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DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

 

Valores em MZN 

Descrição 

 

Notas 

 

2016 

 

2015    

       

Activos não correntes    6,127,556  6,168,347 

Investimentos financeiros  3  5,906,251  5,906,251 

Activos tangíveis  2  107,784  148,575 

Activos intangíveis  2  113,521  113,521 

       

Activos correntes    19,547,100  24,712,566 

Caixa e equivalentes de caixa  4  3,277,794  6,527,357 

Outros activos correntes  2  16,269,306  18,185,209 

       

Total de activos    25,674,656  30,880,913 

       

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOS       

Capital próprio    24,377,541  24,366,431 

Capital social  6  30,000,000  30,000,000 

Premio de emissão de acções  6  2,225,318  1,758,818 

Resultado transitado  6  (9,017,078)  (4,817,528) 

Resultados do exercício  6  1,169,300  (2,574,859) 

       

Passivos correntes    1,297,116  6,514,481 

Acréscimos e diferimentos  8  165,298  106,400 

Outros passivos correntes  7  1,131,818  6,408,081 

       

Total do capital próprio e dos passivos    25,674,657  30,880,912 

 

 

 

 

A Gerência 
 

A Técnica de Contas  
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS     

 

 

                                                                                                                                     Valores em MZN 

Descrição 

 

Notas 

 

2016 

 

2015 
   

       

Remunerações dos trabalhadores  9  (69,485)  (76,320) 

Fornecimento e serviços de terceiros  10  (707,408)  (1,278,373) 

Amortizações e depreciações  2  (40,791)  (40,791) 

Ajustamentos  11  (326,766)  - 

Outros gastos e perdas operacionais  12  (963,083)  (1,277,700) 

Rendimentos e ganhos financeiros  14  3,773,489  115,471 

Gastos e perdas financeiras  13  (316,538)  (17,146) 

       

Resultado antes de impostos    1,349,419  (2,574,859) 

Imposto sobre os lucros (32% IRPC)  15  (180,118)  - 

Resultado líquido do exercício    1,169,300  (2,574,859) 

 

 

 

 

 

              A Gerência 
 

A Técnica de Contas 
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DEMONSTRAÇÂO DE FLUXO DE CAIXA 

 

                          Valores em MZN 

Descrição  Notas  2016  2015 

       

Fluxos de caixa das atividades operacionais       

Resultado líquido do período  6  1,169,300  (2,574,859) 

Ajustamentos ao resultado relativos a:       

Depreciações e amortizações  2  40,791  40,791 

Correções de exercícios anteriores    (1,624,691)  - 

Acréscimos e deferimentos  8  58,898  49,700 

Antes das alterações no fundo de maneio    (355,702)  (2,484,368) 

(Aumento) /redução de outros ativos correntes  5  1,915,903  (422,207) 

Aumento/ (redução) de outros passivos correntes  7  (5,276,263)  1,972,216 

Caixa líquida gerada pelas atividades operacionais    (3,716,062)  (934,360) 

       

Fluxo de caixa das atividades de financiamento       

Recebimentos respeitantes a:       

Premio de emissão de acções  6  466,500  - 

Caixa líquida usada nas atividades de financiamento  466,500  - 

       

Variação de caixa e equivalentes de caixa  4  (3,249,562)  (934,360) 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período  4  6,527,357  7,461,717 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período    3,277,795  6,527,357 

 

 

 

 

 

 

 

              A Gerência 
 

   A Técnica de Contas 
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MAPA DE ALTERAÇÕES DOS FUNDOS PRÓPRIOS 

 Para o ano findo a 31 de Dezembro de 2016 

  

Valores em MZN 

Natureza dos movimentos 

Capital próprio atribuível aos detentores do capital 

Capital social 
Outras 

componentes 

Resultados 

transitados 

Resultado líquido 

do período 
Total 

Saldo no início do período 30,000,000 1,758,818 (4,817,528) (2,574,859) 24,366,431 

Ajustamentos relativos a:     - 

- Correções de erros e estimativas - - (1,624,691) - (1,624,691) 

Saldo de abertura após Ajustamentos 30,000,000 1,758,818 (6,442,219) (2,574,859) 22,741,740 

