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Aspectos Relevantes

Features

• O volume de cerveja vendida cresceu 17% para 970,888
hectolitros.

• Beer Volumes grow by 17% to 970,888 hectolitres.
• The Manica Brewery in Beira increases production output by 28%.

• A fábrica da Manica na Beira aumentou a produção em 28%.
• Trading profit reflects year on year improvement of 26%.
• O lucro de exploração reflectiu uma melhoria de 26% em relação
ao ano anterior.
• A Laurentina Cervejas S.A.R.L. foi integrada na CDM com
sucesso e as marcas Laurentina Clara e Laurentina Preta
voltaram à normalidade e estão a crescer significativamente.
• A qualidade do produto mais uma vez alcançou o prémio internacional “International Monde Selection Award”.
• A rede de distribuição expandiu-se com a abertura de um novo
depósito em Xai Xai.
• As empresas Brasseries International Holdings e Moçambique
Investimentos Limitada, juntaram-se à CDM como novos
accionistas, aumentando desta feita o número de acções
ordinárias em 12,089,014, passando a atingir 112,089,014.
• O Rand Sul Africano valorizou-se contra a maioria das moedas,
incluindo o Metical, resultando em custos financeiros líquidos e
diferenças cambiais significativos.
• O lucro base por acção e os dividendos propostos por acção
reflectem um declínio em relação ao ano anterior, principalmente
como resultado das diferenças cambiais não realizadas.
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• Laurentina Cervejas S.A.R.L. successfully integrated into CDM
with the Laurentina Clara and Laurentina Preta brands
re-established and growing strongly.
• Product quality achievements once again include the
International Monde Selection Award.
• Distribution network expanded with the opening of a new depot
in Xai Xai.
• Brasseries International Holdings and Moçambique Investimentos Limitada, join CDM as new shareholders increasing
the number of ordinary shares by 12,089,014 to 112,089,014.
• SA Rand strengthens against most currencies, including the
Metical, resulting in significant Net financing costs and Exchange
differences in the period.
• Basic earnings per share and proposed Dividends per share
reflect a decline on the prior financial year, mainly as a result of
unrealised Exchange differences.
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Missão e Valores

Mission and Values

Nossa Missão

Mission Statement

Desejamos continuar a ser a principal cervejeira de Moçambique
em termos de quota do mercado e rentabilidade e, desse modo,
criar riqueza para todos os nossos parceiros, incluindo a sociedade
em que operamos.

To continue to be the dominant brewer in Mozambique in terms of
market share and profitability, and in so doing, create wealth for all
of our stakeholders, including the societies in which we operate.

Values
Valores
• Somos optimistas quanto ao futuro de Moçambique e apostamos
em continuar a contribuir de forma substancial para o desenvolvimento económico dos nossos investimentos e acções.

• We are optimistic about the future of Mozambique and are
committed to continue making a substantial contribution to its
economic development through our investments and actions.
• Our people are our greatest assets.

• As pessoas são o nosso principal recurso.
• We are open and honest in our dealings.
• Somos abertos e honestos em todas as nossas acções.
• Respeitamos o povo e a cultura das comunidades de
Moçambique.
• Estamos apostados no melhoramento contínuo de tudo o que
fazemos.

• We respect the people and culture of the various communities
of Mozambique.
• We are committed to continuous improvement in everything
we do.
• We have a results driven approach to doing business.

• A nossa actividade empresarial visa o alcance de resultados.

Sra. Graça Machel, Presidente da
FDC e sua Exa o Ministro da
Educação, Sr. Alcido Ngwenha presidindo a cerimónia numa das
escolas da ADPP em Maputo
acompanhados pelo Sr. Roger
Smith, Director Geral da CDM.

Ms. Graca Machel, chairperson of
the F.D.C. and the Hon Minister of
Education, Mr. Alcido Ngwenha
presiding over a ceremony at an
ADPP school in Maputo accompanied by Mr. Roger Smith, Managing
Director of CDM.
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Isidora Faztudo
Presidente do Conselho de Administração
Chairman

Mensagem da Presidente do Chairman’s
Conselho de Administração
Statement
para ano findo em 31 de Março de 2003

for the year ended 31 March 2003

Tendo recentemente aceite o cargo de Presidente do Conselho de
Administração da Cervejas de Moçambique S.A.R.L., esta é a
minha primeira oportunidade de informar sobre o progresso da
empresa durante o ano findo.

Having recently accepted the Chair at Cervejas de Moçambique
S.A.R.L., this will be my first opportunity to report the progress of
the Company over the past year.

É com grande prazer que informo, apesar dos desafios que enfrentámos este ano, incluindo a integração da Laurentina Cervejas
S.A.R.L. na CDM e a desvalorização cambial contra o Rand Sul
Africano, a Cervejas de Moçambique S.A.R.L. irá mais uma vez
declarar resultados líquidos, depois de impostos, positivos e propor
a distribuição de dividendos para os accionistas referentes ao ano
findo em Março de 2003.
Tomarei também esta oportunidade para endereçar os meus desejos de boas vindas à família da CDM aos novos accionistas, que
agora incluem a Moçambique Investimentos Limitada e a Brasseries
International Holdings.
No último ano a economia Moçambicana evidenciou crescimento,
com uma tendência positiva no último trimestre de 2002 e no
primeiro trimestre deste ano. Os projectos de investimento
estrangeiro no país continuaram, com vários novos projectos já iniciados. É de lamentar que Moçambique não possa escapar dos
efeitos dos eventos globais e é uma preocupação que o conflito
recente que aconteceu no Iraque irá pôr uma pressão adicional no
acesso aos fundos necessários dos doadores, que prevalece um
factor chave na reconstrução de infra-estruturas que irão facilitar o
crescimento económico contínuo.
Sou de opinião que o crescimento económico irá continuar e sinto
que a Cervejas de Moçambique S.A.R.L. se encontra bem posicionada de momento para alcançar melhores resultados no próximo ano.

It gives me great pleasure to report that despite a number of challenges during the past year, which included the integration of
Laurentina Cervejas S.A.R.L. into CDM and a weak exchange rate
against the South African Rand, Cervejas de Moçambique S.A.R.L.
will once again be reporting a net profit after taxation and proposing
a dividend to shareholders for the period ended 31 March 2003.
It is also an opportunity for me to welcome our new shareholders,
which now include Moçambique Investimentos Limitada and
Brasseries International Holdings to the CDM family.
Over the past year the Mozambican economy has experienced
growth. Foreign investment projects in the country have continued,
with a number of new projects initiated. It is unfortunate that
Mozambique cannot escape the effect of Global events and it is a
concern that the recent conflict that has taken place in Iraq will put
additional pressure on access to much needed donor funds, which
remain a key factor in rebuilding the infrastructure which will facilitate
continued economic growth.
I am of the opinion that the economic growth will continue and feel
that Cervejas de Moçambique S.A.R.L. finds itself well positioned at
this point to achieve improved results in the year ahead.
My sincere appreciation to the Board of Directors for their support
and efforts during the year. Special thanks to the management and
staff of CDM, for their continued and dedicated striving, which has
ensured another successful year for Cervejas de Moçambique
S.A.R.L., now in its eighth year following privatisation.

Gostaria de endereçar a minha apreciação sincera ao Conselho de
Administração pelo apoio e esforços durante o ano. Meus agradecimentos especiais aos gestores e trabalhadores da CDM, pelo
suporte contínuo e dedicado, o qual garantiu mais um ano de
sucesso para a Cervejas de Moçambique S.A.R.L., agora no seu
oitavo ano depois da privatização.

Isidora Faztudo
Presidente do Conselho de Administração / Chairman
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Roger Smith
Director Geral
Managing Director

Relatório do Director Geral

Managing Director’s Report

para ano findo em 31 de Março de 2003

for the year ended 31 March 2003

Pontos gerais

Overview

Num ano de consolidação da Indústria Cervejeira Moçambicana,
tenho o prazer de informar que a Cervejas de Moçambique
S.A.R.L., teve um bom desempenho. Do ponto de vista dos
Administradores, a integração da Laurentina Cervejas S.A.R.L. na
Cervejas de Moçambique S.A.R.L., criou uma plataforma para o
crescimento futuro, e nós encontramo-nos bem posicionados para
continuar a atribuir valor aos accionistas.

In a year of consolidation in the Mozambican Brewing Industry, I am
pleased to report that Cervejas de Moçambique S.A.R.L. has performed well. In the view of the Directors, the integration of the
Laurentina Cervejas S.A.R.L. into Cervejas de Moçambique
S.A.R.L. provides us with a platform for future growth and we find
ourselves well placed to continue delivering shareholder value.

O excelente crescimento no lucro de exploração de 28% em
relação ao ano anterior, resultante principalmente do aumento do
volume de vendas em 17% e da melhoria da eficiência operacional,
não se traduziu infelizmente no aumento do lucro líquido atribuível
aos accionistas. A valorização repentina do Rand Sul Africano em
relação à maior parte das outras moedas, no terceiro trimestre de
2002, não foi prevista e a magnitude daí resultante não foi antecipada. Desde a privatização da Cervejas de Moçambique S.A.R.L.
em 1995, o Metical Moçambicano demonstrou uma forte correlação com o Rand Sul Africano e grande vulnerabilidade com o
Dólar Americano e outras moedas fortes.
A aquisição da Laurentina Cervejas S.A.R.L. foi financiada com fundos do exterior em Rands Sul Africanos, devido à falta de financiamento local e às condições atractivas oferecidas. Desde Junho de
2002, o Metical sofreu uma desvalorização de cerca de 38% contra
o Rand, com o impacto resultante nos custos financeiros dos
empréstimos pendentes em Rands. A necessidade de criar uma provisão para as diferenças cambiais não realizadas nestes empréstimos, de acordo com as normas de contabilidade internacionais, também afectou negativamente o nosso desempenho financeiro. Os
Administradores são de opinião que o Rand deve desvalorizar
durante o ano 2003 e voltar aos seus níveis de câmbio vigentes em
meados de 2002. Foram incluídas nos resultados provisões para
impostos diferidos, as quais reduziram ainda mais o resultado líquido
atribuível aos accionistas. Estes itens estão detalhados nas Notas às
Demonstrações Financeiras Consolidadas, nas Notas 6,7,13 e 19.
O financiamento parcial da aquisição da Laurentina Cervejas
S.A.R.L. através da emissão adicional de 12,089,014 acções
aumentou o número de acções emitidas para 112,089,014. De
acordo com a nossa política de dividendos, o Conselho de
Administração irá propor que seja declarado um dividendo de MT
1,010.60 por acção para o ano findo em Março de 2003. Sujeito a
aprovação, na Assembleia Geral de accionistas a ser realizada em
29 de Julho de 2003, o dividendo será pagável trinta dias após a
Assembleia Geral.
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The excellent growth in Trading Profit of 28% over prior year, driven
mainly by the increase in sales volume of 17% and improved operational efficiencies has, unfortunately not translated into an
increased Net profit attributable to shareholders. The sudden
strengthening of the SA Rand against most currencies in the third
quarter of 2002 was certainly unexpected and the magnitude
thereof not anticipated. Since the privatisation of Cervejas de
Moçambique S.A.R.L. in 1995, the Mozambique Metical has
demonstrated a strong correlation with the SA Rand and great vulnerability to the US Dollar and similar hard currencies.
The Laurentina Cervejas S.A.R.L. acquisition was funded from outside Mozambique, in SA Rands, because of the lack of local finance
and the attractive terms offered. Since June 2002, the Metical has
devalued some 38% against the Rand, with the resultant impact on
the financing costs of the outstanding SA Rand loans. Having to
provide for unrealised exchange differences on these loans, as
required by International Financial Reporting Standards has also
negatively affected our financial performance. The Directors are of
the view that the SA Rand should weaken during 2003 and return to
its mid 2002 exchange levels. Provision for deferred Tax has been
included in the results, which further reduced the basic earnings per
share. These items are expanded upon in the Notes to the consolidated financial statements in notes 6, 7,13 and 19.
The partial funding of the Laurentina Cervejas S.A.R.L. acquisition
through the issuing of an additional 12,089,014 shares increased
the total number of shares issued to 112,089,014. In keeping with
our Dividend declaration policy, the Board of Directors will propose
that a Dividend of MT1,010.60 per share is declared for the year
ending March 2003. Subject to approval, at the Shareholders
General Assembly to be held on 29th July 2003, the Dividend will be
payable thirty days thereafter.

31 de Março 2003
31 March 2003
As acções da Cervejas de Moçambique S.A.R.L., durante o ano
findo em 31 de Março 2003, foram negociadas numa faixa muito
estreita com a cotação das acções a diminuir de MT 15,000,00,
que era o valor de cotação inicial, para MT 14,000.00 no final do
ano. Os volumes negociados foram muito reduzidos, com somente
27 transacções realizadas, nas quais 58,200 acções foram transaccionadas no valor de MT 957,270,000.
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The shares in Cervejas de Moçambique S.A.R.L., traded in a very
narrow band during the year ended 31st March 2003 with the share
price declining from the listing price of MTS15,000,00 to
MTS14,000.00 in the final trade of the year. Trading volumes were
very thin with only 27 transactions taking place, in which 58,200
shares changed hands at a value of MTS 957,270,000.

