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Montantes expressos em Meticais

RESPONSABILIDADES
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

-

Os administradores da empresa são responsáveis pela preparação, integridade e objectividade das
demonstrações financeiras e demais informação financeira contida neste relatório. É sua responsabilidade assegurar que as demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada o estado dos
negócios da empresa conforme no final do exercício financeiro e os resultados das suas operações e
fluxos de caixa do período ora terminado, em conformidade com o Plano Geral de Contabilidade para
as Empresas de Grande e Média Dimensão baseado nas Normas Internacionais de Relato Financeiro
(PGC-NIRF). Os auditores externos são contratados para expressar uma opinião independente nas
demonstrações financeiras.
As demonstrações financeiras são preparadas de acordo com o PGC-NIRF e baseiam-se em políticas
de contabilidade apropriadas constantemente aplicadas e suportadas por julgamentos e estimativas
razoáveis e prudentes.
Os administradores reconhecem que são em última instância responsáveis pelo sistema de controlo
financeiro interno estabelecido pela empresa e atribuem uma importância considerável na manutenção de um ambiente de controlo forte. Para permitir que os administradores atendam a estas responsabilidades, o Conselho de Administração estabelece normas de controlo interno destinadas a
reduzir o risco de erro ou perda de forma económica. As normas incluem uma apropriada delegação
de responsabilidades dentro de uma estrutura claramente definida, procedimentos de contabilidade
efectivos e segregação de funções adequada para assegurar um nível aceitável de risco. Estes controlos são monitorados em toda empresa e todos os empregados são obrigados a manter os mais altos
padrões de ética para garantir que o negócio da empresa é conduzido de tal maneira que em todas
as circunstâncias razoáveis esteja acima de qualquer suspeita. O foco da gestão do risco na empresa
está na identificação, avaliação, gestão e monitoria de todas as formas conhecidas de risco em toda
empresa. Enquanto o risco operacional não pode ser totalmente eliminado, a empresa se esforça
em minimiza-lo, assegurando que uma infra-estrutura, controlos, sistemas e comportamento ético
adequados são aplicados e geridos dentro de procedimentos e constrangimentos predeterminados.
Os administradores são da opinião que, com base nas informações e explicações dadas pela gerência
de que o sistema de controlo interno fornece garantia razoável que os registos financeiros podem ser
confiados para a preparação das demonstrações financeiras. No entanto, qualquer sistema de controlo financeiro interno só pode fornecer uma razoável, e não uma garantia absoluta contra distorções
ou perdas materiais.
Os administradores reviram as previsões de resultados e de fluxos de caixas da empresa para o ano
seguinte, e a luz desta analise e da posição financeira actual, estão convictos que a empresa tem acesso a recursos adequados para continuar em existência operacional no futuro previsível. As demonstrações financeiras foram consequentemente preparadas numa base de continuidade.
Os auditores externos são responsáveis por analisar e relatar sobre as demonstrações financeiras da
empresa de forma independente. As demonstrações financeiras da empresa foram examinadas pelos
auditores externos da empresa e o seu relatório é apresentado nas páginas 3 e 4.
As demonstrações financeiras apresentadas nas páginas 5 a 62 foram aprovadas pelo Conselho de
Administração da empresa em 22 de Abril de 2018 e são assinadas em seu nome por:

Hélder da Conceição Isaías Chambisse			
Presidente do Conselho de Administração			

Mário Vicente Sitoe
Administrador Financeiro
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RELATÓRIO DO AUDITOR
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BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO
DE 2018 E 2017

-

Notas

31-Dez-2018

31-Dez-2017

ACTIVO
Activo não corrente
Activ os tangív eis
Activ os tangív eis de inv estimento
Inv estimentos em subsidiarias e associadas
Outros activ os financeiros

6
7
8

10,667,200,949
356,601,260
464,860,901
-

11,121,976,297
362,464,648
587,709,304
49,945,083

11,488,663,110

12,122,095,332

1,941,949,135
2,279,846,848
1,981,673,503
141,099,357
106,743,113
1,715,238,026

2,424,832,396
2,611,229,530
2,888,202,963
155,473,842
94,502,518
857,399,872

8,166,549,982

9,031,641,121

19,655,213,092

21,153,736,453

14

1,800,000,000
2,106,535,085
(9,127,830,005)
(2,018,942,689)
(7,240,237,609)

1,800,000,000
2,313,243,572
(4,598,418,461)
(4,736,120,031)
(5,221,294,920)

15
27.5

10,618,563,378
1,543,625,526

11,909,281,153
1,725,799,211

12,162,188,904

13,635,080,364

12,044,299
2,642,211,188
3,189,808,282
1,261,157,469
7,628,040,559

819,143
4,906,319,990
2,595,199,780
451,623,689
4,785,988,407

14,733,261,797

12,739,951,009

TOTAL DO PASSIVO

26,895,450,701

26,375,031,373

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

19,655,213,092

21,153,736,453

Activo corrente
Inv entários
Clientes
Outros activ os financeiros
Outros activ os correntes
Imposto a recuperar
Caix a e bancos
TOTAL DO ACTIVO
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
Capital social
Reserv as
Resultados transitados
Resultado líquido do período
Total capital próprio
Passivo não corrente
Empréstimos obtidos
Passiv os por impostos diferidos
Passivo corrente
Prov isões
Fornecedores
Empréstimos obtidos
Outros passiv os financeiros
Outros passiv os correntes

