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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Temos a honra de apresentar as Contas auditadas e o Relatório do Conselho de Administração 
relativos ao exercício económico findo em 30 de Junho de 2010.  
 
O exercício económico de 2010 foi um ano muito difícil para a nossa empresa, já que a crise 
económica internacional levou a que os mercados financeiros e algumas instituições financeiras 
internacionais reputáveis entrassem em colapso. Os preços do petróleo e do gás natural caíram 
consideravelmente no mercado Internacional.  
 
Durante este exercício económico, a CMH esteve envolvida num processo de obtenção de 
financiamentos, de modo a assegurar empréstimos para financiar a sua parte no projecto de 
expansão de Pande e Temane. Devido aos atrasos no processo de obtenção de financiamentos e 
às dificuldades em mobilizar fundos de várias fontes de financiamento, a CMH teve de adiantar os 
seus fundos próprios para cobrir chamadas de caixa para o projecto de expansão.  
 
Podemos ver, pelas nossas contas, que a CMH registou um lucro antes  de impostos  de USD 15 
404 329, contra um lucro antes de impostos de USD 26 183 472, que foi registado no exercício 
económico findo em 30 de Junho de 2009. Isto foi devido à queda de preços do gás e do 
condensado neste ano fiscal. As despesas financeiras e os honorários de consultoria aumentaram 
consideravelmente durante o processo de obtenção de empréstimos  adicionais.  
 
Apesar desta situação difícil, temos o prazer de informar os nossos accionistas que, durante este 
período, foi possível re-estruturar os nossos acordos de empréstimos e negociar termos e 
condições melhores para novos empréstimos, com os nossos mutuantes. Muito do nosso tempo 
foi dedicado à conclusão de acordos financeiros para obter USD 100 milhões em empréstimos a 
longo prazo. O Fecho  Financeiro foi alcançado em Junho de 2010. Conseguimos garantir um 
pagamento mínimo de dividendos aos nossos accionistas durante o período de desembolso 
desses  novos empréstimos (2010-2012). 
 
Temos continuado a prestar a maior atenção à formação de pessoal da companhia, através de 
estágios, cursos de curta duração e seminários. 



 

 
 

 
Durante este exercício económico, conseguimos efectuar três reuniões de accionistas onde os 
nossos accionistas tiveram a oportunidade de discutir assuntos relacionados com o nosso 
negócio. Desenvolvemos a página da CMH na internet e colocámos todas as informações 
relevantes da empresa na nossa página web, para permitir que o público e os accionistas com 
acções de classe “C” listados na Bolsa de Valores de Moçambique acedessem às contas da 
empresa, bem como às actas das reuniões de accionistas. 
 
Estivemos sob extrema pressão financeira devido ao projecto de expansão. Apesar desse facto, a 
nossa empresa conseguiu pagar os impostos, no total de USD 1 079 585, dos quais 69% 
representam impostos sobre o rendimento, 10% de impostos sobre o rendimento dos 
trabalhadores, 4% de contribuição para a segurança social e 6% referentes a outras contribuições 
fiscais. No respeitante aos empréstimos, foi pago um total de juros de USD 5 579 256 e a parte do 
capital dos empréstimos reembolsado foi de USD 24 782 776. É importante notar que um 
pagamento antecipado do empréstimo do Banco Europeu de Investimentos, no montante de USD 
8 644 278, foi efectuado durante o período. Agora, a CMH permanece somente com dois 
mutuantes (o Development Bank of Southern africa  e a  Agência Francesa de Desenvolvimento). 
A nossa empresa manterá a sua tradição de assegurar que honrará sempre as suas 
responsabilidades para com os financiadores.  
 
Durante o período também foi possível garantir o acordo com os financiadores, o que permitiu o 
pagamento de dividendos aos nossos accionistas em 31 de Agosto de 2010. 
 