Aplicação do resultado - - (2,574,859) 2,574,859 - 

Premio de emissão - 466,500 - - 466,500 

Resultado líquido do período - - - 1,169,300 1,169,300 

Saldo no fim do período 30,000,000 2,225,318 (9,017,078) 1,169,300 24,377,541 

 

 

 

A Gerência 

  

A Técnica de Contas 
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Identificação da Sociedade 

Data da Constituição:    26/10/2012 

Tipo de Sociedade:  Sociedade anónima 

Número de entidade legal:  100 238 381 

NUIT:     400 316 090 

Endereço: Avenida 25 de Setembro, nº 1123, Segundo andar, Flat K, 
Cidade de Maputo 

 

Capital social 

Capital 30,000,000 MZN 

Capital Subscrito: 30,000,000 MZN 

Acções 30,000 @ 1,000 MZN 

Capital realizado 17,183,262 MZN 

 

Objecto de actividade    

a. Promoção de investimentos; 

b. Desenvolvimento de espaços para projetos imobiliários; 

c. Desenvolvimento turístico; 

d. Prospeção e exploração de recursos naturais; 

e. Desenvolvimento de Infraestruturas; 

f. Serviços e Logística;  

 
As notas que seguem são respeitantes as Demonstrações Financeiras apresentadas neste 

relatório e os valores estão expresso em Meticais, excepto onde for indicado o contrário. 
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1. Bases de apresentação  

As Demonstrações Financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a 

partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade, mantidos de acordo com o Sistema Contabilístico 

Empresarial para as Pequenas Empresas (PGC-PE) baseadas nas Normas Internacionais de Relato Financeiro 

e na base do custo histórico. 

Para que os usuários da informação financeira possam comparar as Demonstrações Financeiras da Entidade 

ao longo do tempo, com o objectivo de identificar tendências na sua posição financeira e no seu 

desempenho, as rúbricas do Balanço e da Demonstração de Resultados referentes ao exercício findo a 31 de 

dezembro de 2016, encontram-se apresentadas em conformidade com o Sistema Contabilístico Empresarial 

para as Pequenas Empresas (PGC-PE). 

As principais políticas contabilísticas utilizadas na preparação das Demonstrações Financeiras foram os 

seguintes:  

 

(a) Activos Fixos Intangíveis 

Os activos intangíveis estão valorizados ao custo de aquisição, líquido das amortizações acumuladas. As 

amortizações são calculadas segundo o método das quotas constantes, numa base duodecimal, de forma a 

amortizar o seu valor ilíquido durante a vida útil esperada do activo. 

 

(b) Activos tangíveis  
 

Os Activos Tangíveis são mostrados ao valor de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. 

As depreciações são calculadas segundo o método das quotas constantes, numa base duodecimal, sobre os 

valores de aquisição, de forma a reintegrar totalmente os bens no fim da sua vida útil esperada. 

 

▪ Os Activos Tangíveis são mostrados ao valor de aquisição, deduzido das depreciações 

acumuladas.  

▪ As depreciações são calculadas segundo o método das quotas constantes, numa base 

duodecimal, sobre os valores de aquisição, de forma a reintegrar totalmente os bens no fim da 

sua vida útil esperada.  

▪ A depreciação dum activo começa quando este esteja disponível para uso.  

▪ Manutenções e reparações que, não acrescentam valor material ao activo, nem prolongam a 

sua vida útil de forma notória, são reconhecidos como despesas no período em que ocorrem. 

Determinados activos de valor insignificante são também reconhecidos como despesa no 

período em que forem adquiridos.  

 

As taxas de depreciação aplicadas variam entre os limites mínimos e máximos legalmente estabelecidos como 

a seguir se indica: 
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Descrição  Taxa anual 

Mobiliário e equipamento administrativo  10% - 25% 

Equipamento de transporte  20% - 25% 
 

 

(c) Reconhecimento do rédito 

 
Os proveitos líquidos de descontos que excluem o imposto sobre valor acrescentado representam o valor 

facturado de serviços fornecidos pela empresa. A empresa mensura o proveito pelo justo valor de retribuição 

recebida ou a receber. 