The market place
O Mercado
Num ano em que ocorreram actividades interessantes no mercado,
o crescimento significativo do volume e a expansão para novos territórios geográficos foram alcançados, através da implementação
de uma estratégia de marcas e distribuição abrangentes “route to
market initiative”.
A 2M continua a ser a marca número um de Moçambique, o que a
leva a manter a sua posição dominante no mercado. Essa posição
foi apoiada por diversas promoções do produto junto dos consumidores, incluindo uma promoção a nível nacional realizada durante o
período festivo, cujo prémio principal constava de uma viatura 4x4,
a qual foi ganha por um residente de Maputo.
Sentimo-nos bastante satisfeitos com a pronta recuperação e o
crescimento do volume que foi conseguido pelas marcas Laurentina
e estamos em crer que este momento irá perdurar. Em aditamento à nossa carteira de marcas, no final do ano financeiro transacto
foi lançada a Redd’s, produzida localmente, disponível em latas de
340ml. A produção local tem permitido a comercialização do produto a um preço atractivo, e a aceitação inicial do produto tem sido
bastante encorajadora.
A nossa parceria bem sucedida com os distribuidores e grossistas,
que é responsável por mais de 70% das nossas vendas, continuou
durante o ano. Uma avaliação do potencial mercado na zona turística costeira da província de Gaza resultou na abertura do novo
depósito de distribuição no Xai-Xai. A crescente actividade no sector agrícola e de turismo nesta área é muito encorajadora. A abertura deste depósito tem melhorado a disponibilidade do produto e
ajudado a estabilizar o preço de retalho no território circundante.
A continuidade da disponibilidade do produto destinado aos mercados da zona norte, através do nosso depósito de Nampula,
revelou-se problemática durante o ano transacto. Isto deveu-se aos
frequentes atrasos do batelão que efectua a travessia do rio
Zambeze na província da Zambézia, assim como aos atrasos no
manuseamento dos contentores no porto de Nacala. Existe um
bom potencial que poderá levar a um aumento das vendas nesta
região, mas que só poderá ser aproveitado se as infra-estruturas
existentes fossem melhoradas.

O Produto
Muito tempo e esforço foram dispendidos no processo de integração das marcas Laurentina na fábrica de cervejas Mac Mahon
em Maputo. Este processo foi concluído com êxito e acreditamos
ter-se conseguido um produto de qualidade altamente melhorada e
consistente, agora disponível aos consumidores.
Infra-estruturas adicionais de armazenamento de cerveja foram
instaladas nas fábricas de cerveja Mac Mahon e Manica durante o
ano. A instalação da nova linha de engarrafamento “Simmonazzi”
instalada na fábrica de cerveja Manica, a qual começou a operar em
Outubro de 2001, revelou-se excepcionalmente valiosa e permitiu
que as necessidades de aumento de produção fossem acomodadas. A produção da fábrica Manica na Beira registou um
aumento de 28% em relação ao ano transacto.

In an exciting year in the market place, good volume growth and
expansion into new geographical territories was achieved through
the implementation of a comprehensive brand strategy and distribution “route to market initiative”
2M continues to be Mozambique’s number one brand and maintained it’s dominant position in the market place. It was supported
by a number of consumer promotions, including a national promotion over the festive period in which the main prize, a 4X4 motor
vehicle was won by a resident of Maputo.
We are well pleased with the steady recovery and volume growth
that has been achieved by the Laurentina brands and believe that
this momentum will continue. An addition to our portfolio of brands
in the latter part of the financial year was locally produced Redd’s,
available in a 340ml can. Local production has allowed the product
to be marketed at an attractive price and initial consumer acceptance has been most encouraging.
Our successful partnership with distributors and wholesalers, which
accounts for in excess of 70% of our sales continued during the
year. An evaluation of market potential in the Gaza Province coastal
resorts area resulted in the opening of the new Xai Xai distribution
depot. The increased activity in the agricultural and tourism sector
in this area is most encouraging. The opening of this depot has
improved product availability and assisted in stabilising retail pricing
in the surrounding territory.
Continuity of stock availability to the northern markets through our
Nampula depot proved problematic during the past year. This was
as a result of the frequent delays at the Zambezi river ferry crossing
into the Zambezia Province and container handling delays experienced at the Nacala port. Good potential for increased sales in this
region exists, but will depend on improvements to the infrastructure
being implemented.

The product
Much time and effort was expended on the integration of the
Laurentina brands into the Mac Mahon Brewery in Maputo. This
was successfully accomplished and we believe that a vastly
improved and consistently high quality product is now available to
the consumer.
Additional Beer storage facilities were installed at the Mac Mahon
and Manica Breweries during the year. The installation of the new
Simmonazzi packaging line in the Manica Brewery, commissioned in
October 2001, proved exceptionally valuable and allowed for the
increased production requirement to be accommodated. Output
from the Manica Brewery in Beira increased by 28% over the prior
year.
Excellent product quality was maintained throughout the year and
once again Cervejas de Moçambique S.A.R.L. was awarded a silver
medal for outstanding quality at the international Monde Selection

A Cervejas de Moçambique, S.A.R.L. conseguiu manter um produto de excelente qualidade durante todo o ano, tendo, por esse
feito, sido, mais uma vez, premiada com a medalha de prata pela
alta qualidade do seu produto na “International Monde Selection
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Awards”. A Redd’s foi recentemente adicionada à variedade das
marcas produzidas localmente, sendo a Amstel Lager a única
marca importada a ser distribuída.

Awards. Redd’s has now been added to the locally produced brand
range leaving Amstel Lager the only imported brand being distributed.

Recursos humanos

The people

A empresa possui no total 700 empregados, o que representa um
aumento de 5% comparativamente ao ano anterior. Este aumento
revelou-se necessário para atender às funções de venda e distribuição dos produtos da Laurentina. O aumento requerido para
complementar as outras funções foi mínimo, pelo facto de se considerar que a capacidade instalada era suficiente para fazer frente
ao aumento da produção que se seguiu à aquisição da empresa em
Maio de 2002.

The employee complement of 700 is 5% more than the previous
year, the increase being necessary to sell and distribute the
Laurentina brands. There were minimal increases to complement
required in the other functions, as there was sufficient installed
capacity to cope with the added production requirement ahead of
the acquisition in May 2002.

O total de empregados inclui 8 trabalhadores expatriados, o que
reflecte uma redução de 20% comparativamente ao ano anterior. A
redução no número de trabalhadores expatriados foi tornada possível pela substituição por empregados nacionais na equipa de
gestão na Fábrica de Cerveja Manica e da Gestora de Recursos
Humanos da empresa. A formação do pessoal continua a ser uma
área em que a empresa coloca uma especial ênfase e a substituição por empregados nacionais para as posições chave continuará
a ter lugar como e quando estes se encontrarem devidamente
preparados para as ocupar.
Uma nova infra-estrutura de formação está a ser construída na
fábrica de Cerveja Mac Mahon em Maputo, a qual será utilizada
durante o ano de 2003.
Para além do programa de educação e de prevenção contra o HIV
SIDA que a empresa tem vindo a implementar desde 2001, acrescentámos agora a provisão da terapia antiretroviral, ART. Os empregados e as suas famílias têm acesso a tratamento confidencial,
aconselhamento psicológico e aos medicamentos necessários ao
tratamento, totalmente comparticipados pela empresa.
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The complement includes 8 expatriate employees, which reflects a
20% reduction to the previous year. The reduction in the number of
expatriate employees has been made possible by the localisation of
the management team at the Manica Brewery and the company
Human Resources Manager. Staff training remains a primary focus
area for the company and localisation of key positions will continue
to take place as and when the appropriate candidates for these
positions are available.
A new staff training facility is being constructed at the Mac Mahon
Brewery in Maputo and will be put into use during the year ahead.
In addition to the HIV AIDS staff education and prevention program
that the company has had in place since 2001, we have now added
the provision of antiretroviral therapy, ART, to the program.
Employees and their families have access to confidential treatment,
physiological counselling and the drugs required for treatment, fully
funded by the company.

31 de Março 2003
31 March 2003
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A comunidade

The community

Durante o ano transacto mantivémos o nosso relacionamento positivo com, e o apoio à comunidade, através de diversas instituições
e associações. A nossa política de avaliação de Projectos de
Investimento Social da Empresa não foi alterada e acreditamos que
as áreas prioritárias para o nosso apoio e assistência financeira continuarão a ser os serviços de saúde e educação.

Over the past year we have continued our positive relationship with,
and support of the community through a number of institutions and
associations. Our policy for evaluating Corporate Social Investment
Projects was unchanged and we believe that the priority areas for
our support and financial assistance will continue to be health services and education.

Parte dos fundos doados à Fundação para o Desenvolvimento da
Comunidade (FDC) durante o ano foi utilizada para a reabilitação da
escola comunitária no Hulene, Maputo. Sentimo-nos bastante
orgulhosos de fazer parte do projecto e de termos o privilégio de
observar em primeira mão o impacto que este projecto meritório
teve na comunidade. A cerimónia foi presidida pela Sra. Graça
Machel, presidente da FDC, e por Sua Exa o Ministro da Educação,
Sr. Alcido Ngwenha.

Part of the funding donated to the Foundation for Community
Development (F.D.C.) in the year was utilised for the rehabilitation of
the community school in Hulene, Maputo. We are proud to be part
of the project and observed first hand, the impact that this worthy
project had on the community. Ms. Graca Machel, chairperson of
the F.D.C. and the Hon Minister of Education, Mr. Alcido Ngwenha
presided over the ceremony.

A escola da ADPP em Maputo e o Instituto para Deficientes Visuais
foram de novo beneficiados durante o ano. A ADPP, através do
patrocínio financeiro de crianças e da doação de equipamento e o
Instituto para Deficientes Visuais, através da reabilitação das suas
instalações localizadas na Beira.
Vários eventos culturais receberam o apoio da Cervejas de
Moçambique, S.A.R.L., ao longo do ano. Porém, o maior patrocínio
para o desporto foi para a Liga Nacional de Futebol. Uma época de
sucesso foi concluída e aguardamos com antecipado prazer por um
outro campeonato excitante na época de futebol de 2003.

The ADPP school in Maputo and the Institute for the Visually
Impaired again benefited in the year. ADPP through the financial
sponsorship of children and the donation of equipment and the
Institute for the Visually Impaired through the rehabilitation of their
facilities located in Beira.
Various cultural events received support from Cervejas de
Moçambique S.A.R.L. through the year, but the major sports sponsorship was the National Soccer League. A successful season was
completed and we look forward to another exciting competition in
the 2003 soccer season.

The outlook for the year ahead
Perspectivas para o próximo ano
Os Administradores são de opinião que muitas das diferenças cambiais reportadas não devem ser realizadas e que as perspectivas
para melhorar os ganhos dos Accionistas no próximo ano são positivas. A Cervejas de Moçambique encontra-se numa situação excelente para extrair o beneficio das marcas da Laurentina recentemente acrescentadas à nossa carteira, e que existem indicações
recentes, que o crescimento real do volume de vendas, se bem que
limitado, está a voltar para o mercado de cerveja moçambicano.

The Directors are of the opinion that much of the reported exchange
differences may not be realised and that the outlook for improved
shareholder earnings in the year ahead is positive. Cervejas de
Moçambique S.A.R.L. is in an excellent position to extract benefit
from the newly acquired Laurentina brands in our portfolio and that
there are recent indicators that real volume growth, albeit limited, is
returning to the Mozambican clear beer market.

Roger Smith
Director Geral / Managing Director
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Conselho de Administração

Board of Directors

para ano findo em 31 de Março de 2003

for the year ended 31 March 2003

Os Administradores da empresa no momento do
relatório são:

The Directors of the company at the time of the
report are:

I. d. S. Faztudo. (Sra.) / Presidente
R.V.F. Smith / Director Geral
B. Alfredo
F.F. Alves
J.A. Kirby
M.J. M’Beve
H. Mastrantonis (Ms)
J.A.D. Moreira
C. McDougall
C.J. Rhode
G. van den Houten

I. d. S. Faztudo (Ms) / Chairman
R.V.F. Smith / Managing Director
B. Alfredo
F.F. Alves
J.A. Kirby
M.J. M’Beve
H. Mastrantonis (Ms)
J.A.D. Moreira
C. McDougall
C.J. Rhode
G. van den Houten

Mudanças no Conselho de Administração:

Changes to the Board:

A Sra. Isidora de Esperança Faztudo foi eleita Presidente do
Conselho de Administração da Cervejas de Moçambique S.A.R.L.
no dia 28 de Fevereiro de 2003.

Ms Isidora de Esperança Faztudo was appointed Chairman of the
Cervejas de Mocambique S.A.R.L. Board of Directors on 28th
February 2003.

O Sr. Craig McDougall rescindiu à sua posição como Presidente no
dia 28 de Fevereiro de 2003, continuando, porém, a exercer funções
como Administrador.

Mr Craig McDougall resigned his position of Chairman on 28th
February 2003, but continues to serve as a Director.
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Aprovação do Conselho de Directors Approval of the
Administração
Financial Statements
para ano findo em 31 de Março de 2003

for the year ended 31 March 2003

Os Administradores da Cervejas de Moçambique, S.A.R.L., são
responsáveis pelas demonstrações financeiras consolidadas da
empresa.

The consolidated financial statements of Cervejas de Moçambique,
S.A.R.L. are the responsibility of the directors of the company.

Para satisfazer esta responsabilidade, a sociedade dispõe de sistemas internos de controlo contabilístico e administrativo para assegurar que os activos da empresa sejam salvaguardados e que as
respectivas operações e transacções sejam executadas e escrituradas em conformidade com as normas e os procedimentos adoptados.
A Administração preparou as demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade.
As demonstrações financeiras consolidadas para o ano findo em 31
de Março de 2003, constantes das páginas 15 a 43, foram
aprovadas pelo Conselho de Administração da empresa em 14 de
Maio de 2003 e vão assinadas em seu nome por:

The directors fulfil this responsibility primarily by establishing and
maintaining accounting systems and practices adequately supported by internal accounting controls. Such controls provide assurance that the company's assets are safeguarded, that transactions
are executed in accordance with management's authorisation and
that the financial records are reliable.
Management in accordance with International Financial Reporting
has prepared the financial statements.
The consolidated financial statements for the year ended 31 March
2003 set out on pages 15 to 43 were approved by the board of
directors on 14 May 2003 and are signed on its behalf by:

Carl Rhode.
Director Financeiro / Financial Director

Roger Smith
Director Geral / Managing Director

Conselho Fiscal

António Vicente

Olga Massango

Amilcar Ubisse
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Relatório dos Auditores
Independentes

Report of the independent
auditors

Aos Accionistas da Cervejas de Moçambique, S.A.R.L.

