56,007) (130,196) 325,424

Tabela 5: Indicador Relevante

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.” 

Sendo o indicador relevante negativo nos primeiros três anos 
de operação da Vodafone M-Pesa, o Risco Operacional foi esti-
mado no âmbito do processo anual de ICAAP e de acordo com 
as linhas orientadoras do Pilar II do Basileia II, através de uma 
metodologia considerada adequada para a Instituição.

Numa perspetiva de requisito económico e no âmbito do re-
latório de ICAAP com referência a 31 de Dezembro de 2016, 
as necessidades de capital adicional estão previstas no docu-
mento submetido ao regulador.

5.4 Rácio de Solvabilidade
Apresenta-se o rácio de solvabilidade de acordo com os re-
quisitos do Aviso nº 19/GBM/2013 de 31 de Dezembro que 
determina que o valor do rácio de solvabilidade não deve ser 
inferior a 8%:

(valores em milhares de Metical)

31-12-2016 31-12-2015

Fundos Próprios (931,715) (719,535)

Fundos Próprios de Base Principais 
(“Core Tier I”)

(931,715) (719,535)

Fundos Próprios de Base (“Tier I”) (931,715) (719,535)

Fundos Próprios Complementares 
(“Tier II”)

Elementos a deduzir - -

Total dos riscos 283,078 68,700 

Risco de Contraparte  
(Método Padrão)

234,264 68,700 

Instituições de Crédito 234,264 68,700 

Risco de mercado - -

Risco operacional 48,814  -

Rácios

Fundos Próprios de Base Principais 
(“Core Tier I”)

-329% -1047%

Fundos Próprios de Base (“Tier I”) -329% -1047%

Fundos Próprios Complementares 
(“Tier II”)

0% 1112%

Solvabilidade -329% 65%

Tabela 6: Rácio de Solvabilidade

Em 31 de Dezembro de 2016 o rácio de solvabilidade atingiu 
os -329%. O decréscimo do rácio de solvabilidade deveu-se à 
conjugação de dois fatores: por um lado, ao crescimento re-
levante da atividade da Instituição, o que fez aumentar os re-
quisitos para risco de contraparte e por outro, o agravamento 
dos resultados operacionais muito pressionados pelos gastos 
da operação. 

O efeito da conversão do empréstimo indicado previamente é 
abaixo mostrado;

(valores em milhares de Metical)

31-12-2016 31-12-2015

Fundos Próprios 253,868 (719,535)

Fundos Próprios de Base Principais 
(“Core Tier I”)

(931,715) (719.535)

Fundos Próprios de Base (“Tier I”) (931,715) (719.535)

Fundos Próprios Complementares 
(“Tier II”)

1,185,584 394.501

Elementos a deduzir - -

Total dos riscos 283,078 68,700 

Risco de Contraparte  
(Método Padrão)

234,264 68.700

Instituições de Crédito 234,264 68.700

Risco de mercado - -

Risco operacional 48,814 -

Rácios

Fundos Próprios de Base Principais 
(“Core Tier I”)

-329% -1047%

Fundos Próprios Complementares 
(Empréstimo)

90% 1112%

Solvabilidade 90% 65%

Tabela 6.1: Rácio de Solvabilidade

A operação da Instituição é considerada estratégica para a VM, 
S.A. e o apoio financeiro irá manter-se até ao momento em que 
a empresa for capaz de cumprir com as suas responsabilidades e 
compromissos através de fluxos de caixa gerados internamente. 

Tendo em consideração o atrás exposto, e o facto do principal 
credor da empresa ser a VM, S.A, a Administração entende que 
este incumprimento ao nível do rácio “Core Tier I”, não repre-
senta um risco para a M-Pesa. Além disso, o risco de ativos pon-
derados ao risco pode ser resolvido simplesmente por depositar 
com o Banco de Moçambique todos os fundos que atualmente 
se encontram Instituições de Crédito, que pode resultar num ris-
co ponderado de zero e eliminar quase completamente o risco. 

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, nomea-
damente 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.

6  Risco de Contraparte: 
Divulgações gerais

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 compro-
missos 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 cré-
dito 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, previamen-
te apresentado no capítulo “1. Âmbito de Aplicação”. 

No entanto a Vodafone M-Pesa considera relevante o acompa-
nhamento e gestão do risco de contraparte pelas aplicações que 
têm de fazer em Instituições Financeiras, e como tal, a Instituição 
cumpre com as exigências do Banco de Moçambique no que re-
fere à avaliação do risco da contraparte e de concentração, defini-
das através dos avisos n.° 11/GBM/2013 e n.° 15/GBM/2013 e da 
circular n.° 03/SCO/2013 ambos de 31 de Dezembro, aprovadas 
pelo Conselho de Administração da Instituição.

6.1 Risco de Concentração
Refere-se o risco de concentração de crédito a “uma exposi-
ção ou grupo de exposições em risco com potencial para pro-
duzir 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 adver-
so simultâneo na qualidade de crédito de cada uma daquelas 
contrapartes”. (Circular nº 03/SCO/2013 de 31 de Dezembro 
do Banco de Moçambique).