O proveito é reconhecido apenas quando é provável que os benefícios económicos inerentes a transações 

fluam para a entidade, e a quantia do proveito, custos associados incorridos ou a serem incorridos possam 

ser mensurados com fiabilidade. 

 

(d) Moeda de relato 
 

A moeda de relato é o Metical. As transações em moeda estrangeira são convertidas, no momento do seu 

reconhecimento inicial, à taxa de câmbio existente na data da transação.  

Os activos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos à taxa de câmbio prevalecente na 

data da sua liquidação ou do Balanço, entre elas a que ocorrer primeiro. As diferenças cambiais resultantes 

da liquidação ou conversão de activos ou passivos monetários são incluídas nos resultados do período em que 

ocorram e divulgados. As diferenças cambiais resultantes da liquidação ou conversão de activos e passivos 

monetários são incluídas nos resultados do período em que ocorram, e divulgados como ajustamento de 

instrumentos financeiros. 

 

(e) Imposto   

 

A despesa do imposto inclui apenas o imposto corrente. Impostos correntes são reconhecidos como uma 

despesa ou receita na demonstração de resultados excepto quando se referem a itens directamente 

creditados ou debitados ao capital próprio, caso em que o imposto é reconhecido directamente no capital 

próprio. O encargo do imposto corrente é baseado nos resultados dos períodos ajustados pelos itens que não 

são tributáveis ou dedutíveis. O imposto corrente é mensurado pela quantia que se espera ser paga usando 

as taxas fiscais, que tenham sido decretadas ou substantivamente decretadas a data do balanço. 

 

(f) Imparidade dos activos financeiros 

 

Os activos financeiros que não sejam avaliados pelo justo valor através dos resultados, são avaliados por 

indicadores de imparidade a data do balanço. Os activos financeiros são questionados e perdas por 

imparidade são consideradas incorridas quando há uma evidência objectiva de que, como resultado de um ou 

mais eventos que tenham ocorrido posteriormente ao reconhecimento inicial do activo financeiro, a empresa 
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não terá capacidade de cobrar na sua totalidade os valores devidos de acordo com as condições inicias do 

activo financeiro e que isso tenha impacto nos fluxos de caixa previsto no futuro. 

 

 

(g) Desconhecimento 

 
Os activos financeiros ou uma parte deles são desconhecidos quando expiram os direitos contratuais da 

empresa sobre os fluxos de caixa, quando a empresa transfere substancialmente todos riscos e vantagens 

relacionados com o activo financeiro transferido, ou quando a empresa não transfere e nem retêm 

substancialmente todos riscos e vantagens do activo financeiro transferido, mas perde o controlo sobre o 

activo financeiro transferido. No desconhecimento, a diferença entre o valor escriturado do activo financeiro e 

valor recebido, para além de qualquer outro ajustamento anteriormente efectuado no capital próprio para 

reflectir o justo valor, será transferida para resultados. 

 

Os passivos financeiros ou parte deles são de reconhecidos quando estiver terminada, cancelada ou expirada 

a obrigação estipulada no contrato. No desconhecimento a diferença entre o valor escriturado do passivo 

financeiro incluindo os custos não amortizados que lhe são relacionados, e os valores pagos são transferidos 

para resultados. 

 

(h) Compensação 

 
Quando existe um direito legal de compensação entre activos e passivos financeiros reconhecidos e não há 

intenção de pagar o passivo e realizar o activo simultaneamente, ou quitá-lo pelo valor líquido, todos efeitos 

financeiros relacionados são compensados. 

 

(i)  Imparidade de activos não correntes, excepto goodwill 

 

Activos financeiros 

O valor recuperável de um activo financeiro pode vir a ser reduzido se houver uma evidência objectiva de que 

um ou mais acontecimentos afectaram negativamente os fluxos de caixa estimados futuros desse activo. Uma 

perda por imparidade a respeito de um activo financeiro registado pelo custo amortizado é calculada como a 

diferença entre o seu valor contabilístico, e o valor actual dos fluxos de caixa estimados futuros, descontados 

à taxa de juro efectivo original. Uma perda por imparidade a respeito de um activo financeiro disponível para 

venda é calculada por referência ao seu valor justo corrente. 