To the shareholders of Cervejas de Moçambique, S.A.R.L.

Procedemos à auditoria do balanço consolidado da
Cervejas de Moçambique, S.A.R.L. e da sua subsidiária
(o “Grupo”), que acompanha este relatório, referente ao
ano findo em 31 de Março de 2003, assim como à respectiva demonstração de resultados consolidados, demonstração consolidada das alterações em fundos próprios e
mapa de fluxo de caixa consolidado, respeitantes ao ano
findo na mesma data. A responsabilidade pelas referidas
demonstrações financeiras consolidadas é da Administração da empresa. A nossa responsabilidade é expressar um parecer sobre as mesmas, com base na nossa
auditoria.
Executámos a nossa auditoria de acordo com as Normas
Internacionais de Auditoria. Tais normas exigem que o
planeamento e a condução da auditoria se processem de
forma a obter uma certeza razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de quaisquer distorções
materialmente relevantes. A auditoria inclui a análise,
numa base de teste, da evidência que sustenta os valores
e as divulgações incluídas nas demonstrações financeiras. Uma auditoria também inclui uma avaliação dos
princípios contabilísticos adoptados, bem como quaisquer estimativas de natureza substancial feitas pela
gerência, bem como uma ponderação da correcta apresentação das demonstrações financeiras. Acreditamos
que os nossos procedimentos de auditoria fornecem uma
base razoável que nos permite emitir o nosso parecer.

We have audited the accompanying consolidated balance sheet of Cervejas de Moçambique, S.A.R.L. and its
subsidiary (the “Group”) as of 31 March 2003 and the
related consolidated statements of income, changes in
equity and cash flows for the year then ended. These
consolidated financial statements are the responsibility of
the directors. Our responsibility is to express an opinion
on these consolidated financial statements based on our
audit.
We conducted our audit in accordance with International
Standards on Auditing. Those standards require that we
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of
material misstatement. An audit includes examining, on a
test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes
assessing the accounting principles used and significant
estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We
believe that our audit provides a reasonable basis for our
opinion.
In our opinion the consolidated financial statements fairly
present, in all material respects, the financial position of
the Group as of 31 March 2003 and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in
accordance with International Financial Reporting
Standards.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas apresentam, em todos os aspectos materiais, a
situação financeira do Grupo em 31 de Março de 2003,
bem como os resultados das suas operações e seus fluxos de caixa para o ano findo na mesma data, em conformidade com as Normas Internacionais de
Contabilidade.

KPMG
Maputo, 14 de Maio de 2003
Maputo, 14 May 2003
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Demonstração de Resultados Consolidados para o ano findo em 31 de Março de 2003
Consolidated income statement for the year ended 31 March 2003
Grupo / Group

Vendas / Turnover

3

Custo de vendas / Cost of sales

Lucro bruto / Gross profit

Empresa / Company

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2002
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March.2002
MT’000

1 626 327 280

1 397 078 169

1 216 318 599

(946 016 413)

(831 447 152)

(681 904 659)

680 310 867

565 631 017

534 413 940

(341 396 521)

(295 873 949)

(262 582 894)

Despesas de venda e de administração /
Selling and administration expenses

Lucro de exploração / Trading profit

4

338 914 346

269 757 068

271 831 046

Custos financeiros líquidos / Net financing costs

5

(73 276 460)

(59 018 251)

(41 957 965)

7 465 389

4 626 173

1 909 995

6

(68 900 140)

(68 785 670)

(10 516 359)

204 203 135

146 579 320

221 266 717

(57 821 223)

(27 344 577)

(38 161 155)

146 381 912

119 234 743

183 105 562

Outros proveitos / Other income
Diferenças cambiais / Exchange differences

Lucro líquido antes de impostos / Net profit before taxation

Impostos / Taxation

7

Lucro líquido depois de impostos / Net profit after taxation

Lucro por acção / Earnings per share

Número médio ponderado de acções /
Weighted average number of shares

8

111 081 592

111 081 592

100 000 000

Lucro base por acção / Basic earnings per share

8

1.32

1.07

1.83

Lucros diluídos por acção / Diluted earnings per share

8

1.32

1.07

1.83
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Balanço Consolidado em 31 de Março de 2003
Consolidated balance sheet at 31 March 2003
Grupo / Group

Empresa / Company

31.03.2003
MT’000

31.03.2003
MT’000

31.03.2002
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March.2002
MT’000

10
11

844 670 991
295 897 917

794 420 917
7 576 780

765 132 230
10 712 102

12
13

90 320 147

217 061 694
-

-

1 230 889 055

1 019 059 391

775 844 332

205 129 232
103 610 530
38 725 071

203 701 163
94 208 797
26 565 437

120 148 812
75 269 010
51 701 270

347 464 833

324 475 397

247 119 092

1 578 353 888

1 343 534 788

1 022 963 424

Activos / Assets
Activos não-correntes / Non-current assets
Propriedade, instalações e equipamento /
Property plant and equipment
Imobilizado incorpóreo / Intangible assets
Investimento na empresa subsidiária /
Investment in subsidiary company
Activo de imposto diferido / Deferred tax asset
Total de activos não-correntes / Total non-current assets

Activos correntes / Current assets
Existências / Inventories
Clientes e outros devedores / Trade and other receivables
Caixa e equivalentes de caixa / Cash and cash equivalents

14
15

Total de activos correntes / Total current assets
Total de activos / Total assets
Passivos e fundos próprios / Equity and liabilities
Capital e reservas / Capital and reserves
Capital emitido / Issued capital
Prémio de emissão / Share premium
Reservas não-distribuíveis / Non-distributable reserves
Lucros acumulados / Retained earnings

16,17
16
18

028
749
489
014

200 000 000
35 248 069
295 085 691

733 382 449

706 235 280

530 333 760

228 187 213

129 621 911

-

228 187 213

129 621 911

-

Descoberto bancário / Bank overdraft
Empréstimos sujeitos a juros / Interest-bearing loans and borrowings 19
Imposto sobre o rendimento a pagar / Income tax payable
Outros credores / Other payables
20

108
304
9
193

108
191
9
197

Total de passivos correntes / Total current liabilities

616 784 226

507 677 597

492 629 664

1 578 353 888

1 343 534 788

1 022 963 424

Total de capital e reservas / Total capital and reserves

224
170
41
297

178
299
209
695

028
749
489
183

224
170
41
270

178
299
209
548

Passivos / Liabilities
Passivos não-correntes / Non current liabilities
Empréstimos sujeitos a juros /
Interest-bearing loans and borrowings

19

Total de passivos não-correntes / Total non current liabilities
Passivos Correntes / Current liabilities

Total de passivos e fundos próprios / Total equity and liabilities

16

627
897
924
334

402
117
996
711

627
931
924
193

402
679
996
520

223
92
21
155

146
287
365
830

136
574
152
802

31 de Março 2003
31 March 2003
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Mapa de Fluxo de Caixa Consolidado para o ano findo em 31 de Março de 2003
Consolidated cash flow statements for the year ended 31 March 2003
Grupo / Group

Empresa / Company

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2002
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March.2002
MT’000

237 865 869
(102 808 489)
(38 784 733)

186 360 422
(88 434 624)
(38 784 733)

283 520 259
(58 425 916)
(31 540 112)

96 272 647

59 141 065

193 554 231

(135 108 503)

(135 108 503)

(100 702 201)

(38 835 856)

(75 967 438)

92 852 030

(22 583 917)
(109 838 614)

(22 583 917)
(109 838 614)

(208 582 409)

4 939 620

1 041 025

982 992

(127 482 911)

(131 381 506)

(207 599 417)

(114 518 734)
129 621 911
38 595 286

(114 518 734)
129 621 911
67 465 829

125 979 285
4 882 635

99 644 105

99 644 105

(7 653 707)

Financiamento líquido obtido / Net financing raised

153 342 568

182 213 111

123 208 213

Acréscimo/(decréscimo) em caixa e equivalentes de caixa /
Increase/(decrease) in cash and cash equivalents

(12 976 199)

(25 135 833)

8 460 826

Em 1 de Abril / At 1 April

51 701 270

51 701 270

43 240 445

Em 31 de Março / At 31 March

38 725 071

26 565 437

51 701 270

Fundos gerados das actividades operacionais /
Cash generated from operating activities
Fluxo líquido de caixa das actividades operacionais /
Net cash flow from operating activities
Custos financeiros líquidos pagos / Net financing costs paid
Imposto / Taxation

21.1
21.2

Fundos gerados da exploração / Cash flow from operations
Dividendos pagos / Dividends paid

21.3

Fundos líquidos retidos/(utilizados) / Net cash retained/(utilized)

Fundos utilizados em actividades de investimento /
Cash utilized in investing activities
Investimento na subsidiária / Investment in subsidiary
Investimento em activo imobilizado / Investment in fixed assets
Receitas da venda de activos imobilizados /
Proceeds from the sale of fixed assets

26
21.4

Fundos líquidos investidos / Net cash invested

Fundos introduzidos através de actividades de financiamento /
Cash injected from financing activities
Descoberto bancário (amortizado)/obtido / Bank overdraft (repaid)/raised
Empréstimos de longo prazo obtidos / Long term borrowings raised
Empréstimos intra-grupo obtidos / Intergroup borrowing raised
Empréstimos de curto prazo obtidos/(amortizados) /
Short term borrowings raised/(repaid)
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Demonstração Consolidada das Alterações em Fundos Próprios
Consolidated statement of changes in shareholders’ equity
Grupo / Group
Nota

Note

Saldo em 1 de Abril de 2002 /
Balance at 1 April 2002
Lucro líquido do ano / Net profit for the year

Dividendos / Dividends
Saldo em 31 de Março de 2003 /
Balance at 31 March 2003

18

Prémio de
Emissão

Reservas
nãodistribuíveis
MT’000

Lucros
acumulados

Total

MT’000

MT’000

MT’000

MT’000

Share

Nonpremium

Retained
distributable

Total
earnings

MT’000

Share
capital
reserves
MT’000

MT’000

MT’000

MT’000

200 000 000

-

35 248 069

295 085 691

530 333 760

-

146 381 912

146 381 912

-

Acções emitidas durante o ano /
Shares issued during the year
Transferência para reservas não-distribuíveis /
Transfer to non-distributable reserves

Capital
social

24 178 028

170 299 749

-

-

194 477 777

18

-

-

5 961 420

(5 961 420)

-

9

-

(137 811 000)

(137 811 000)

297 695 183

733 382 449

224 178 028

170 299 759

41 209 489

31 de Março 2003
31 March 2003
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Notas às demonstrações
financeiras consolidadas

Notes to the consolidated
financial statements

para o ano findo em 31 de Março de 2003

for the year ended 31 March 2003

1. Incorporação e actividades

1. Incorporation and activities

A Cervejas de Moçambique, S.A.R.L. é uma sociedade anónima de
responsabilidade limitada registada na República de Moçambique,
tendo sido constituída em 1 de Agosto de 1995 após a privatização
das fábricas de cerveja MacMahon e Manica, em Maputo e na Beira
respectivamente. A sua principal actividade é a produção, distribuição e venda de cerveja na República de Moçambique.

Cervejas de Moçambique, S.A.R.L. is a limited liability company registered in the Republic of Mozambique and was incorporated on 1
August 1995 upon the privatisation of the MacMahon and Manica
Breweries in Maputo and Beira respectively. Its principal activity is
the production, distribution and sale of beer in the Republic of
Mozambique.

Com efeito a partir de 2 de Maio de 2002, a Cervejas de
Moçambique, S.A.R.L. adquiriu a totalidade das participações na
Laurentina Cervejas, S.A.R.L..

With effect from 2 May 2002, Cervejas de Moçambique, S.A.R.L.
acquired the total holdings in Laurentina Cervejas, S.A.R.L..

As demonstrações financeiras consolidadas da empresa para o ano
findo em 31 de Março de 2003 comportam as contas da empresa
e da sua subsidiária, referentes aos períodos relevantes de exploração até 31 de Março de 2003.

The consolidated financial statements of the company for the year
ended 31 March 2003 comprise the accounts of the company and
its subsidiary for the relevant trading periods to 31 March 2003.

2. Accounting policies
2. Políticas contabilísticas
2.1 Basis of presentation
2.1 Bases de apresentação
As demonstrações financeiras são preparadas de acordo com as
Normas Internacionais de Contabilidade. As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas com base no princípio do
custo histórico, como modificado pela reavaliação de determinadas
propriedades, instalações e equipamentos, mas, sem qualquer
ajustamento para reflectir o impacto das mudanças de preços
específicos ou a evolução no nível geral de preços.
A preparação das demonstrações financeiras, feita em conformidade com os princípios de contabilidade geralmente aceites, exige
o uso de estimativas e pressupostos que podem ter efeito sobre os
valores reportados do activo e do passivo e sobre as divulgações
do activo e do passivo contingente, à data das demonstrações
financeiras, assim como sobre os valores reportados das receitas e
despesas durante o período a reportar. Embora estas estimativas
sejam baseadas no que a gerência tem como mais certo a respeito
dos acontecimentos e acções correntes, os resultados actuais
podem, em última análise, diferir dos resultados estimados.
As seguintes são as principais políticas contabilísticas adoptadas
pelo grupo.

The financial statements are prepared in accordance with
International Financial Reporting Standards. The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis, as
modified by the revaluation of certain property, plant and equipment,
but, without any adjustment to reflect the impact of specific price
changes or changes in the general level of prices.
The preparation of financial statements in conformity with generally
accepted accounting principles requires the use of estimates and
assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosures of contingent assets and liabilities at the
date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Although these
estimates are based on Management’s best knowledge of current
events and actions, actual results ultimately may differ from those
estimates.
The following are the principal accounting policies incorporated by
the group.

