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Mensagem do Presidente da Comissão Executiva

Estimados Accionistas.

Como já é sabido, desde Agosto de 2015, que os accionistas da Petromoc aprovaram a reestruturação do Conselho de
Administração, para a qual me coube a missão de dirigir a Comissão Executiva.

O Exercício de 2015 ficara negativamente marcado na história da Petromoc, no que tange ao seu desempenho operacional,
econômico e financeiro. O resultado operacional reduziu 52% em relação a 2014, tendo se situado em 699 milhões de Metícais. o
EBITDA ascendeu a 1,204 milhões de Meticais, o equivalente a uma redução de 35%. O resultado liquido foi de 1.022 milhões,
prejuízo resultante dos elevados custos do serviço da dívida, com destaque para a divida contraida na importação de combustiveis.
Os resultados aqui apresentados vieram agravar a estrutura de capitais e outros indicadores econômicos e financeiros, com
destaque para o grau de autonomia financeira que a muito se mostrava debilitada em consequência do alto nivel de
responsabilidades assumidas pela Empresa
Este facto, aliado ao contexto de grandes incertezas que o sector atravessa, obrigou a Petromoc a reformular os seus programas
de investimento, e as estratégias de longo prazo ainda em 2015. bem como a atuar sobre a sua estrutura de custos na procura de
maior eficiência, onde as questões de sustentabilidade são abordadas de forma estruturada e integrada, tendo como base o
desenvolvimento do negOcio, a disciplina financeira e o desenvolvimento do nosso capital humano, sendo o último, o nosso pilar
de destaque neste processo que acreditamos que irá consolidar o nosso sucesso a médio e longo prazos,
Por outro lado, avançamos com um programa de reforço do balanço e dos seus fundamentos económicos, no controlo da divida e
na maturidade do seu acto através da conversão de divida de curto prazo em divida de médio e longo-prazo, e bem assim da
alienação dos activos non-core .
Senhores accionistas, e objectivo da Comissão Executiva aumentar e melhorar a produtividade e eficiência global, garantir a sua
sustentabilidade financeira, e introduzir maior racionalidade e simplicidade nos procedimentos. Pretende-se igualmente manter a
marca Petromoc como uma referência nacional na Industria de Petróleos contribuindo para o desenvolvimento da economia
moçambicana.
A leitura continuada da envolvente macroeconômica e sua integração nas nossas actividades e decisões de gestão, refletem a
atitude e atenção que conferimos a criação de valor sustentável na médio e longo prazos Deste modo, reforçamos as relações de
simbiose com o Estado, nosso maior accionista, com clientes, fornecedores e instituições financeiras, em prol da nossa longevidade
e robustez enquanto Organização.
Com efeito, a estratégia da nossa Empresa foi projetada de modo a que estejamos preparados para dar resposta aos desafios
com que a indústria se vai deparar em resultado das continuadas mudanças. Estamos conscientes de que o sucesso da nossa
estratégia dependerá em larga escala do desenvolvimento do nosso capital humano, na valorização das competências técnicas e
habilidades, aprofundando a cultura de mérito e disciplina de trabalho. Assim, em 2015, continuamos a investir em programas de
formação desenhados para responder ao perfil de competências necessárias para a concretização bem-sucedida da estratégia da
Empresa.
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A garantia da proteção do ambiente das pessoas e dos activos, das comunidades em que operamos, bem como a adoção de uma

conduta ética, continuará a ser condição indispensável na nossa actuação. Nesta conformidade, em 2015 esta componente foi
reforçada com a criação do Gabinete de Meio Ambiente, Qualidade e Segurança.

Para terminar a minha primeira intervenção na apresentação de resultados anuais da Petromoc, não deixaria de endereçar as
minhas palavras de reconhecimento e apreço aos nossos colaboradores, pelo esforço e dedicação a nossa Empresa, convidandoos e aos de mais a
sustentabilid
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

Aos Accionistas da

PETROMOC - PETRÓLEOS DE MOÇAMBIQUE, S.A,

Relatório sobre as demonstrações financeiras

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da

PETROMOC - PETRÓLEOS DE

MOÇAMBIQUE, S.A., que compreendem o Balanço relativo a 31 de Dezembro de 2015 (que
evidencia um total de activo de 16.104.335.846 Meticais e um total de capital próprio de
623.280.074 Meticais, incluindo um resultado líquido negativo de 1.022.508.128 Meticais), a
Demonstração dos Resultados, a Demonstração das Variações no Capital Próprio e a
Demonstração dos fluxos de caixa referentes ao ano então findo, bem como um resumo das
políticas contabilísticas significativas e outras notas explicativas.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela preparação e apresentação apropriada destas demonstrações
financeiras de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Moçambique, tal
como disposto no Piano Geral de Contabilidade baseado nas Normas Internacionais de Relato
Financeiro. Esta responsabilidade inclui ainda a concepção, implementação e manutenção do
controlo interno relevante para a apresentação apropriada de demonstrações financeiras que
estejam isentas de distorções materiais, quer devidas a fraude ou a erro.