Os activos financeiros individualmente significativos são testados para imparidade numa base individual. Os 

activos financeiros remanescentes são avaliados em grupos que partilhem características de risco de crédito 

semelhantes. 

Todas as perdas por imparidade são reconhecidas em lucros ou perdas. Todas as perdas acumuladas 

respeitantes a um activo financeiro disponível para venda que foram previamente reconhecidas em capitais 

próprios são transferidas para lucros ou perdas. 
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Uma perda por imparidade é anulada se a anulação puder ser objectivamente relacionada a um 

acontecimento que ocorrer depois da perda por imparidade ter sido reconhecida. Para os activos financeiros 

medidos ao custo amortizado e activos financeiros disponíveis para venda que sejam títulos de dívida, a 

anulação é reconhecida em lucros ou perdas. Para os activos financeiros disponíveis para venda que sejam 

títulos negociáveis de capitais próprios, a anulação é reconhecida directamente em capitais próprios. 

Activos não financeiros 

Os valores contabilísticos dos activos não-financeiros da Empresa, com excepção das existências, são revistos 

na data de cada relatório para determinar se existe alguma indicação de imparidade. No caso de existir essa 

indicação, o valor recuperável do activo é estimado. Para o goodwill e activos incorpóreos com uma vida útil 

indefinida, o valor recuperável é estimado na data de encerramento de cada exercício económico. 

Uma perda por imparidade é reconhecida sempre que o valor contabilístico de um activo ou da sua unidade 

geradora de caixa exceder o seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o grupo de activos 

identificáveis mais pequenos que gera fluxos de caixa largamente independentes dos outros activos e grupos. 

As perdas por imparidade são reconhecidas na demonstração de resultados. As perdas por imparidade 

reconhecidas a respeito das unidades geradoras de caixa são atribuídas para reduzir o valor contabilístico dos 

activos na unidade geradora de caixa numa base pro rata. 

 

(j)   Caixa e Equivalentes de Caixa 

 
Os montantes incluídos na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores de caixa em 

cofre, depósitos bancários à ordem, depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria, vencíveis a menos de 

três meses, e que possam ser imediatamente mobilizáveis com risco de alteração de valor insignificante. 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rúbrica de caixa e equivalentes de caixa compreende 

também os descobertos bancários incluídos na rubrica de empréstimos e descobertos bancários, no balanço. 

 

 

(k) Custos financeiros 

 
Custos de financiamento obtidos e directamente atribuídos aos custos de aquisição, construção ou produção 

de bens são capitalizados como parte do custo desses activos. A capitalização desses custos cessa quando os 

bens estiverem substancialmente prontos para seu uso pretendido ou venda. 

Os juros de aplicações de curto prazo dos financiamentos obtidos que ainda aguardam aplicação na aquisição, 

construção ou produção dos activos são deduzidos os respectivos custos de capital. 

Os restantes custos de financiamento são reconhecidos como encargo no momento em que são incorridos. 

 

 

(l) Eventos subsequentes 

Incluem os eventos após a data das demonstrações financeiras que proporcionem informação adicional sobre 

condições que existiam à data das demonstrações financeiras são reflectidos nas demonstrações financeiras. 
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Os eventos após a data das demonstrações financeiras que proporcionem informação sobre condições que 

ocorram após a data das demonstrações financeiras são divulgados nas notas às demonstrações financeiras 

consolidadas, se significativos. 

 

(m) Uso de estimativas 

 
A preparação das demonstrações financeiras anuais com base nos princípios de contabilidade geralmente 

aceite em Moçambique requer o uso de certas estimativas contabilísticas critica. Também requer aos 

responsáveis pela gestão o exercício de certos julgamentos no processo de aplicação das políticas 

contabilísticas. Todas as áreas que envolvam um alto grau de julgamento ou complexidade, ou certas 

assunções ou estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, são divulgadas nas respectivas 

secções das demonstrações financeiras. Embora estas estimativas são baseadas no melhor conhecimento que 

os gestores detêm dos acontecimentos correntes e requeiram a tomadas de acções no futuro, os resultados 

reais poderão diferir dessas estimativas. 