2.2 Basis of consolidation
i) Subsidiary

2.2 Bases de consolidação
i) Subsidiária
A subsidiária é um empreendimento controlado pela empresa. O
controle existe, quando a empresa tem a possibilidade, quer directa, quer indirectamente, de regular as políticas financeiras e de
exploração de um empreendimento, de forma a obter benefícios
das suas actividades. As demonstrações financeiras de uma subsidiária são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas,
a partir da data em que o controle tenha início e até à data em que
o mesmo termine.

A subsidiary is an enterprise controlled by the company. Control
exists when the company has the position, directly or indirectly, to
govern the financial and operating policies of an enterprise so as to
obtain benefits from its activities. The financial statements of a subsidiary are included in the consolidated financial statements from the
date that control commences until the date that control ceases.
ii) Acquisitions and disposals
On the acquisition of a company or business, fair values reflecting
conditions at the date of acquisition are attributed to the identifiable
separable assets and liabilities acquired.

ii) Aquisições e abates
Na aquisição de uma empresa ou negócio, valores justos que
reflectem as condições existentes à data da aquisição são atribuídos
aos activos e aos passivos adquiridos identificáveis separadamente.
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Os valores justos destes activos e passivos são determinados por
referência aos valores de mercado, caso estes estejam disponíveis,
ou por referência ao preço corrente em que activos semelhantes
podiam ser adquiridos ou obrigações semelhantes podiam ser contratadas, ou por desconto do valor esperado do fluxo de caixa
futuro para o valor presente, usando ou as taxas de mercado ou as
taxas livres de risco e o risco ajustado do valor esperado do fluxo
de caixa futuro.
Nos casos em que o valor justo do preço de compra pago exceda o
valor justo dos activos e passivos adquiridos, a diferença é tratada
como “goodwill” adquirido (ver nota 2.3).
Nas vendas subsequentes ou no término de um negócio anteriormente adquirido, o lucro ou o prejuízo na venda ou no término, é calculado após débito ou crédito do valor ilíquido de qualquer “goodwill”
relacionado, na medida em que não tiver sido anteriormente levado
à conta de demonstração de resultados consolidados.
iii) Transacções eliminadas na consolidação
Os saldos e as transacções intra-grupo, e quaisquer ganhos não
realizados provenientes dessas transacções são eliminados na
preparação das demonstrações financeiras consolidadas.

2.3 “Goodwill”
i) O “Goodwill” resultante da consolidação representa o excesso do
valor justo do preço de compra dado sobre o valor justo do activo
líquido adquirido. O “goodwill” resultante da aquisição de uma subsidiária é capitalizado, classificado como um activo no balanço, e
amortizado segundo o método das quotas constantes ao longo da
sua vida útil durante um período máximo de 20 anos, ou é eliminado após o abate.
ii) Para a empresa, o “goodwill” é a diferença entre o valor da avaliação do imobilizado atribuído pela gerência aquando da constituição da empresa, e o preço de compra das duas cervejeiras, e o
mesmo é amortizado ao longo de um período de 10 anos.
O “goodwill” é apresentado ao valor do custo menos amortizações
acumuladas e perdas por depreciação.

2.4 Reconhecimento das vendas
As vendas compreendem o valor facturado da venda de mercadorias
líquido de IVA, descontos e após eliminação das vendas intra-grupo.
A receita da venda de mercadorias é reconhecida quando os principais riscos e direitos de propriedade das mercadorias são transferidos para o comprador.
Os dividendos são reconhecidos quando o direito de receber o seu
pagamento é estabelecido.
A receita financeira é reconhecida numa base de tempo proporcional, levando em conta o capital em aberto e a taxa efectiva
durante o período até à maturidade, quando for determinado que
essa receita irá derivar para o Grupo.

2.5 Propriedade, Instalações e Equipamento
i) Activo possuído
Propriedade, instalações e equipamento estão reflectidos pelo seu
custo de aquisição, acrescido de quaisquer custos adicionais,
menos a amortização acumulada e os prejuízos de depreciação, se
for o caso.
A alocação do custo de propriedade, instalações e equipamento
adquiridos aquando da constituição da Cervejas de Moçambique,
S.A.R.L. em 1 de Agosto de 1995, é baseada nas avaliações da gerência.
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Fair values of these assets and liabilities are determined by reference
to market values, where available, or by reference to the current
price at which similar assets could be acquired or similar obligations
entered into, or by discounting expected future cash flows to present value, using either market rates or the risk free rates and risk
adjusted expected future cash flows.
Where the fair value of the consideration paid exceeds the fair value
of the identifiable separable assets and liabilities acquired, the difference is treated as purchased goodwill (refer note 2.3).
On the subsequent disposals or termination of a previously acquired
business, the profit or loss on disposal or termination is calculated
after charging or crediting the gross amount of any related goodwill
to the extent that it has not previously been taken to the consolidated profit and loss account.
iii) Transactions eliminated on consolidation
Intra-group balances and transactions, and any unrealized gains
arising from Intra-group transactions are eliminated in preparing the
consolidated financial statements.

2.3 Goodwill
i) Goodwill arising on consolidation represents the excess of the fair
value of the consideration given over the fair value of the identifiable
net assets acquired. Goodwill arising on acquisition of a subsidiary
is capitalized, classified as an asset on the balance sheet, and amortised on a straight line basis over its useful life up to a presumed
maximum of 20 years or is eliminated upon disposal.
ii) For the company, goodwill, being the difference between the
attributable directors’ valuation of the fixed assets upon the company’s incorporation, and the purchase price for the two breweries, is
amortised over a period of 10 years.
Goodwill is stated at cost less accumulated amortisation and impairment losses.

2.4 Revenue recognition
Revenue comprises the invoiced value for the sale of goods net of
value added tax, rebates and discounts and after eliminating sales
within the Group. Revenue from the sale of goods is recognized
when significant risks and rewards of ownership of the goods are
transferred to the buyer.
Dividends are recognized when the right to receive payment is
established.
Interest income is recognized on a time proportion basis, taking
account of the principal outstanding and the effective rate over the
period to maturity, when it is determined that such income will
accrue to the Group.

2.5 Property , plant and equipment
i) Owned assets
Property, plant and equipment are reflected at their purchase cost,
together any incidental costs of acquisition less accumulated depreciation and impairment losses, where applicable.
The allocation of the cost of property, plant and equipment acquired
upon incorporation of Cervejas de Moçambique, S.A.R.L. on 1
August 1995 is based on the directors’ valuations.
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31 de Março 2003
31 March 2003
O custo dos activos de construção própria inclui o custo dos materiais, mão-de-obra directa e uma parcela adequada de custos
gerais de produção.

The cost of self-constructed assets includes the cost of materials,
direct labour and an appropriate proportion of production overheads.

ii) Despesas subsequentes

ii) Subsequent expenditure

Despesas incorridas para substituir um componente de um item de
propriedade, instalações e equipamento que foi objecto de registo
contabilístico separado, incluindo as grandes reparações, são capitalizadas. Outras despesas subsequentes são capitalizadas
somente quando as mesmas aumentam os benefícios económicos
futuros incluídos no item de propriedade, instalações e equipamento. Todas as outras despesas são reconhecidas na demonstração
de resultados como despesas quando ocorrerem.

Expenditure incurred to replace a component of an item of property, plant and equipment that is accounted for separately, including
major inspection and overhaul expenditure, is capitalized. Other
subsequent expenditure is capitalized only when it increases the
future economic benefits embodied in the item of property, plant
and equipment. All other expenditure is recognized in the income
statement as an expense as incurred.
iii) Capitalisation of borrowings costs

iii) Capitalização dos custos de empréstimos
Os custos de empréstimos incorridos nos principais projectos de
capital durante o período de desenvolvimento ou construção são
capitalizados até à altura da conclusão do projecto. Outros custos
de empréstimos são registados como despesas.
iv) Amortização
As amortizações são registadas na demonstração de resultados
segundo o método das quotas constantes ao longo da vida útil estimada da propriedade, instalações e equipamento e dos principais
componentes que são objecto de registo separado. O tempo de
vida útil estimado é como segue:
Edifícios e instalações
Máquinas e Equipamento
Outros activos imobilizados
Vasilhame incluindo garrafas devolvíveis

20 20 311/2 -

50
50
10
7

anos
anos
anos
anos

2.6 Existências
As existências são registadas pelo custo de aquisição ou pelo valor
líquido realizável, quando inferior. Os produtos acabados adquiridos
são valorizados ao custo de compra. O custo de matérias-primas,
mercadorias em trânsito, sobressalentes e consumíveis, compreende todos os custos de aquisição, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar as existências na presente localização e estado, sendo determinado pelo critério do primeiro a
entrar, primeiro a sair. O custo da produção em curso e dos produtos acabados é baseado no método do custo-padrão, o qual leva
em conta os níveis normais de materiais, mão-de-obra, eficiência e
outros custos utilizados na produção durante o período. Os níveis
normais são revistos regularmente. Os resultados do método do
custo-padrão, aproximam-se do custo real.
As existências obsoletas, supérfluas e de baixa rotação são identificadas e reduzidas ao seu valor líquido realizável estimado.

2.7 Transacções em moeda estrangeira
As demonstrações financeiras são expressas em Meticais.
As Transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de
câmbio em vigor à data da operação. Os activos e exigibilidades
monetárias denominados em moeda estrangeira são convertidos à
taxa de câmbio em vigor à data do balanço. Os ganhos e perdas
cambiais são registados na demonstração de resultados do período em que ocorrerem. Os empréstimos em moeda estrangeira não
são cobertos por contratos cambiais a termo.

Borrowings costs incurred on major capital projects during the period of development or construction are capitalized up to the time of
completion of the project. Other borrowings costs are expensed.
iv) Depreciation
Depreciation is charged to the income statement on a straight line
basis over the estimated useful lives of property, plant and equipment, and major components that are accounted for separately.
The estimated useful lives are as follows:
Freehold buildings and installations
Plant and equipment
Other fixed assets
Containers including returnable bottles

20 20 311/2 -

50
50
10
7

years
years
years
years

2.6 Inventories
Inventories are valued at the lower of cost and net realisable value.
Purchased finished goods are valued at purchase cost. The cost of
raw materials, goods in transit, spares and consumable stores comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs
incurred in bringing the inventories to their present location and condition, and is determined using the first-in, first-out method. The
cost of work in progress and finished goods is based on the standard cost method which takes into account normal levels of materials, labour, efficiency and other costs used in production during the
period. The normal levels are reviewed regularly. The results of the
standard cost method approximate cost.
Obsolete, redundant and slow moving inventories are identified and
written down to their estimated net realisable value.

2.7 Transactions in foreign currency
The financial statements are expressed in Mozambican Meticais.
Transactions in foreign currencies are translated at the rate of
exchange ruling at the transaction date. Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated at the rates of exchange ruling at the balance sheet date. Conversion surpluses and deficits are
dealt with in the income statement in the period in which they occur.
Foreign loan balances are not covered by forward exchange contracts.

2.8 Cash and cash equivalents
Cash is defined as cash balances and bank deposits, including
those denominated in foreign currencies, repayable on demand
with any bank or other financial institutions and forming

2.8 Caixa e equivalentes de caixa
Considera-se caixa os valores monetários em caixa e em bancos,
incluindo contas denominadas em moeda estrangeira, pagáveis à
ordem em qualquer banco ou outras instituições financeiras e formando
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parte integrante da gestão de caixa do Grupo.

an integral part of the Group’s cash Management.

2.9 Benefícios dos trabalhadores

2.9 Employee benefits

As contribuições para o fundo do Instituto Nacional de Segurança
Social – INSS (fundo Nacional de Segurança Social), que todas as
empresas Moçambicanas são obrigadas por lei a fazer, são
baseadas numa percentagem sobre os salários e são registadas na
conta de despesas no período em que ocorrerem.

Contributions to the Instituto Nacional Segurança Social – INSS
(National Social Security) fund, a defined contribution plan, which all
Mozambican companies are by law, obliged to make, are based on
a percentage of salaries and are expensed in the period which they
are incurred.

2.10 Depósitos de clientes

2.10 Deposits by customers

As garrafas e embalagens em circulação são registadas nos activos
imobilizados e uma exigibilidade correspondente é registada,
respeitante à obrigação da empresa de reembolsar os depósitos
efectuados pelos clientes. Os depósitos que os clientes pagam
pelas garrafas devolvíveis e embalagens estão reflectidos no balanço, em credores, em passivos correntes.

Bottles and containers in circulation are recorded within fixed assets
and a corresponding liability is recorded in respect of the obligation
to repay the customers’ deposits. Deposits paid by customers for
returnable bottles and containers are reflected in the balance sheet
under creditors due within one year.

2.11 Net financing costs
2.11 Custos financeiros líquidos
Os custos financeiros líquidos compreendem os juros a pagar sobre
os empréstimos, os quais são calculados com utilização do método
da taxa efectiva de juro e os juros a receber pelos fundos investidos.
A receita de juro é reconhecida na demonstração de resultados conforme resulte, levando em conta o rendimento efectivo do activo.
A despesa de juro é reconhecida na demonstração de resultados
conforme resulte, utilizando o método da taxa efectiva de juro.

Net financing costs comprises interest payable on borrowings calculated using the effective interest rate method and interest receivable on funds invested.
Interest income is recognized in the income statement as it accrues
taking into account the effective yield on the asset.
Interest expense is recognized in the income statement as it accrues
using the effective interest rate method.

2.12 Income tax
2.12 Imposto sobre o rendimento
O imposto corrente é o imposto que se espera pagar sobre as receitas
tributáveis do ano, utilizando as taxas de impostos estipuladas por lei
ou substancialmente estipuladas por lei à data do balanço e qualquer
ajustamento ao imposto a pagar respeitante a anos anteriores.

Current tax is the expected tax payable on the taxable income for
the year, using tax rates enacted or substantially enacted at the balance sheet date, and any adjustment to tax payable in respect of
previous years.