Responsabilidades do auditor

A nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre estas demonstrações financeiras
baseada na nossa auditoria. Conduzimos a nossa auditoria de acordo com as Normas
Internacionais de Auditoria. Estas normas exigem que cumpramos requisitos éticos e planeemos
e executemos a auditoria a fim de obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras
estão isentas de distorção material.
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Relatório sobre as demonstrações financeiras

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da

PETROMOC

PETRÓLEOS DE

MOÇAMBIQUE, S.A., que compreendem o Balanço relativo a 31 de Dezembro de 2015 (que
evidencia um total de activo de 16.104.335.846 Meticais e um total de capital próprio de
623.280.074 Meticals, incluindo um resultado líquido negativo de 1.022.508.128 Meticais), a
Demonstração dos Resultados, a Demonstração das Variações no Capital Próprio e a
Demonstração dos fluxos de caixa referentes ao ano então findo, bem como um resumo das
políticas contabilísticas significativas e outras notas explicativas.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável peia preparação e apresentação apropriada destas demonstrações
financeiras de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Moçambique, tal
como disposto no Plano Geral de Contabilidade baseado nas Normas Internacionais de Relato
Financeiro. Esta responsabilidade inclui ainda a concepção, implementação e manutenção do
controlo interno relevante para a apresentação apropriada de demonstrações financeiras que
estejam isentas de distorções materiais, quer devidas a fraude ou a erro.

Responsabilidades do auditor

A nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre estas demonstrações financeiras
baseada na nossa auditoria. Conduzimos a nossa auditoria de acordo com as Normas
Internacionais de Auditoria. Estas normas exigem que cumpramos requisitos éticos e planeemos
e executemos a auditoria a fim de obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras
estão isentas de distorção material.
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Uma auditoria envolve a execução de procedimentos para obter prova de auditoria sobre as
quantias e divulgações das demonstrações financeiras. Os procedimentos seleccionados
dependem do julgamento profissional do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
material das demonstrações financeiras, quer devido a fraude quer a erro. Ao fazer essas
avaliações de risco, o auditor considera o controlo interno relevante para a preparação e
apresentação apropriada das demonstrações financeiras pela entidade a fim de conceber
procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não com a finalidade
de expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da entidade. Uma auditoria também
inclui a avaliação da adequação das políticas usadas e da razoabilidade das estimativas
contabilísticas feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação global das
demonstrações financeiras.

Entendemos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar
uma base para a nossa opinião de auditoria.

Opinião

Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da PETROMOC
- PETRÓLEOS DE MOÇAMBIQUE, S.A. em 31 de Dezembro de 2015, o seu desempenho
financeiro e os seus fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os
princípios contabilísticos geralmente aceites em Moçambique, tal como disposto no Plano Geral de
Contabilidade baseado nas Normas Internacionais de Relato Financeiro.

Ênfases

Sem afectar a opinião expressa anteriormente, chamamos a atenção para o facto de que, com
referência a 31 de Dezembro de 2015, as responsabilidades correntes da Empresa excedem os
seus activos correntes, no montante de 4.721.882.516 Meticais e os Resultados transitados
apresentam-se negativos, no montante de 1.195.511.645 Meticaís, incluindo o prejuízo do
exercício, no montante de 1.022.508.128 Meticais. Atendendo a este facto, a continuidade das
suas operações, pressuposto assumido na preparação das demonstrações financeiras, encontrase dependente da obtenção de recursos financeiros adequados por parte dos Accionistas e/ou de
instituições financeiras, bem como da realização de operações lucrativas no futuro.
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Por outro lado, os fundos próprios da PETROMOC, SA, representarem menos de metade do
Capital social, o que coloca a Empresa perante a situação prevista no artigo 119 do Código
Comercial, tornando-se imperativo implementar novas medidas, a serem apresentadas na
Assembleia Geral para efeitos de aprovação de contas do exercício de 31 de Dezembro de 2015,
que impeçam a aplicação das acções previstas no referido artigo.
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BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015E 2014
Notas

31 Dez 2015
-

-

31 Dez 2014
-

-

ACTIVO
Activo não corrente
Activos tangíveis

6

7.303 157.539

Activos tangíveis de investimento

7

132494.825

135.359 999

Activos financeiros disponíveis para venda

8

647.328.304

647.328.304

8.082.980.668

7.554.776.197

3 146.774,462

6.772 087 894

Activo corrente
Inventarias

9

1408.914.606

Clientes

10

2 011 250.513

1.827.755.599

Outros activos financeiros

11

3.475.612.806

5.380 595 789

Outros activos correntes

12

614 606 845

627 979 160

Caixa e bancos

13

510.970.407

2.314.632.389

8.021.355.177

13.297 737.399

16.104.335.846

20.852.513.596

1.800 000.000

TOTAL DO ACTIVO
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital prôprio
Capital social