 

(n) Provisões 
 

As provisões são reconhecidas, quando e somente quando, a empresa têm uma obrigação presente (legal ou 

construtiva) resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra 

uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são 

revistas na data de cada balanço e são ajustadas de modo a reflectir a melhor estimativa a essa data. 

Uma provisão para contratos onerosos é reconhecida quando os benefícios que a empresa prevê obter de um 

contrato são inferiores ao custo que a empresa irá, inevitavelmente, incorrer para cumprir as suas obrigações 

ao abrigo desse contrato. A provisão é medida tomando-se como base o valor actual do custo mais baixo 

previsto para terminar o contrato e o custo líquido previsto para continuar o contrato. Antes de uma provisão 

ser constituída, a empresa reconhece todas as perdas por imparidade nos activos associados a esse contrato. 

 

(o) Alteração nas políticas contabilísticas, estimativas e erros 

 
Não houve alterações nas políticas contabilísticas que tenham efeitos nos comparativos, deste modo não 

houve variações significativas nas estimativas contabilísticas. Não há erros do exercício anterior que 

requeiram a rê expressão das demonstrações financeiras do período anterior. 
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2. Activos tangíveis e intangíveis 
  S. inicial  Adições  Saldo final 
       

Activos intangíveis       

Propriedade industrial e outros direitos        113,521   -        113,521  

Subtotal        113,521   -       113,521  

       

Activos tangíveis       

Mobiliário e equip. adm. Social           35,151   -          35,151  

Equipamento de transporte         181,408   -        181,408  

Subtotal        216,559   -       216,559  

       

TOTAL        330,080   -       330,080  

       

       

DEPRECIAÇÕES  S. inicial  Reforço  Saldo final 
       

Activos tangíveis       

Mobiliário e equip. adm. Social             7,515           4,509           12,024  

Equipamento de transporte           60,469         36,282           96,751         

Subtotal          67,984        40,791        108,775  

       .  

TOTAL          67,984        40,791        108,775  

       

Activos líquidos        262,096          221,305  

 

 

Para além dos direitos e licenças registadas na rubrica de “activos intangíveis”, a 31 de Dezembro de 2015 a 

ARCOS, SA detinha os seguintes direitos de uso e aproveito de Terra (DUAT): 

 

Nº. 
DUAT  

Área 
(HA) 

Data de 
atribuição 

Duração 
(anos) 

Província Distrito 
Posto 

administrativo 
Finalidade 

3691 30.00 24/03/2015 50 NAMPULA NALACA-A-VELHA NALACA-A-VELHA Turismo 

20164 200.00 24/10/2011 5 MAPUTO MATUTUINE ZITUNDO Turismo 

16299 150.00 05/05/2008 5 MAPUTO MATUTUINE ZITUNDO Turismo 
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3. Investimentos financeiros 

  Saldo Inicial  Adições  Imparidade  Saldo Final 

         

ARKUS Leisure & Golf Resorts, SA                  5,906,251   -  -     5,906,251  

         

Total                  5,906,251                  -                    -        5,906,251  

 

O investimento financeiro no montante de 5,906,251 Meticais, corresponde a 5,906.20 acções com valor 

nominal de 1,000.00 Meticais, subscritas e realizadas na ARKUS LEISURE & GOLF RESORTS, SA, 

correspondente a 39.38% do capital social da empresa participada. Em 2016 a Arco realizou integralmente o 

capital. 

 

 

4. Caixa e equivalentes de caixa 
 
 
  2016  2015  Variação 
       

Depósitos à Ordem  1,777,794  527,357  1,250,437 

Moza Banco - 22717710001 MZN  443,817  453,587  (9,770) 

Moza Banco - 22717710002 MZN  74,923  74,923  - 

Moza Banco - 22717750001 USD  1,259,054  (1,153)  1,260,207 
       

Depósitos à Prazo  1,500,000  6,000,000  (4,500,000) 

Depósitos a Prazo - Moza Bancos a) 1,500,000  6,000,000  (4,500,000) 
       

Total  3,277,794  6,527,357  (3,249,563) 

 
a) Deposito a prazo no Moza Banco por um período de 30 dias vencendo juros a taxa de 7.0%. 