2.13 Deferred taxation
2.13 Impostos diferidos
A provisão é constituída para os impostos diferidos sobre todas as
diferenças temporárias entre as bases contabilística e fiscal do activo e do passivo, usando o “liability method” do balanço.
Os activos de impostos diferidos são reconhecidos para todas as
diferenças temporárias deductíveis, saldos transitados dos activos
de impostos não utilizados e os prejuízos de impostos não utilizados, na medida em que é provável que o lucro tributável estará
disponível, contra o qual as diferenças temporárias deductíveis, saldos transitados dos activos de impostos e os prejuízos de impostos não utilizados, podem ser utilizados.
O valor contabilístico dos activos de impostos diferidos é revisto em
cada data do balanço e reduzido para a medida em que não seja mais
provável que o lucro tributável suficiente esteja disponível para permitir que todo ou parte do activo dos impostos diferidos seja utilizado.
Os activos e passivos de impostos diferidos são medidos a taxas
de imposto que se espera sejam aplicadas ao período em que o
activo é realizado ou o passivo é liquidado com base nas taxas de
imposto e na legislação fiscal que tenha sido prescrita ou, subsequentemente prescrita à data do balanço.

2.14 Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço quando o Grupo tem
uma obrigação legal ou construtiva como resultado de um acontecimento passado, sendo provável que venha a ser requerida
uma saída de benefícios económicos para liquidar essa obrigação. Se o efeito for material, as provisões são determinadas
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Provision is made for deferred taxation on all temporary differences
between the accounting and tax bases of assets and liabilities, using
the balance sheet liability method.
Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, carry forward of unused tax assets and unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profit will be available
against which the deductible temporary differences, carry forward
of unused tax assets and unused tax losses can be utilized.
The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part
of the deferred tax asset to be utilized.
Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that
are expected to apply to the period when the asset is realized or the
liability is settled based on tax rates and tax laws that have been
enacted or subsequently enacted at the balance sheet date.

2.14 Provisions
A provision is recognized in the balance sheet when the Group has
a legal or constructive obligation as a result of a past event, and it is
probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. If the effect is material, provisions are determined

31 de Março 2003
31 March 2003
através de desconto dos futuros fluxos de caixa, tomando em conta
as condições do mercado.
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by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that
reflects current market assessment of the time value of money and,
where appropriate, the risks specific to the liability.

2.15 Empréstimos que vencem juros
2.15 Interest-bearing borrowings
Os empréstimos que vencem juros são reconhecidos inicialmente ao
custo, menos os custos de transacção. Após o reconhecimento inicial,
os empréstimos que vencem juros são determinados ao custo amortizado, com todas as diferenças entre o custo e o valor do resgate a
serem reconhecidas na demonstração de resultados ao longo do
período dos empréstimos, numa base de juro efectivo.

Interest-bearing borrowings are recognized initially at cost, less
attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition,
interest-bearing borrowings are stated at amortised cost with any
difference between cost and redemption value being recognized in
the income statement over the period of the borrowings on an effective interest basis.

2.16 Depreciação
2.16 Impairment
O valor contabilístico dos activos da empresa é revisto à data de
cada balanço, com vista a determinar se existe alguma indicação
de depreciação. No caso de existir tal indicação, o valor recuperável dos activos é estimado. O valor recuperável é o valor maior entre
o seu preço líquido de venda e o seu valor em uso.
Na avaliação do valor em uso, os futuros fluxos de caixa dos
activos, são descontados ao seu valor actual, com utilização de
uma taxa de desconto que reflecte as condições do mercado. Uma
perda por depreciação é reconhecida sempre que o valor contabilístico de um activo excede o seu montante recuperável.
Uma perda por depreciação é estornada no caso de ter havido uma
alteração na estimativa usada para determinar o valor recuperável.
Uma perda por depreciação só é estornada na medida em que o
valor contabilístico do activo não exceda o valor contabilístico que
teria sido determinado, líquido de depreciação ou amortização, se
não tivesse sido reconhecida nenhuma perda por depreciação.

2.17 Dividendos
Os dividendos são registados nas demonstrações financeiras do
Grupo no período em que os mesmos são aprovados pelos
Accionistas do Grupo.

The carrying amount of the company’s assets, are reviewed at each
balance sheet date to determine whether there is any indication of
impairment. If there is any indication that an asset may be impaired,
its recoverable amount is estimated. The recoverable amount is the
higher of its net selling price and its value in use.
In assessing value in use, the expected future cash flows from the
asset are discounted to their present value using a pre-tax discount
rate that reflects current market assessments of the time value of
money and the risks specific to the asset. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its
recoverable amount.
An impairment loss is reversed if there has been a change in the
estimate used to determine the recoverable amount.
An impairment loss is only reversed to the extent that the asset’s
carrying amount does not exceed the carrying amount that would
have determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognized.

2.17 Dividends
Dividends are recorded in the Group’s financial statements in the
period in which they are approved by the Group’s shareholders.

2.18 Investimentos na subsidiária
2.18 Investments in subsidiary
O custo do investimento na subsidiária é registado pelo agregado
do valor nominal das acções emitidas com relação à aquisição,
caixa pago e quaisquer outros custos adicionais que tenham incorrido nessa aquisição, menos a provisão para diminuição do valor
desse investimento.

The cost of investment in subsidiary undertakings is recorded at the
aggregate of the nominal value of the shares issued in connection
with the acquisition, cash paid and any further costs incidental to its
acquisition, less provision for diminution in value of that investment.

2.19 Instrumentos financeiros

2.19 Financial instruments

Os instrumentos financeiros são inicialmente medidos ao custo,
incluindo os custos da transacção. Após o reconhecimento inicial,
estes instrumentos são medidos como se segue abaixo:

Financial instruments are initially measured at cost, including transaction costs. Subsequent to initial recognition, these instruments
are measured as set out below:

Investimentos

Investments

Os investimentos são apresentados ao custo de aquisição e o seu
valor contabilístico é reduzido abaixo do custo de aquisição quando se considera que a sua perda de valor será permanente.

Investments are shown at acquisition cost and their carrying value is
written down below the acquisition cost when a loss of value is considered to be permanent.

Clientes e outros devedores

Trade and other receivables

Os clientes e outros devedores originados pela empresa são determinados pelo seu custo menos a provisão para dívidas de cobrança
duvidosa.

Trade and other receivables originated by the company are stated
at cost less provision for doubtful debts.
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Caixa e equivalentes de caixa

Cash and cash equivalents

O Caixa e equivalentes de caixa são medidos pelo seu valor justo, com
base nas taxas de câmbio pertinentes em vigor à data do balanço.

Cash and cash equivalents are measured at fair value, based on the
relevant exchange rates at balance sheet date.

Passivos financeiros

Financial liabilities

Os passivos financeiros não derivados são reconhecidos pelo seu
custo amortizado, comportando a dívida original menos os pagamentos de capital e amortizações.

Non-derivative financial liabilities are recognized at amortised cost,
comprising original debt less principal payments and amortizations.

Gains and losses on subsequent measurement
Ganhos e perdas na medição subsequente
Os ganhos e perdas resultantes de uma mudança no valor justo dos
instrumentos financeiros que não sejam parte de transacções de
“hedging” são incluídos no lucro ou prejuízo líquido no período em
que a mudança ocorrer.

2.20 Valores comparativos
Como a subsidiária foi adquirida este ano, não existem valores
comparativos das demonstrações financeiras consolidadas.
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Gains and losses arising from a change in the fair value of financial
instruments that are not part of hedging relationships are included in
net profit or loss in the period in which the change arises

2.20 Comparative figures
As the subsidiary was acquired during the year reported on, there
are no comparative figures for the consolidated financial statements.

31 de Março 2003
31 March 2003
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Grupo / Group

Empresa / Company

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2002
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March.2002
MT’000

Vendas locais / Local sales
Imposto de consumo / Excise duty

1 144 350 747
481 976 533

982 158 681
414 919 488

870 506 808
345 811 791

Vendas brutas (excluindo o IVA, descontos comerciais e depósitos
de vasilhame) / Gross sales (excluding VAT, trade discounts and
container deposits)

1 626 327 280

1 397 078 169

1 216 318 599

3. Vendas / Turnover
Vendas (excluindo o IVA, descontos comerciais, depósitos de vasilhame
e imposto de consumo) / Sales (excluding VAT, trade discount, container
deposits and excise duty)

As receitas compreendem as vendas líquidas facturadas aos
clientes, líquidas do IVA, descontos comerciais e depósitos de
vasilhame, mas incluindo o imposto de consumo que é calculado
sobre o preço líquido da fábrica. A taxa do imposto de consumo
aplicável durante o período era de 40%.

Turnover comprises net invoiced sales to customers excluding
VAT, trade discounts and container deposits but including excise
duty which is calculated on net brewer's price. The excise duty
rate applicable during the period was 40%.

Grupo / Group

Empresa / Company

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2002
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March.2002
MT’000

4. Lucro de exploração / Trading profit
O lucro de exploração é determinado antes dos custos de financiamento líquidos e de impostos e depois de ter sido levado em conta
o seguinte: / Trading profit is stated before net financing costs and taxation and after taking account of the following:
Honorários de gestão (ver nota 25) /
Management fees (refer note 25)

31 515 332

31 515 332

34 870 805

“Royalties” (ver nota 25) / Royalties (refer note 25)

10 344 414

10 344 414

12 221 713

Depreciação da propriedade, instalações e equipamento /
Depreciation of property, plant and equipment

74 229 605

72 214 628

61 141 736

Prejuízo no abate de propriedade, instalações e equipamento /
Loss on disposal of property, plant and equipment

7 294 272

7 294 272

9 272 928

Remuneração do auditor / Auditor remuneration

1 687 271

1 687 271

1 281 494

16 984 809

3 135 322

3 135 322

Amortização de “goodwill” / Amortisation of goodwill
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Grupo / Group

Empresa / Company

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2002
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March.2002
MT’000

Receita financeira / Interest income
Encargo financeiro / Interest paid

(2 561 166)
80 709 999

(15 170 176)
79 060 800

(1 123 946)
49 033 503

Juro capitalizado / Interest capitalised

78 148 833
(4 872 373)

63 890 624
(4 872 373)

47 909 557
(5 951 592)

73 276 460

59 018 251

41 957 965

68 900 140

68 785 450

10 516 359

5. Custos financeiros líquidos / Net financing costs

6.Diferenças cambiais / Exchange differences
O Grupo incorreu em perdas cambiais significativas, a maioria das
quais são perdas não realizadas no fim do ano. Estas são atribuídas à desvalorização do Metical face às principais moedas internacionais, e isto é mais evidente, especialmente ao considerar-se o
facto de que o Metical conheceu uma desvalorização de 38% face
ao Rand Sul Africano (obtido na análise mensal - Indicadores do
Mercado Financeiro e Macroeconómico do BSTM de Março de
2003) no ano em análise e o Grupo esteve exposto ao risco de
moeda respeitante aos seus empréstimos denominados em Rands
com o montante de ZAR 107 milhões, uma larga porção dos quais,
está relacionada com a aquisição da Laurentina.

The Group incurred significant foreign exchange losses, the majority
of which are unrealized at year end. This is attributable to the devaluation of the Metical against major international currencies, and this
is further pronounced especially considering the fact that the Metical
experienced a 38% devaluation against the Rand (source: BSTM
Monthly Analysis - March 2003 Macroeconomic and Financial
Markets Indicators) in the year under review, and the Group had foreign currency exposures in respect of its Rand-based loan facilities
which amounted to ZAR 106 million, a large portion of which is related to the Laurentina acquisition.

Grupo / Group

Empresa / Company

2003
MT’000

2003
MT’000

2002
MT’000

2003
MT’000

2003
MT’000

2002
MT’000

24 798 159

24 798 159

38 692 365

2 546 418

2 546 418

(531 210)

27 344 577

27 344 577

38 161 155

7. Impostos / Taxation
Despesa do Imposto sobre o Rendimento / Income tax expense

Reconhecido na demonstração de resultados /
Recognised in the income statement
Despesa do imposto corrente / Current tax expense
• Ano corrente / current year
• Sub/(sobre)aprovisionada em anos anteriores /
Under/(over) provided in prior years
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Grupo / Group

Empresa / Company

2003
MT’000

2003
MT’000

2002
MT’000

2003
MT’000

2003
MT’000

2002
MT’000

• Futuro impacto fiscal dos prejuízos acumulados /
Benefit of tax losses utilised

30 476 646

-

-

Total da despesa do imposto de rendimento na demonstração
de resultados / Total income tax expense in income statement

57 821 223

27 344 577

38 161 155

Despesa de impostos diferidos / Deferred tax expense

Reconciliação da taxa efectiva de imposto
Reconciliation of effective tax rate
Grupo / Group
2003

2003
MT’000

2003

2003
MT’000

2002

2002
MT’000

2003

2003
MT’000

2003

2003
MT’000

2002

2002
MT’000

Lucro antes de imposto / Profit before tax
Imposto de rendimento usando a taxa
da contribuição industrial aplicável / Income tax using
the applicable corporation tax rate
Efeito do diferencial da taxa de imposto /
Effect of tax rate differential
Despesas não deductíveis / Non-deductible expenses
Receitas isentas de imposto / Tax exempt revenues
Incentivos fiscais não reconhecidos na demonstração
de resultados / Tax incentives not recognized in the
income statement

Empresa / Company

222 779 392

146 576 320

221 266 17

35% 77 443 350

35%

77 972 787

35%

51 302 762

(12%)

(26 670 025)
873 991

0.6%

873 991

(11.5%)

(25 651 381)

(0.7%)

(1 727 213)

(1.2%)

(1 727 213)

(0.4%)

(817 002)

2 546 418

1.7%

2 546 418

(0.2%)

(531 210)

30 476 646

-

-

-

-

57 821 223

18.6%

27 344 577

Sub/(sobre) aprovisionado nos anos anteriores /
Under/(over) provided in prior years
1%
Efeito do impacto fiscal dos prejuízos acumulados utilizados/
Effect of tax losses utilized
13.6%

A empresa beneficia de uma redução de 50% na sua taxa da contribuição industrial de 35%. Este incentivo de investimento está
sujeito aos termos da autorização de investimento estrangeiro, e
aplica-se para 10 anos ou pelo período de recuperação do investimento, quando inferior.
As autoridades fiscais não confirmam a aceitação dos processos de
contas, cuja avaliação está a seu cargo. Os referidos processos
permanecem em aberto e estão sujeitos a revisão e ajustamento
por um período de 5 anos. Os administradores são de opinião que
não irão resultar ajustamentos ou multas significativas no que
respeita aos anos em aberto, caso os mesmos sejam sujeitos a
revisão pelas autoridades fiscais.