O Contabilista Certificado			

10
11
9
12
27.6
13

19
17
15
16
18

O Conselho de Administração
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

-

Notas

2018

2017

Vendas de bens e prestação de serv iços

20

20,953,638,595

23,400,642,845

Gasto dos inv entários v endidos ou consumidos

21

(15,913,662,717)

(18,309,953,777)

5,039,975,878

5,090,689,068

Margem bruta
Gastos com pessoal

22

(898,544,635)

(882,916,944)

Fornecimento e serv iços de terceiros

23

(1,671,873,555)

(1,952,993,951)

Depreciações e amortizações

6e7

(827,698,689)

(806,983,072)

Imparidades das contas a receber

9 e 11

(901,373,447)

(2,507,022,402)

Imparidades de inv estimentos financeiros

8

(122,848,403)

(9,204,500)

Prov isão para riscos e encargos

19

(11,228,132)

-

Imparidades de activ os tangív eis

6

(241,408,007)

(160,319,353)

Outros ganhos e perdas operacionais

24

125,584,982

(163,078,210)

490,585,992

(1,391,829,364)

Rendimentos financeiros

25

841,517,540

627,943,810

Gastos financeiros

26

(3,533,219,906)

(4,107,156,107)

(2,201,116,374)

(4,871,041,661)

Resultado antes do imposto
Imposto sobre o rendimento
Resultado líquido do exercício

O Contabilista Certificado			

27

182,173,685

134,921,630

(2,018,942,689)

(4,736,120,031)

O Conselho de Administração
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA PARA OS EXERCICIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

-

Notas

2018

2017

Fluxo de caixa das actividades operacionais
Resultado antes dos impostos

(2,201,116,374)

(4,871,041,661)

827,698,689

806,983,072

Ajustamentos ao resultado relativ os a:
Depreciações e amortizações
Juros e custos equiparados
Redução de inv entários
(Aumento)/redução de clientes e outros activ os financeiros
Diiminuição/(Aumento) de outros activ os correntes e não correntes

3,182,492,236

3,939,641,389

482,883,261

(1,021,333,490)

1,237,912,142

(156,932,199)

14,374,485

580,586,845

Aumento de fornecedores e outros passiv os financeiros

(1,454,575,022)

2,941,213,303

Aumento de outros passiv os correntes e não correntes

2,659,878,467

1,922,766,441

Caixa Liquida gerada pelas actividades operacionais

4,749,547,884

4,141,883,700

Fluxo de caixa das actividades de investimento
Aquisição de activ os tangív eis, tangiv eis de inv estimento e intangív eis

(609,652,930)

(852,951,668)

Juros e rendimentos similares

530,330,363

36,489,737

Fluxo liquida usada nas actividades de investimento

(79,322,567)

(816,461,931)

(696,109,273)

133,259,689

Fluxo de caixa das actividades de financiamento
Empréstimos obtidos
Juros e gastos similares

(3,116,277,890)

(3,480,256,060)

Caixa liquida usada nas actividades de financiamento

(3,812,387,163)

(3,346,996,371)

857,838,154

(21,574,602)

857,399,872

878,974,474

1,715,238,026

857,399,872

Variação de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do periodo
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

O Contabilista Certificado			

O Conselho de Administração
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NO CAPITAL
PRÓPRIO PARA OS EXERCICIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

-

Reserva de

Resultados

Resultado líquido

reavaliaçao

transitados

do exercício

2,501,877,827

(1,195,511,645)

(3,610,332,790)

(485,174,889)

(3,610,332,790)

3,610,332,790

-

207,425,974

-

-

-

-

(4,736,120,031)

(4,736,120,031)

Capital Social

Reserva legal

1,800,000,000

18,791,719

Aplicação do resultado do ex ercício anterior

-

-

Reserv a de reav aliaçao

-

-

(207,425,974)

Resultado líquido do ex ercício

-

-

Saldo no inicio de 2017

Saldo no fim de 2017

Total do capital
próprio

1,800,000,000

18,791,719

2,294,451,853

(4,598,418,461)

(4,736,120,031)

(5,221,294,920)

Aplicação do resultado do ex ercício anterior

-

-

-

(4,736,120,031)

4,736,120,031

-

Reserv a de reav aliaçao

-

-

(206,708,487)

206,708,487

-

-

Resultado líquido do ex ercício

-

-

-

-

(2,018,942,689)

(2,018,942,689)

1,800,000,000

18,791,719

2,087,743,366

(9,127,830,005)

(2,018,942,689)

(7,240,237,609)

Saldo no fim de 2018

O Contabilista Certificado			

O Conselho de Administração

JUNHO 2019

-
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