A CMH continuou, no período, a dar o seu contributo a projectos sociais, dentro do Consórcio, 
contribuindo com um montante equivalente a USD 193 706 (25% de USD 774 825) e, 
directamente, através do seu orçamento. Um total de USD 124 362 foi dispendido em projectos 
sociais, dos quais o projecto mais importante foi a electrificação da Escola Secundária de 
Mangugumeta, localizada perto da vedação da Unidade da Central de Processamento em 
Temane, o que permitiu aumentar em 100% o número de admissões de estudantes e leccionar o 
curso nocturno.   
 
É importante notar que o Projecto de Pande e Temane registou níveis altos de segurança de 
saúde no trabalho e um bom desempenho ambiental e que o operador está comprometido com a 
implementação de altos  padrões de segurança e ambientais. A CMH continuou a monitorar os 
níveis desses padrões de segurança e ambientais durante este período. 
  
Em conclusão, queremos tornar extensiva a nossa gratidão a todos os que apoiaram a empresa 
durante este período, financiadores e parceiros nas operações de gás natural de Pande e Temane, 
bem como aos nossos accionistas, pela sua paciência durante o período em que não pudemos 
pagar dividendos.  
 
Também temos de agradecer o esforço de todo o pessoal da CMH durante os tempos mais 
difíceis. Sem a sua persistência não seria possível construir esta fundação para o desenvolvimento 
futuro desta empresa.  
 
Maputo,  29 de Outubro de 2010 
 



 

 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
O Conselho de Administração é responsável pela preparação e apresentação justa das 
demonstrações financeiras, compreendendo a folha de balanço em 30 de Junho de 2010 e a 
demonstração de resultados, a demonstração de variações do património líquido e o mapa de fluxo 
de caixa para o ano então findo, e pelas notas sobre as demonstrações financeiras, que incluem um 
sumário das políticas contabilisticas significativas e outras notas explicativas, em conformidade com 
os Padrões de Relatórios Financeiros Internacionais. 
 
A responsabilidade do Conselho de Administração inclui: desenho, implementação e manutenção do 
controlo interno relevante para a preparação e apresentação das demonstrações financeiras que 
estejam livres de exposições materiais inexactas, quer devidas a fraude quer a erro; selecção e 
aplicação das políticas de contabilidade apropriadas; e a feitura de previsões contabilísticas que 
sejam razoáveis nas circunstâncias. 
 
A responsabilidade inclui também manter registos contabilísticos adequados, um sistema efectivo de 
gestão de risco, cumprimento de todas as leis e regulamentos relevantes da República de 
Moçambique, bem como preparar os anexos suplementares incluídos nestas demonstrações 
financeiras. 
 
O Conselho de Administração fez uma avaliação da capacidade da empresa de continuar em 
actividade no negócio e não tem motivos para acreditar que o negócio não continuará  em actividade 
no próximo ano. 
 
 
APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
 
As contas da empresa, como acima indicado, foram aprovadas pelo Conselho de Administração em  
29 de Outubro de  2010 e estão assinadas em seu nome por: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

BALANÇO 
 

 
 

 

 Em 30 de Junho 
de 2010 

USD 

 Em 30 de Junho 
de 2009 

USD 

     Revisto 

ACTIVO       

Activos não – correntes      

Activos fixos tangiveis   136 091 892  113 668 127 

Activos fixos intangiveis   12 332 306  12 981 375 

Total de activos não – correntes   148 424 198  126 649 502 

Activos correntes      

Inventários    1 263 849  1 086 642 

Dívidas entre empresas do grupo   709 379  709 926 

Outros  activos correntes   6 273 308  7 160 119 

Caixa e equivalentes de caixa   49 861 206  40 702 307 

Total de activos correntes   58 107 742  49 658 994 

Total do activo  
  

206 531 940 
 

176 308 496 

 
CAPITAIS PRÓPRIOS  

 
 

 
 

Capital social   25 286 649  25 286 649 

Capital suplementar   4 000 000  4 000 000 

Reservas   17 174 746  16 289 150 

Resultados acumulados   50 140 921  41 757 621 

Total de capitais próprios   96 602 316  87 333 420 

 
PASSIVO  

 
 