 
 
 
 

5. Outros activos correntes 
  2016  2015  Variação 
       

Imposto a recuperar             503,911              246,650             257,261  

Acções emitidas (a)       12,816,738         14,126,738         (1,310,000) 

Devedores diversos           2,948,658           3,811,822            (863,164) 
       

Total  16,269,306   18,185,209      (1,915,903) 

 
 

a) Acções emitidas e não realizadas com valor nominal de 1,000.00 @. Durante o exercício corrente não 

houve aquisição de acções. 
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Detalhe de Imposto 
  2016  2015  Variação 
       

Imposto a recuperar  503,911  246,650  257,261 
IVA a recuperar  86,637  34,251  52,386 
Adiantamento de imposto sobre o rendimento  110,002  10,000  100,002 
Retenções na fonte  307,272  202,399  104,873 
       

Imposto a pagar  180,118  -  180,118 
Estimativa de Imposto (IRPC do Exercício)  180,118  -  180,118 
       

Total  323,793  246,650  77,142 

 

As autoridades fiscais têm a possibilidade de rever a situação fiscal da Empresa durante um período de dez 

anos (N˚ 5 do Artigo 75 do CIRPC), podendo resultar, devido a diferentes interpretações e/ou 

incumprimentos pontuais da legislação fiscal, nomeadamente em sede do INSS, IRPC, IRPS e Imposto sobre 

o Valor Acrescentado (IVA) eventuais correções. 
 
 
 
 
Detalhe de outros devedores 
  2016  2015  Variação 
          
Devedores-sócios. accionistas ou proprietários -    1,640,941      (1,640,941) 
SICS                   -           1,624,691       (1,624,691) 
Arlindo Estevão                   -                16,250            (16,250) 
       

Devedores diversos  2,948,658    2,170,881           777,777  
Remunerações                   -                50,000            (50,000) 
Realização do capital por regularizar                   -              682,035          (682,035) 
Arkus Leisure & Goulf Resorts, SA             66,378              66,378                    -    
Mozaico        2,700,000         1,293,750         1,406,250  
Focal Point             61,309                    -               61,309  
Top Tours                   -                32,231            (32,231) 
Akiba           120,971              46,487             74,484  
       

Total  2,948,658    3,811,822         (863,164) 

 
 
 

6. Fundos próprios 
  2016  2015  Variação 
       

Capital  30,000,000  30,000,000  - 

Premio de Emissão de acções  2,225,318  1,758,818  466,500 
       

Resultados  (7,847,777)  (7,392,387)  (455,390) 

Resultados transitados  (9,017,078)  (4,817,528)  (4,199,550) 

Resultado do exercício  1,169,300  (2,574,859)  3,744,160 
       

Total  24,377,541  24,366,431  11,110 
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7. Outros passivos correntes 
 
  2016  2015  Variação 
       

Imposto a pagar  180,118  -  180,118 

Detalhe de outros credores  951,699  6,408,081  (5,456,382) 
       

Total  1,131,818  6,408,081  (5,276,263) 

 
 
 
 
Detalhe de outros credores 

  2016  2015  Variação 
       

Arkus Leisure & Goulf Resorts, SA  -  4,273,762  (4,273,762) 

Ajustamentos por regularizar  -  1,826,923  (1,826,923) 

Cardoso Muendane (socio)  696  250,696  (250,000) 

ARKUS  435,000  -  435,000 

BKSC, LDA  -  56,700  (56,700) 

Focal Point  516,003  -  516,003 
       

Total  951,699  6,408,081  (5,456,382) 

 
 
 

8. Acréscimo e deferimentos 
  2016  2015  Variação 

Acréscimo de gastos       

Honorários de auditoria  165,298  106,400  58,898 
       

Total  165,298  106,400  58,898 

 
 
 
 
 

9. Gastos com o pessoal 
  2016  2015  Variação 
       

Remunerações dos trabalhadores  67,015  66,860  155 

Indemnizações  -  6,790  (6,790) 