(17.5%) (25 651 381)

0.3%

787 692

(17.5%) (38 721 675)

17.2% 38 161 155

The company benefits from a reduction of 50% in its corporate tax
rate of 35%. This investment incentive is subject to the terms of the
foreign investment authorisation, and applies for the shorter of 10
years or the investment recoupment period.
The tax authorities do not confirm the acceptance of tax returns
assessed by them. These remain open and are subject to review
and adjustment for a period of 5 years. The Directors are of the
opinion that no significant adjustments or penalties will result in
respect of open years if these were subject to review by the fiscal
authorities.
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8. Lucro por acção

8. Earnings per share

O lucro base por acção é calculado por meio da divisão do lucro
líquido atribuível aos Accionistas pelo número médio ponderado
de acções ordinárias em emissão durante o ano, como segue:

Basic earnings per share is calculated by dividing the net profit
attributable to shareholders by the weighted average number of
ordinary shares in issue during the year, as follows:
Grupo / Group

Empresa / Company

Ano findo em
31.03.2003

Ano findo em
31.03.2003

Ano findo em
31.03.2002

Year ended
31 March 2003

Year ended
31 March 2003

Year ended
31 March.2002

146 381 912

119 234 743

183 105 562

Acções ordinárias emitidas em 1 de Abril / Issued ordinary shares at 1 April
Efeito das acções emitidas em Maio 2002 / Effect of shares issued in May 2002

100 000 000
11 081 592

100 000 000
11 081 592

100 000 000
-

Número médio ponderado de acções ordinárias em 31 de Março /
Weighted average number of ordinary shares at 31 March

111 081 592

111 081 592

100 000 000

(a) Lucro líquido atribuível aos accionistas ordinários (MT’000) /
(a) Net profit attributable to ordinary shareholders (MT’000)

(b) Número médio ponderado de acções ordinárias /
(b) Weighted average number of ordinary shares

9. Dividendos

9. Dividends

Os dividendos que a Administração irá propôr são abaixo apresentados. As presentes demonstrações financeiras não reflectem os
dividendos a pagar. O montante está contabilizado em fundos
próprios na conta de lucros acumulados em 31 de Março de 2003.

The following dividends are to be proposed by the Directors. These
financial statements do not reflect this dividend payable, which will
be accounted for in the shareholders’ equity as an appropriation of
retained earnings in the year ending 31 March 2003
Empresa / Company

Dividendos propostos (MT’000) / Proposed dividends (MT’000)
Número de acções / Number of shares
Dividendos por acção (MT) / Dividends per share (MT)
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31.03.2003

31.03.2002

31 March 2003

31 March.2002

113 273 323
112 089 014

137 811 000
100 000 000

1 010.60

1 378.10

31 de Março 2003
31 March 2003
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10. Propriedade, instalações e equipamento / Property, plant and equipment
i) Grupo / Group
Edifícios e
Instalações
MT’000

Máquinas,
viaturas e
equipamento
MT’000

Freehold Plant, vehicles
Buildings and and equipment
installations
MT’000
MT’000

Embalagens Imobilizações
em curso

Total

MT’000

MT’000

MT’000

Containers

Capital work
in progress

Total

MT’000

MT’000

MT’000

Custo / Cost

211 003 851

753 190 449

203 216 335

10 289 942 1 177 700 577

Amortização acumulada / Accumulated depreciation

(40 667 520)

(241 557 093)

(50 804 973)

-

(333 029 586)

Valor contabilístico / Carrying amount

170 336 331

511 633 356

152 411 362

10 289 942

844 670 991

Edifícios e
Instalações

Máquinas,
viaturas e
equipamento
MT’000

Embalagens Imobilizações
em curso

Total

ii) Empresa / Company

MT’000

Freehold Plant, vehicles
Buildings and and equipment
installations
MT’000
MT’000

MT’000

MT’000

MT’000

Containers

Capital work
in progress

Total

MT’000

MT’000

MT’000

Custo / Cost
Em 1 de Abril de 2002 / At 1 April 2002
Adições / Additions
Abates/Quebras / Disposals/Breakages
Transferências / Transfers

188 645 578
190 603
2 667 670

539 501 867
5 810 597
(3 169 100)
200 586 599

147 075 833 151 564 449 1 026 787 727
41 857 652
61 979 762
109 838 614
(7 605 950)
(10 775 050)
(144 200) (203 254 269)
(144 200)

Em 31 de Março de 2003 / At 31 March 2003

191 503 851

742 729 963

181 183 335

Em 1 de Abril de 2002 / At 1 April 2002
Custo do período / Charge for the period
Abates / Disposals

34 035 224
6 632 296
-

189 272 690
53 124 942
(2 583 953)

38 347 585
12 457 390
-

-

261 655 499
72 214 628
(2 583 953)

Em 31 de Março de 2003 / At 31 March 2003

40 667 520

239 813 679

50 804 975

-

331 286 174

Em 31 de Março de 2003 / At 31 March 2003

150 836 331

502 916 284

130 378 360

10 289 942

794 420 917

Em 1 de Abril de 2002 / At 1 April 2002

154 610 353

350 229 180

108 728 248

151 564 449

765 132 230

10 289 942 1 125 707 091

Amortização acumulada /
Accumulated depreciation

Valor contabilístico / Carrying amount
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2003
MT’000

2002
MT’000

2003
MT’000

2002
MT’000

137 802 866
53 700 985

122 514 765
52 694 246

-

13 436 567

19 500 000

-

211 003 851

188 645 578

137 802 866

122 514 765

53 700 985
-

52 694 246
13 436 567

191 503 851

188 645 578

iii) Edifícios e instalações ao custo: / Freehold buildings and installations at cost:

Grupo / Group
Fábrica Mac-Mahon (Bairro do Jardim, Maputo) / Mac-Mahon Brewery (Bairro do Jardim, Maputo)
Fábrica Manica / Manica Brewery
(Bairro da Manga, Beira, incluindo o Depósito de Chimoio) /
(Bairro da Manga, Beira, including Chimoio Depot)
Fábrica BTM – Maputo / BTM Brewery - Maputo
Avenida Guerra Popular, 241 / Avenida Guerra Popular, 241

Empresa / Company
Fábrica Mac-Mahon / Mac-Mahon Brewery
(Bairro do Jardim, Maputo) / (Bairro do Jardim, Maputo)
Fábrica Manica / Manica Brewery
(Bairro da Manga, Beira, incluindo o Depósito de Chimoio) /
(Bairro da Manga, Beira, including Chimoio Depot)
Fábrica BTM – Maputo / BTM Brewery - Maputo
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Propriedade, instalações e equipamento totalizando USD 20 milhões foram adquiridos da empresa estatal privatizada. Este valor
representava o capital social inicial da empresa antes da emissão de
acções referentes à aquisição da Laurentina Cervejas, S.A.R.L..

Property, plant and equipment totalling USD 20 million were
acquired from the privatised state company. This value represented
the initial share capital of the company prior to the share issue on
the acquistion of Laurentina Cervejas S.A.R.L..

A alocação dos USD 20 milhões entre as várias categorias de
activos, à altura da sua aquisição em 1995 (incluindo “goodwill”),
baseou-se na avaliação efectuada pela administração.

The allocation of the USD 20 million between the various asset categories on acquisition in 1995 (including goodwill) was based on the
directors' valuation of these assets.

Os administradores basearam a sua avaliação numa avaliação independente realizada antes da privatização da empresa por uma firma
internacional de auditores e contabilistas.

The directors based their valuation on an independent valuation performed prior to privatisation by an international firm of auditors and
accountants.

Nos casos em que não foi possível realizar uma avaliação independente, uma avaliação técnica interna foi utilizada.

Where no independent valuation was performed an internal technical valuation was utilised.

A propriedade, instalações e equipamento da empresa que foram
penhorados ou hipotecados como garantia são descritos na nota 19.

The company’s property, plant and equipment that have been
pledged or mortgaged as security are described in note 19.

31 de Março 2003
31 March 2003
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11. Imobilizado incorpóreo / Intangible assets
(i) Grupo / Group
Nota

Note

Custo / Cost
Amortização acumulada / Accumulated amortisation

Valor contabilístico / Carrying amount

26

“Goodwill”
“Goodwill
na aquisição da “ sobre os activos
subsidiária
adquiridos na
privatização
MT’000
MT’000
Goodwill

Total

MT’000

MT’000

Goodwill on
on acquisition
of subsidiary
MT’000

Total
assets acquired
at privatisation
MT’000

302 170 624
(13 849 487)

31 354 721
(23 777 941)

333 525 345
(37 627 428)

288 321 137

7 576 780

295 897 917

(ii) Empresa / Company
“Goodwill”
MT’000
“Goodwill”
MT’000

Custo / Cost
Em 1 de Abril de 2002 / At 1 April 2002
Adições / Additions

31 354 721
-

Em 31 de Março de 2003 / At 31 March 2003

31 354 721

Amortização acumulada / Accumulated amortisation
Em 1 de Abril de 2002 / At 1 April 2002
Custo da amortização / Amortisation charge

20 642 619
3 135 322

Em 31 de Março de 2003 / At 31 March 2003

23 777 941

Valor contabilístico / Carrying amount
Em 31 de Março de 2003 / At 31 March 2003

7 576 780

Em 31 de Março de 2002 / At 31 March 2002

10 712 102
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Empresa / Company
2003
MT’000

2002
MT’000

2003
MT’000

2002
MT’000

Acções não cotadas ao custo / Unquoted shares at cost

217 061 694

-

Em 31 de Março de 2003 / At 31 March 2003

217 061 694

-

12. Investimento na empresa subsidiária / Investment in subsidiary company

Identidade da subsidiária / Identity of subsidiary
Capital social emitido
MT’000

Percentagem da quota
%

Acções ao custo
MT’000

Issued share capital
MT’000

Percentage holding
%

Shares at cost
MT’000

123 612 411

100

217 061 694

Laurentina Cervejas, S.A.R.L. / Laurentina Cervejas, S.A.R.L.

A subsidiária está constituída em Moçambique e está no negócio de venda e distribuição de cerveja.
The subsidiary is incorporated in Mozambique and is in the business of selling and distributing beer products.

13. Activo e passivo de impostos diferidos / Deferred tax assets and liabilities
Activo e passivo reconhecidos de impostos diferidos / Recognised deferred tax assets and liabilities
Activo e passivo de impostos diferidos são atribuíveis ao seguinte: /
Deferred tax assets and liabilities are attributable to the following
Activos
MT’000
2002

Futuro impacto fiscal dos prejuízos acumulados /
Deferred tax value of carry forward losses recognised
Imputado ao lucro líquido / Charged to net profit

2001

Passivos
MT’000
2002

Assets
MT’000
2002

2001

Liabilities
MT’000
2002

2001

Net
MT’000
2002

(120 796 793)

-

-

-

(120 796 793)

-

-

-

30 476 646

-

30 476 646

-

30 476 646

-

(90 320 147)

-

(120 796 793)
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2001

Líquido
MT’000
2002

2001

2001

31 de Março 2003
31 March 2003
O activo e passivo dos impostos diferidos são compensados quando a lei obriga ao acerto de contas entre o activo do imposto corrente e o passivo do imposto corrente e quando os impostos sobre
o rendimento diferido dizem respeito à mesma autoridade fiscal. Os
seguintes valores, os quais foram determinados após compensação adequada, são mostrados no balanço consolidado:
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Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a
legally enforceable right to set off current tax assets against current
tax liabilities and when the deferred income taxes relate to the same
fiscal authority. The following amounts, determined after appropriate offsetting are shown in the consolidated balance sheet:

Activo de impostos diferidos / Deferred tax assets
Passivo de impostos diferidos / Deferred tax liabilities

Grupo / Group

2003
MT’000

2002
MT’000

2003
MT’000

2002
MT’000

90 320 147
-

-

90 320 147

-

Empresa / Company

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2002
MT’000

Year ended
Year ended
31 March 2003 31 March 2003
MT’000
MT’000

Year ended
31 March.2002
MT’000

14. Existências / Inventories
Matérias-primas / Raw materials
Produtos em curso / Work in progress
Produtos acabados / Finished goods
Sobressalentes e consumíveis / Spares and consumable stores

Menos: Provisão para existências de baixa rotação, obsoletas e danificadas /
Less: Provision for slow moving, obsolete and damaged stock

Total / Total

83
13
78
32

957
990
661
048

951
976
112
530

83
13
77
32

957
990
233
048

951
976
043
530

34
10
57
23

029
149
448
453

855
176
405
686

208 658 569

207 230 500

125 081 122

(3 529 337)

(3 529 337)

(4 932 310)

205 129 232

203 701 163

120 148 812

5 300 143
67 228 545
993 894
11 212 807
22 353 717

5 300 143
57 826 812
993 894
11 212 807
22 353 717

4 535 891
37 028 355
1 257 385
863 556
32 726 399

107 089 106

97 687 373

76 411 586

(3 478 576)

(3 478 576)

(1 142 576)

103 610 530

94 208 797

75 269 010

15. Clientes e outros devedores / Trade and other receivables
Devedor estado / State debtor
Clientes / Trade debtors
Devedores trabalhadores / Staff debtors
Antecipações activas / Prepayments
Devedores diversos / Sundry debtors

Menos: Provisão para devedores duvidosos /
Less: Provision for doubtful debtors
Total / Total

33

Notas às demonstrações financeiras consolidadas para o ano findo em 31 de Março de 2003
Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31 March 2003

Grupo / Group

Empresa / Company

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2002
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March.2002
MT’000

224 178 028

224 178 028

200 000 000

16. Capital social / Share capital
16.1 Autorizado, emitido e totalmente realizado /
Authorised, issued and fully paid
Acções ordinárias de 2 000 meticais cada /
Ordinary shares of 2 000 meticais each

16.2 Acções ordinárias e prémio de emissão / Ordinary shares and share premium
Número
de acções

Prémio de
emissão
MT’000

Number of shares Ordinary shares
MT’000

Share premium
MT’000

Em 1 de Abril de 2002 / At 1 April 2002
Emissões de acções / Issues of shares

100 000 000
12 089 014

200 000 000
24 178 028

170 299 749

Em 31 de Março de 2003 / At 31 March 2003

112 089 014

224 178 028

170 299 749

16.3 A aquisição da Laurentina Cervejas, S.A.R.L., em 2 de Maio
de 2002, foi parcialmente financiada por uma emissão de 12 089
014 acções adicionais a um prémio de MT 14 087 por acção
ordinária.
16.4 Todas as acções ordinárias autorizadas foram emitidas e
totalmente realizadas.