 
 

Passivos não – correntes      

Empréstimos obtidos   67 141 222  45 466 833 

Provisões   4 739 857  4 901 168 

Impostos diferidos   24 745 284  20 780 984 

Outros devedores e credores   63 021  62 279 

Total de passivos não – correntes   96 689 384  71 211 264 

Passivos correntes      

Empréstimos obtidos   5 451 334  6 781 222 

Outros credores   6 722 474  10  982 590 

Provisão para Imposto     1 066 432                   - 

Total de passivos correntes   13 240 240  17 763 812 

Total do passivo   109 929 624  88 975 076 

      

Total de capitais próprios e passivo   206 531 940  176 308 496 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
 

 

  Do exercicio  
findo em 30 de 
Junho de 2010 

USD 

 Do exercicio 
findo em 30 de 
Junho de 2009 

USD 

     Revisto 

Receitas    40 137 039   47 576 487 

Royalties   (520 516)  (819 392) 

Receitas líquidas    39 616 523  46 757 095 

Outros proveitos   -  4 433 

Custos operacionais   (18 901 513)  (16 024 741) 

   20 715 010  30 736 787 

Receitas financeiras    71 371  271 426 

Despesas financeiras    (5 388 101)  (4 908 962) 

Ganhos / (perdas) cambiais   6 049  84 221 

Despesas financeiras líquidas    (5 310 681)  (4 553 315) 

Lucro antes do imposto    15 404 329  26 183 472 

Imposto sobre o rendimento   (6 135 433)  (7 280 273) 

Lucro do exercício   
 

9 268 896 
 

18 903 199 

      

Ganhos por acção      

Ganhos básicos por acção   1.57  3.18 

Ganhos diluídos por acção   1.57  3.18 

      

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 
 

   

 Exercício findo 
em 30 de Junho 

de 2010 
USD 

 Exercício findo 
em 30 de Junho 

de 2009 
USD 

     Revisto 

Fluxos de caixa de actividades operacionais      

Lucro/(perda) antes de impostos   15 404 329  26 183 472 

Ajustamentos para:      

Depreciação   4 509 582  5 530 865 

Perdas/ganhos cambiais    (155 271)  (9 207) 

Receitas de juros   (71 371)  (271 426) 

Despesas de juros   5 388 101  4 908 962 

   25 075 370  36 342 666 
Decréscimo/(Acréscimo) em dívidas entre empresas do 
grupo  

 
9 428 

 
987 895 

Decréscimo/(Acréscimo) em outros devedores   435 063  (931 485) 

Decréscimo/(Acréscimo) em inventários   (177 207)  21 677 

Acréscimo/(decréscimo) em outros credores   (4 259 373)  3 432 483 

Caixa utilizado nas operações   21 083  281  39 853 236 

Juros recebidos   62 490  255 884 

Juros pagos / Comissões bancárias   (5 166 146)  (5 105 920) 

Imposto pago   (759 397)  (3 977 248) 

Caixa líquido utilizado em actividades operacionais   15 220 228  31 025 952 

      

Fluxos de caixa de actividades de investimento       

Aquisição de activos fixos tangiveis   (26 685 365)  (19 627 277) 

Abate de activos fixos tangiveis    17 821  100 910 

Dividendos pagos   -  (1 862 970) 

Caixa líquido utilizado em actividades de investimento   (26 667 544)  (21 389 337) 

      

Fluxos de caixa de actividades de financiamento      

Empréstimos obtidos   45 127 276  - 

Reembolso de empréstimos   (24 782 776)  (6 781 223) 

Caixa líquido de actividades de financiamento   20 344 500  (6 781 223) 

      

(Decréscimo)/Acréscimo líquido de caixa   8 897 184  2 855 392 

Ganhos cambiais em valores monetários    261 715  (77 262) 

Caixa no início do ano   40 702 307  37 924 177 

Caixa no final do ano   49 861 206  40 702 307 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

 