Encargos sobre remunerações  2,470  2,670  (200) 
       

Total  69,485  76,320  (6,835) 
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10. Fornecimentos e serviços de terceiros     
2016 

 
2015 

 
Variação   

 

 

 

 

 
Combustível 

 
            8,400              18,917            (10,517) 

Material de Escritório 
 

           28,754               6,000             22,754  

Livros e documentação técnica 
 

           10,568                    -               10,568  

Manutenção e reparação 
 

         119,982                    -             119,982  

Comunicações 
 

                 -                 3,800             (3,800) 

Deslocações e estadias 
 

           34,472            382,580          (348,108) 

Despesas de representação 
 

            8,380              77,524            (69,144) 

Assessoria - Estudo de viabilidade 
 

           78,598                    -               78,598  

Auditoria 
 

            3,500                    -                 3,500  

Contabilidade e Consultoria 
 

           42,821                    -               42,821  

Serviços de Consultoria - Avaliação 
 

         179,000            576,192          (397,192) 

Rendas e alugueres 
 

         129,244              42,838             86,406  

Seguros 
 

            4,200                    -                 4,200  

Material de manutenção e reparação- Outros                  -                39,003            (39,003) 

Outros fornecimentos de serviços 
 

           59,490            131,520            (72,030)   
 

 
 

 
 

Total 
 

       707,408  
 

    1,278,373  
 

     (570,965) 

 

 

11. Ajustamentos do período 
  2016  2015  Variação 
       

Contas a receber  326,766  (0)  326,766 
       

Total  326,766  (0)  326,766 

 

 

12. Outros gastos e perdas operacionais 
  2016  2015  Variação 
       

Outros ganhos operacionais  12,362  -  12,362 

Reversões do período  12,362  -  12,362 
       

Outras perdas operacionais  975,445  1,277,700  (302,255) 

Impostos e taxas  968,445  1,271,669  (303,224) 

Multas e penalidade  7,000  6,031  969 
       

Total  (963,083)  (1,277,700)  314,617 

 

 

13. Gastos e perdas financeiras 
  2016  2015  Variação 
       

Diferenças de câmbios desfavoráveis  314,447  -  314,447 

Serviços bancários  2,091  17,146  (15,055) 
       

Total  316,538  17,146  299,392 
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14. Rendimentos e ganhos financeiros  
  2016  2015  Variação 
       

Juros de depósito a prazo  2,360,023  115,471  2,244,552 

Diferenças de câmbio favoráveis  1,413,467  -  1,413,467 
       

Total  3,773,489  115,471  3,658,018 

 

 

15. Estimativa de imposto sobre o rendimento   

 

Descrição 
 

Filtros fiscais 2016 
 

2015   
      

Resultados antes do imposto  1,349,419 1,349,419  (865,234) 
      

Encargos não dedutíveis      

50% Despesas com viaturas Ligeiras  8,400 4,200  12,384 

50% Ajudas de custos  - -  91,190 

80% Despesas de representação  42,852 34,282  12,419 

100% Multas e Penalidades  7,000 7,000  6,031 

100% Variações patrimoniais Positivas  466,500 466,500  - 

100% Ajustamentos do Período  47,231 47,231  - 
      

Prejuízos Anteriores      

2014   (602,551)  (602,551) 

2015   (743,211)  0 
      

Matéria coletável  1,921,402 562,870  (1,345,762) 
      

IRPC 32%   180,118  - 

Pagamento especial por conta   (110,002)  (10,000) 
      

Imposto a pagar (a recuperar)   70,116  (10,000) 

      

Pagamento por conta   144,095  - 
      

Jun/17   48,032  - 

Ago/17   48,032  - 

Out/17   48,032  - 

      
      

Pagamento especial por conta   30,000  30,000 
      

Jun/17   10,000  10,000 

Ago/17   10,000  10,000 

Out/17   10,000  10,000 

 

 

16. Eventos subsequentes ajustáveis 

 
Nenhuma questão de relevância para os assuntos financeiros da ARCO INVESTIMENTOS, SA ocorreu entre a 

data do balanço e a data de aprovação destas demonstrações financeiras. 

 