34

Acções
ordinárias
MT’000

16.3 The acquisition of Laurentina Cervejas, S.A.R.L., on 2 May
2002, was partly financed by a share issue of 12 089 014 additional shares at a premium of MT 14 087 per ordinary share.
16.4 The total number of authorized ordinary shares have been
issued and fully paid.

31 de Março 2003
31 March 2003
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Grupo / Group

Empresa / Company
2003
MT’000

2002
MT’000

2003
MT’000

2002
MT’000

17. Accionistas / Shareholders
Estrutura accionista / Ownership structure
Em 31 de Março, a estrutura accionista era se como segue: /
At 31 March, the shareholding was as follows:
%
Accionistas residentes / Resident Shareholders
Governo de Moçambique / Government of Mozambique
SPI S.A.R.L. / SPI S.A.R.L.
Trabalhadores / Employees
Moçambique Investimentos Limitada / Moçambique Investimentos Limitada
Outros / Others

Accionistas não-residentes / Non-resident shareholders
SABMiller África B.V. / SABMiller Africa B.V.
Brasseries International Holdings / Brasseries International Holdings
Total do valor nominal das acções ordinárias em emissão /
Total nominal value of ordinary shares in issue

1.78
4.78
8.92
1.32
4.03

69.70
9.47

%
4
10
20
2
9

000
700
000
948
040

000
000
000
536
000

2
5.35
10
4.52

4 000 000
10 700 000
20 000 000
9 040 000

156 260 000
21 229 487

78.13

156 260 000
-

224 178 028

200 000 000

Somente a SABMiller África B.V. detinha mais de 10%./
Only SABMiller Africa B.V. had a holding in excess of 10%.

18. Reservas não-distribuíveis

18. Non-distributable reserve

Nos termos da legislação moçambicana para empresas, a empresa é obrigada a transferir 5% dos seus lucros anuais para a reserva legal não distribuível, até ao mínimo acumulado de 20% do
capital social. Esta reserva pode ser utilizada para aumentar o
capital ou cobrir prejuízos.

In terms of Mozambican Company law the company is obliged to
transfer 5% of its annual net profits to a non distributable legal
reserve until the amount of the legal reserve reaches a minimum of
20% of share capital. This reserve may be utilised to pay up capital or cover losses.

Durante o período, a empresa transferiu MT 5 961 420 milhares
(2002: MT 9 155 278 milhares) para reserva legal.

During the period the company made a transfer of MT 5 961 420
thousand (2002 : MT 9 155 278 thousand) to legal reserves
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Grupo / Group

Empresa / Company

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2002
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March.2002
MT’000

19. Empréstimos sujeitos a juros / Interest bearing loans and borrowings
Esta é uma nota informativa respeitante aos termos contratuais dos empréstimos do Grupo sujeitos a juros:
This note provides information about the contractual terms of the Group’s interest bearing borrowings:

Passivos não-correntes / Non-current liabilities
Barclays Bank Plc - Empréstimo 2 (ver 19.1.2) /
Barclays Bank Plc - Loan 2 (see 19.1.2)
Banco Standard Totta de Moçambique (ver 19.1.3) /
Banco Standard Totta de Moçambique (see 19.1.3)
Empréstimos do Governo de Moçambique (ver 19.1.4)
Government of Mozambique loan (see 19.1.4)

129 621 911

129 621 911

-

10 000 000

-

-

88 565 302

-

-

Total de passivos não-corrrentes / Total non-current liabilities

228 187 213

129 621 911

-

Barclays Bank Plc - empréstimo 1 (ver 19.1.1)
Barclays Bank Plc (loan 1) - see 19.1.1
Parte de curto prazo do Barclays Bank Plc - empréstimo 2 – (ver 19.1.2)
Short term portion of Barclays Bank Plc (loan 2) – see 19.1.2
Empréstimo do Governo de Moçambique (ver 19.1.4)
Government of Mozambique loan (see 19.1.4)
Empréstimo da SABMiller África B.V. (ver 19.1.5)
SABMiller Africa B.V. loan (see 19.1.5)

126 773 429

126 773 429

92 287 574

65 158 250

65 158 250

-

24 625 050

-

-

88 340 388

-

-

Total de passivos correntes / Total current liabilities

304 897 117

191 931 679

92 287 574

Passivos correntes / Current liabilities

19.1 Termos e plano de reembolso da dívida / Terms and debt repayment schedule
Total

Barclays Bank Plc / Barclays Bank Plc
Outros empréstimos / Other loans
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MT’000

1 ano ou
menos
MT’000

Mais de
um ano
MT’000

Total

1 year or less

MT’000

MT’000

More than
one year
MT’000

321 553 590
221 530 740

191 931 679
112 965 438

129 621 911
98 565 302

543 084 330

304 897 117

228 187 213

31 de Março 2003
31 March 2003
19.1.1 O Barclays Bank (Plc) - Empréstimo 1, é um empréstimo renovável em Rands Sul-Africanos, totalizando ZAR 41 000 000.
Está disponível até 31 de Julho de 2003 e está garantido por um
penhor sobre os activos correntes da empresa. O empréstimo
vence juros à taxa de 3% ao ano mais os custos dos fundos para o
banco como definido pelas condições prevalecentes nos Mercados
Financeiros de Londres, e quaisquer outros custos mandatórios
para compensar o banco pelos custos resultantes de imposições
ocasionais ao abrigo da Lei 1998 do Banco de Inglaterra e/ou do
Banco de Inglaterra e/ou da autoridade de serviços financeiros nos
requisitos de abertura de rácios de depósitos de empréstimos que
não vencem juros e depósitos especiais com o Banco de Inglaterra
para o período de utilização.

19.1.2 O Barclays Bank (Plc) - Empréstimo 2, totalizando
ZAR 65 000 000, foi obtido para financiar a aquisição da
Laurentina Cervejas, S.A.R.L.. O empréstimo que está garantido
por um penhor sobre os activos correntes da empresa, vence
juros à taxa de 3,5% ao ano mais o custo para o banco, como
definido pelas condições prevalecentes nos Mercados Financeiros
de Londres. O reembolso do empréstimo deverá ser realizado em
5 prestações semestrais de ZAR 11 milhões, e uma prestação
final de ZAR 10 milhões, começando 6 meses após a primeira utilização.
19.1.3 Banco Standard Totta de Moçambique
Este empréstimo foi obtido pela Laurentina Cervejas, S.A.R.L.,
antes da sua aquisição, para financiar o plano de reestruturação da
empresa. O empréstimo não tem garantia e vence juros à taxa de
16% ao ano. O empréstimo deverá ser reembolsado num pagamento único em 2007.

19.1.4 Empréstimo do Governo de Moçambique
O empréstimo do Governo de Moçambique constitui o saldo em
aberto dos empréstimos devidos ao Governo de Moçambique pela
Laurentina Cervejas, S.A.R.L. antes da mesma ter sido adquirida
pela Cervejas de Moçambique, S.A.R.L.. O empréstimo é constituído por três componentes distintas. Uma componente denominada
em Meticais representa os montantes concedidos na forma de adiantamento em relação ao preço de compra original da empresa, à
altura da privatização, acrescidos das acções atribuídas aos empregados. Esta componente é rembolsável em 5 anos, com início em
2004. A componente é garantida pelos edifícios e activos da
empresa e atrai um juro de 40% da taxa de desconto do Banco de
Moçambique. A segunda e terceira componentes do empréstimo
do Governo, as quais são denominadas em US dólares dizem
respeito ao preço original de compra da fábrica de Cervejas
Laurentina, S.A.R.L., bem como ao juro acumulado à data da sua
aquisição pela Cervejas de Moçambique, S.A.R.L.. Estas componentes não vencem juros, devendo o último pagamento ser efectuado em finais de Maio de 2004.

19.1.5 Empréstimo da SABMiller África B.V.
Este empréstimo que está denominado em dólares americanos diz
respeito aos adiantamentos obtidos pela Laurentina Cervejas,
S.A.R.L. dos seus antigos accionistas estrangeiros para satisfazer
as necessidades de capital circulante e dos custos de arranque da
fábrica. Este empréstimo foi subsequentemente comprado pela
SABMiller África B.V. O empréstimo vence juros à taxa de 12,5% ao
ano, sendo reembolsável a pedido num pagamento único.
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19.1.1 The Barclays Bank (Plc)

– Loan 1 is a renewable
South African Rand facility amounting to ZAR 41 000 000. It is available until 31 July 2003 and is secured by a pledge over the company’s current assets. The facility bears an interest rate of 3% per
annum plus the costs of funds to the bank as defined by the conditions prevailing in the London financial markets, and any mandatory
costs to compensate the bank for the cost resulting from the imposition from time to time under the Bank of England Act 1998 and/or
by the Bank of England and/or the financial services authority of a
requirement to place non-interest bearing cash ratio deposits and
special deposits with the bank of England for the period of drawing.

19.1.2 The Barclays Bank (Plc) – Loan 2 amounting to ZAR
65 000 000, was obtained to fund the acquisition of Laurentina
Cervejas, S.A.R.L.. The loan which is secured by a pledge over the
company’s current assets bears an interest at the rate of 3.5% per
annum plus the cost to the bank, as defined by conditions prevailing in the London Financial Markets. Repayment of the loan is
required to be done in five half-yearly instalments of ZAR 11 million
and a final installment of ZAR 10 million, commencing 6 months
from the date of first drawdown.
19.1.3 Banco Standard Totta de Moçambique
This loan was obtained by Laurentina Cervejas S.A.R.L., prior to it’s
acquisition to finance a restructuring plan for the company. The
facility is unsecured with interest levied at a rate 16% per annum.
The capital is repayable in a lump sum in 2007

19.1.4 Government of Mozambique loan
The Government of Mozambique is the outstanding balance of the
loans due to the Government of Mozambique by Laurentina
Cervejas, S.A.R.L. prior to its acquisition by Cervejas de
Moçambique, S.A.R.L.. The loan has three separate components.
One component denominated in Meticais represents the amounts
advanced in relation to the original purchase consideration of the
company, at privatisation, together with the shareholdings allocated
to employees. This component is repayable over a period of five
years commencing in 2004. The component is secured over the
company’s premises and assets and attracts an interest of 40% of
the discount rate of the Bank of Mozambique. The second and third
components of the Government loan which are denominated in US
Dollars relate to the original purchase consideration of the
Laurentina Cervejas factory, as well as the accrued interest to the
date of acquisition by Cervejas de Moçambique, S.A.R.L.. These
components are interest-free with final repayment due at the end of
May 2004.

19.1.5 SABMiller Africa B.V. loan
This loan which is denominated in US Dollars relates to advances
Laurentina Cervejas obtained from its former foreign shareholders to
meet working capital requirements and set up costs of the brewery.
This loan was subsequently purchased by SABMiller Africa B.V. The
loan bears an interest rate of 12.5% per annum and is repayable on
demand in one lump sum payment.
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Grupo / Group

Empresa / Company

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2002
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March.2002
MT’000

120 339 470
70 292 744
2 702 497

95 327 736
99 163 287
2 702 497

124 133 342
31 697 460
-

193 334 711

197 193 520

155 830 802

20. Outros credores / Other payables
Contas credoras / Accounts payables
Credores intra-grupo (ver 19.1) / Inter-group creditors (see 19.1)
Accionistas para dividendos / Shareholders for dividends

20.1 Credores intra-grupo / Inter-group creditors
Laurentina Cervejas / Laurentina Cervejas
SABI Pty / SABI Pty
SAB Limited / SAB Limited
SABMiller Africa B.V. / SABMiller Finance B.V.
Bebidas Tradicionais de Moçambique / Bebidas Tradicionais de Moçambique
SABMiller Finance B.V. / SABMiller Africa B.V.