A maior concentração de risco da M-PESA esta relacionada aos 
fundos depositados em outras Instituições Financeiras.

Dada a relevância do acompanhamento e gestão do risco de 
concentração de aplicações em entidades terceiras, definiu-se 
como concentração de contraparte em linha com a Circular nº 
03/SCO/2013:

•  Análise de concentração por contraparte ou grupo de con-
trapartes:

 -  Cálculo do Índice de Concentração Individual, con-
forme o disposto na Circular nº 03/SCO/2013 de 
31 de Dezembro do Banco de Moçambique;

 -  Realização numa base trimestral de uma análise 
da concentração de aplicações confiadas em con-
trapartes por entidades ou grupos económicos de 
entidades, incluindo as instituições financeiras;

De forma a garantir uma boa gestão do risco de concentração, 
a Vodafone M-Pesa recorre aos seguintes procedimentos:

•  Identificação dos tipos de risco materialmente relevantes, 
onde o racional de aferição utilizado tem por base indicado-
res de natureza quantitativa e qualitativa (através da identi-
ficação 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 identifica-
ção 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 Rela-
cionadas.

A Tabela 7 apresenta os Índice de Concentração Individual (ICI) 
e Sectorial (ICS) para Dezembro de 2016:

Activos Passivos

Instituições de Crédito n.a. 0%

Índice de Concentração Sectorial 100% 32%

Tabela 7: Índices de Concentração Individual e Sectorial
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6.2 Exposição Bruta ao Risco de Contraparte
De seguida apresenta-se o detalhe dos elementos sujeitos a ris-
co de contraparte com referência a 31 de Dezembro de 2016:

(valores em milhares de Metical)

Activos ponderados pelo risco
Posição 
Original

Posição 
Média

Caixa e Equivalentes de Caixa - -

Administrações Centrais  
e Bancos Centrais

152,866 78,558 

Organizações Internacionais - -

Bancos Multilaterais de 
Desenvolvimento

- -

Autoridades Municipais - -

Entidades do Sector Público - -

Empresas Públicas - -

Instituições de Crédito 1,171,322 625,271

Empresas - -

Carteira de Retalho Regulamentar - -

Exposições Garantidas  
por Bens Imóveis

- -

Créditos Vencidos - -

Categorias de Risco Elevado - -

Outros Activos - -

Total 1.324.188 703.829

Tabela 8: Risco de Contraparte

7 Mitigação do Risco de Contraparte

Gestão do Risco de Contraparte
Relativamente à gestão do risco de contraparte, a empresa ado-
ta a política de apenas lidar com contrapartes idóneas e obten-
do 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 agrega-
dos de transacções concluídas encontra-se dispersos pelas con-
trapartes 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 financei-
ros da empresa são saldos bancários e outros saldos a receber.

8 Risco de Mercado

Define-se por risco de mercado a possibilidade de impactos 
negativos nos resultados ou no capital provocados devido a 
alterações adversas na taxas de juro, câmbio, preço das ações 
e “commodities”.

8.1 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 ris-
co é provocado por alterações no preço de instrumentos que 
correspondem a posições abertas em moeda estrangeira ou 
pela alteração da posição competitiva da Instituição resultan-
te das variações significativas das taxas de câmbio. 

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

9 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, ativida-
des fraudulentas, falha por parte do recurso ao serviço de ou-
tsourcing, 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 ferra-
mentas 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 cober-
tura do risco operacional, a Instituição aplica o método de in-
dicador básico (BIA), de acordo com o previsto no Aviso nº 12/
GBM/2013 do Banco de Moçambique.

10  Participações Patrimoniais

A 31 de Dezembro de 2016 a Vodafone M-Pesa não possui par-
ticipações patrimoniais.

11  Risco de Taxa de Juro

O risco da taxa de juro refere-se ao risco da flutuação do justo va-
lor dos fluxos de um instrumento financeiro devido a alterações 
nas taxas de juros de mercado, por via de desfasamentos de ma-
turidades ou de prazos de refixação das taxas de juro, da ausên-
cia 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)

31-12-2016 31-12-2015

Impacto acumulado dos 
instrumentos sensíveis  
à taxa de juro

1770 11,199

Fundos Próprios (-931,715) (-719,535)

Impacto nos Capitais Próprios 0,2% -2%

Tabela 9: Risco da Taxa de Juro na M-Pesa

A Administração certifica que foram desenvolvidos todos os 
procedimentos considerados necessários e que, tanto quanto 
é do seu conhecimento, toda a informação divulgada é verda-
deira e fidedigna.

Maputo, 17 de Maio de 2017
Gulamo Nabi - Diretor Geral

A partir de 

10,00 MT

na 2ª compra

do mês

Compra Credelec com M-Pesa
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M-Pesa facilita a tua vida
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