14

1.800 000.000

Reservas

14
14

18.791,719

12 765.663

(173.003 517)

(287 498.564)

Resultados transitados
Resultado liquido do período
Total capital próprio

(1.022.508.128)

120.521 123

623.280.074

1 645 788.222

1.976.996.547

1.234 059.968

Passivo não corrente
Emprestimos obtidos
Outros passivos financeiros
Passivos por impostos diferidos

15
16
28

24.221 182

22.543 667

736.600.350

677.291 395

2.737.818.079

1.933.895 029

Passivo corrente
Provisões

17
18

819.143

819 143

Fornecedores

2.248.772.970

4.417.809.479

Empréstimos obtidos

15

9.390.683 933

12.214.351 293

Outros passivos financeiros

16

771.812 795

329.899.677

Outros passivos correntes

19

331.148.852

309.950 752

12 743.237 693

17 272.830 344

TOTAL DO PASSIVO

15.481.055.772

19.206.725.374

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

16.104.335.846

20.852.513.596

O Tem= de Contas

O Conselho de Administração

Para ser lido em conjunto com as notas explicativas às demonstrações financeiras
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
Notas

2015

2014

Vendas de bens e prestação de serviços

20

18.126.089.354

19 955.197.498

Gasto dos inventarias vendidos ou consumidos

21

(13.339.191 114)

(17.838.646 809)

4.786.898.240

2.116.550.689

Margem bruta
Gastos com pessoal

22

(755.484 843)

(703.054.860)

Fornecimento e serviços de terceiros

23

(1.897.914.115)

(1 635 103.367)

6e7

(409.231.715)

(370.403.385)

Perdas por impandade

27

(155.571.035)

(32 914.933)

Provisões do perlado

17

Ajustamentos ao valor realizável liquida

10

Outros ganhos e perdas operacionais

24

Depreciações e amorbzações

Rendimentos financeiros
Gastos financeiros

Resultado liquido do exercicio

C Técnico de Contas

3 483.290
(869.973.661)

2 081 045.839

698.722.871

1.462.104.274

25

14.107.742.724

2.727.904 964

26

(15.769.664.768)

(4.055.723.097)

Resultado antes do imposto
Impostos sobre o rendimento

2.501 000

(963.199.173)
28

134.286.141

(59.308,955)

(13 765.018)

(1.022.508.128)

120.521.123

O Conselho de Administração

Para ser lido em conjunto com as natas explicativas às demonstrações financeiras

PETROMOC -PETRÓLEOS DE MOÇAMBIQUE, SÁ.
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

Notas

2015

2014

Fluxo de caixa das actividades operacionais
Resultado liquido do exercicio

(1.022,508.128)

120.521 123

409.231.715

370.403.385

Ajustamentos ao resultado relativos a:
Depreciações e amortizações

6

Aumento/redução de provisões

17

Aumento/redução de inventários

9

1,737.859,856

(908.516.666)

10 e 11

1.721.488.070

(2 629.366,395)

Aumento/redução de clientes e outros activos financeiros
Aumenkilredução de outros activos correntes e não correntes

12

Aumento/redução de fornecedores e outros passivos financeiros

16 e 18

Aumentoiredução de autos passivos correntes e não correntes

19

Caixa Liquida gerada pelas actividades operacionais

(24.860:670)

12.372.316

114 342.437

(1.725.445.899)

810.296.404

80.507.056

35 132.632

1.214.504.985

(2 112,047 751)

(937.436.185)

(1.353.599 046)

Fluxo de caixa das actividades de investimento
Aquisição de activos tangives, tangiv eis de investimento e intangiv eis

6e7

Aquisição de investimentos financeiros

8

Juros e rendimentos similares

26

Fluxo liquida usada nas actividades de investimento

(4.500 000)
10.039.399

2 596.762

(927.396.786)

(1.355.502_284)

Fluxo de caixa das actividades de financiamento
Empréstimos obtidos

15

(422.586.636)

5.889.156 416

Juros e gastos similares

25

(1 668.183.545)

(1.380.612.146)

Caixa liquida usada nas actividades de financiamento

(2,090 770.181)

4.508.544.270

Variação de caixa e equivalentes de caixa

(1.803.661 981)

1.040.994.235

Caixa e equivalentes de caixa no inicio do periodo

13

2.314.632.389

1.273.638.155

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

13

510.970.407

2.314.632 389

O Técnico de Contas

fanCAM3415,s
Para ser lido em conjunto com as notas explicativas

O Conselho de Administração
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