53
6
6
2

814
487
595
541
853

362
660
831
541
350

70 292 744

38

28
53
6
6
2

870
814
487
595
541
853

543
362
660
831
541
350

99 163 287

18
1
3
2
6

052
718
057
541
327

841
922
013
001
683

31 697 460
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Grupo / Group

Empresa / Company

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2002
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March.2002
MT’000

361 996 479

274 383 241

273 741 041

Depreciação e amortização / Depreciation and amortization charges
Diferenças cambiais não realizadas / Unrealised exchange differences
Outros / Others
Capitalisation of interest / Capitalisation of interest

96 364 443
(44 241 670)
3 701 799
4 872 373

79 731 250
(44 241 670)
3 845 999
4 872 373

71 127 408
(10 516 359)
3 488 844
5 951 592

Lucro antes do juro, imposto, depreciação e amortização /
Profit before interest, tax, depreciation and amortization

422 693 424

318 591 193

343 792 526

Acréscimo em existências / Increase in inventories
Acréscimo em devedores / Increase in debtorss
(Decréscimo) /acréscimo em credores / (Decrease)/increase in creditors

(71 953 446)
(27 985 520)
(84 888 589)

(82 149 377)
(21 275 785)
(28 805 607)

(37 151 840)
(30 049 039)
6 928 612

Net cash flow from operating activities / Net cash flow from operating activities

237 865 869

186 360 422

283 520 259

21 365 152
57 821 223
(40 401 642)

21 365 152
27 344 577
(9 924 996)

14 744 109
38 161 155
(21 365 152)

38 784 733

38 784 733

31 540 112

No início do ano / At the beginning of the year
Aprovisionados durante o ano / Provided during the year
Saldo no final do ano / Balance at the year end of the year

137 811 000
(2 702 497)

137 811 000
(2 702 497)

100 702 201
-

Pagos durante o ano / Paid during the year

135 108 503

135 108 503

100 702 201

21. Notas ao mapa de fluxo de caixa / Notes to the cash flow statement
21.1 Fluxo líquido de caixa das actividades operacionais /
Net cash flow from operating activities
Operating profit / Operating profit
Ajustado por itens não monetários: / Adjustment for non-cash flow items:

21.2 Impostos pagos / Taxation paid
No início do ano / At the beginning of the year
Aprovisionados durante o ano / Provided during the year
Saldo no final do ano / Balance at the end of the year
Pagos durante o ano / Paid during the year

21.3 Dividendos pagos / Dividend paid
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Empresa / Company
Ano findo em
31.03.2003
MT’000

Ano findo em
31.03.2002
MT’000

Year ended
31 March 2003
MT’000

Year ended
31 March.2002
MT’000

21.4 Investimento em propriedade, instalações e equipamento /
Investment in property, plant and equipment
Adições em propriedade, instalações e equipamento / Additions to property, plant and equipment
Edifícios de raiz livres e instalações / Freehold buildings and installations
Máquinas, viaturas e sistemas / Plant, vehicles and systems
Embalagens / Containers
Imobilizações em curso / Capital work in progress

190 603
5 810 597
41 857 652
61 979 762

18
9
38
141

572
740
723
545

323
688
745
653

109 838 614

208 582 409

8 335 297
(7 294 272)

10 255 920
(9 272 928)

1 041 025

982 992

20 860 436
91 244 373

23 000 000
-

112 104 809

23 000 000

21.5 Receitas na venda de propriedade, instalações e equipamento /
Proceeds on disposal of property, plant and equipment
Valor líquido contabilístico do imobilizado abatido / Net book value of assets disposed of
Prejuízo no abate / Loss on disposal
Receitas durante o período / Proceeds during the period

22. Compromissos de Investimento / Capital commitments
O Grupo comprometeu-se a incorrer em despesa de investimento como segue:
The Group is committed to incur capital expenditure as follows:
Contratado / Contracted
Autorizado mas não contratado / Authorised but not contracted
Total / Total

A despesa de investimento a que a empresa irá incorrer será financiada pelos recursos internos disponíveis, receitas futuras e
empréstimos externos.
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Capital expenditure to be incurred will be financed by existing internal resources, future income and external borrowings.
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23. Contingências

23. Contingencies

A empresa está envolvida em vários litígios a respeito de despedimentos sem justa causa e outros assuntos instituídos por alguns
antigos trabalhadores. Espera-se que o desfecho destas questões
não tenha efeitos adversos materiais na posição financeira da
empresa, nos resultados das operações ou fluxos de caixa.

The company is involved in various legal claims in respect of wrongful dismissal and other matters instituted by some of its former
employees. It is expected that the ultimate disposition of these matters will not have a material adverse effect on the company’s financial position, results of operations or cash flows.

Quaisquer montantes atribuídos como resultado de qualquer
destas acções serão reflectidos no ano em que os mesmos sejam
pagos.

Any amounts awarded, resulting from any of these actions will be
reflected in the year they are settled.

24. Financial instruments
24. Instrumentos financeiros
A exposição aos riscos da moeda, crédito, liquidez e taxa de juro
resultam no decurso normal do negócio da empresa. Os riscos do
Grupo estão a ser continuamente monitorados. Os instrumentos
financeiros como mostrados no balanço incluem os recursos de
caixa, clientes, fornecedores e investimentos.

Exposure to currency, credit, liquidity and interest rate risks arise in
the normal course of the company’s business. The Group’s risks
are being monitored continually. Financial instruments as shown in
the balance sheet include cash resources, trade receivables, trade
payables and investments.

24.1 Currency risk
24.1 Risco da moeda
O grupo incorre em riscos como resultado das compras e empréstimos realizados em moeda estrangeira. As moedas que dão
origem ao risco da moeda, com as quais a empresa realiza os seus
negócios, são o dólar americano e o rand sul-africano. Não existem facilidades de “hedging” em Moçambique.

24.2 Risco da taxa de juro
A empresa está exposta às alterações nas taxas de juro sobre os
seus empréstimos. A política geralmente adoptada pela administração da empresa é a de assegurar que os seus empréstimos
sejam negociados a taxas relacionadas com o mercado, de modo
a precaver-se contra o risco da taxa de juro.

The Group incurs risks as a result of purchases and borrowings in
foreign currencies. The currencies giving rise to the currency risk in
which the company deals are US Dollars and South African Rands.
There are no hedging facilities in Moçambique.

24.2 Interest rate risk
The company is exposed to interest rate changes on its borrowings.
Management generally adopts a policy of ensuring that its borrowings are at market-related rates to address its interest rate risk.

24.3 Liquidity risk
Liquidity risk is actively managed through cash flow projections.

24.3 Risco de liquidez

24.4 Credit risk

O risco de liquidez é gerido de forma activa através das projecções
de fluxo de caixa.

Management has a credit policy in place and exposure to credit risk
is monitored on an ongoing basis. Credit evaluations are performed
periodically on credit customers. Management are currently treating
this as a priority focus area. The maximum exposure to credit risks
is represented by the carrying amount of each financial asset in the
balance sheet.

24.4 Risco de crédito
A administração tem uma política respeitante ao crédito que lhe
permite monitorar continuamente a exposição ao risco de crédito.
As avaliações do crédito são realizadas periodicamente ao crédito
dos clientes. A Administração está actualmente a tratar esta, como
uma área prioritária. A máxima exposição ao risco de crédito é
representada pelo valor contabilístico de cada activo financeiro no
balanço.

24.5 Fair value
The balance sheet date recorded values of the Group’s financial
instruments approximate their fair values to the relatively short periods to maturity.

24.5 Valor justo

25. Related party transactions

Os valores dos instrumentos financeiros do Grupo, registados à
data do balanço, aproximam-se dos seus valores justos para períodos de maturidade relativamente curtos.

25.1 Related parties

25. Transacções com as partes relaccionadas
25.1 Partes relacionadas
As partes relacionadas incluem os accionistas e as empresas suas
filiadas, os membros do Conselho de Administração, o pessoal de
gestão chave e qualquer outra parte que tenha capacidade para
controlar ou exercer influência significativa nas decisões financeiras
e operacionais do Grupo.

Related parties include shareholders and their affiliates, members of
the Board of Directors, key Management personnel and any other
party that has the ability to control or exercise significant influence
over the Group’s financial and operating decisions.
Reference should be made to note 17 regarding the ultimate parent
company. Account balances with related parties are detailed in note
20.

Referência deverá ser feita à nota 17 relativa à última empresa parente. Os saldos das contas com as partes relacionadas estão
detalhados na nota 20.
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25.2 Contratos com as partes relacionadas

25.2 Contracts with related parties

Dois contratos foram assinados durante o período

Two contracts were in place during the period

• Um contrato de gestão com a SABIM AG para providenciar
serviços de gestão à empresa.

• A management agreement with SABIM AG for the provision of
management services to the company.

• Um acordo de licenciamento e distribuição com a SABIFIN para a
distribuição e/ou fabrico de outras marcas de cerveja para além da
2M, Manica e Laurentina.

• A licence and distribution agreement with SABIFIN for the distribution and/or brewing of beer products other than 2M, Manica and
Laurentina.

A juntar aos contratos supraditos, a empresa teve as seguintes
transacções com as partes relacionadas:

In addition to the above contracts the company entered into the following related party transactions

• Importação de cerveja enlatada e engarrafada a partir da South
African Breweries Limited. Um total de MT’000 46 608 696 (2002:
MT’000 54 456 313) foi incluído no custo de vendas respeitante a
essas transacções.

• Importation of canned and bottled beer from the South African
Breweries Limited. An amount of MT’000 46 608 696 (2002:
MT’000 54 456 313) has been included in cost of sales in respect
of these transactions.

• Importação de maquinaria, matérias-primas e equipamento a partir das divisões da South African Breweries Limited.
O valor incorrido destas transacções foi de MT’000 93 221
730 (2002: MT’00020 000 000

• Importation of plant, raw materials and equipment from divisions
of The South African Breweries Limited. An amount of MT’000 93
221 730 (2002: MT’000 20 000 000) was incurred in respect of
these transactions.

Todas as transacções acima mencionadas foram realizadas numa
base comercial e em conformidade e cumprimento do código de
conduta do grupo South African Breweries.

All the above transactions have been completed at arms length in
compliance with The South African Breweries group code of conduct.
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26. Aquisição

26. Acquisition

Com efeito a partir de 2 de Maio de 2002, o Grupo adquiriu a
Cervejas Laurentina, S.A.R.L. uma empresa vocacionada para a
venda e distribuição de cerveja de malte, constituída na República
de Moçambique. A consideração paga, consistindo de numerário
e acções, totalizou MT’000 217 061 694.

Effective 2 May 2002, the Group acquired Cervejas Laurentina,
S.A.R.L. a malt beer selling and distribution company incorporated
in the Republic of Mozambique. The consideration paid, consisting
of cash and shares was MT’000 217 061 694.

Imobilizado corpóreo / Tangible assets

Valor
contábilistico
MT’000

Ajustamentos
ao valor justo
MT’000

Valor Justo

Book value

Fair value

MT’000

Fair value
adjustments
MT’000

237 496 237

(153 468 475)

84 027 762

-

120 796 763

120 796 763

32 842 859

(30 150 859)

2 692 000

(545 003)

-

(545 003)

Activos de impostos diferidos / Deferred tax asset
Devedores / Debtors
Obrigações sob locação financeira / Obligations under finance lease
Credores / Creditors
Empréstimos e descobertos bancários / Loans and overdrafts

MT’000

MT’000

(10 221 650)

-

(10 221 650)

(282 228 786)

369 984

(281 858 802)

(22 656 343)

(62 452 587)

(85 108 930)

“Goodwill” / Goodwill

302 170 624

Total da consideração de compra / Total purchase consideration

217 061 694

Os ajustamentos ao valor justo no imobilizado corpóreo foram efectuados para garantir a consistência das políticas contabilísticas da
Cervejas Laurentina, S.A.R.L. com as da Cervejas de Moçambique
S.A.R.L.. O ajustamento ao valor justo líquido nos devedores
reflecte as diminuições do valor do activo para o valor realizável estimado.
De acordo com a política contabilística do Grupo o “goodwill” no
valor de MT’000 302 170 624 resultante da consolidação foi apresentado no balanço do Grupo como imobilizado incorpóreo.

The fair value adjustments to tangible fixed assets were made to
ensure consistency of accounting policies. The net fair value adjustment to debtors reflects write downs to estimated realizable value.
In accordance with the group’s accounting policy, the goodwill of
MT’000 302 170 624 arising on consolidation has been stated in the
group’s balance sheet as an intangible asset.

O valor total da consideração de compra é composto como se segue:
Total purchase consideration is comprised as follows:

MT’000
MT’000

Consideração em numerário / Cash consideration
Emissão de acções / Issue of shares

22 583 917
194 477 777
217 061 694
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Convocatória para
Assembleia Geral Ordinária

Notice of Annual General
Meeting

para ano findo em 31 de Março de 2003

for the year ended 31 March 2003

Aviso

Notice

Cervejas de Moçambique S.A.R.L.

Cervejas de Moçambique S.A.R.L.

Assembleia Geral Anual

Annual General Assembly

Nos termos do artigo 12 dos Estatutos, tenho o prazer de convocar a Assembleia Geral Ordinária da Cervejas de Moçambique
S.A.R.L., a ter lugar no dia 29 de Julho de 2003, às 14:30 horas no
Hotel VIP, sito na Avenida 25 de Setembro, 692, Maputo (na sala de
conferências – Zambeze).

In terms of Article 12 of the Articles of Association, I am pleased to
call the Ordinary General Assembly of Cervejas de Mocambique
S.A.R.L., to take place on 29th July 2003 at 14:30 hrs, at the VIP
Maputo Hotel, 692, 25th September Avenue, in the Zambezi conference room.

Agenda

Agenda

1. Eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral.

1. Appointment of the members of the General Assembly.

2. Aprovação da proposta de distribuição de dividendos.

2. Approval of the proposed dividends.

3. Entrega e aprovação do relatório e contas do ano financeiro findo
em 31 de Março de 2003.

3. Submission and approval of the Report and Accounts for the
financial year ended 31 March, 2003.

4. Eleição do Conselho de Administração.

4. Appointment of the Board of Directors.

5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

5. Appointment of the members of the Fiscal Council.

6. Diversos.

6. Any other business.

Maputo, 14 de Maio de 2003

Maputo, 14th May 2003.

O Secretário / Secretary
José Moreira

N.B. Cópias das actas da Assembleia Geral Anual do ano findo em
31 de Março de 2002 estão disponíveis a pedido na Cervejas de
Moçambique S.A.R.L., sita na Rua do Jardim Nº 1329, Maputo,
Moçambique.
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N.B. Copies of the minutes of the Annual General Meeting for the
year ending 31 March 2002 are available upon request from Cervejas
de Mozambique S.A.R.L., Nº. 1329 Rua do Jardim, Maputo.
Mozambique.

