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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 

Aos Accionistas da 

MATAMA-MATADOURO DA MANHIÇA,SA 

 

Relatório sobre as demonstrações financeiras 

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da MATAMA-MATADOURO DA MANHIÇA, SA, que compreendem o 

Balanço em 31 de Dezembro de 2015 (que evidencia um total de activo de 408.133.075 Meticais e um total de capital 

próprio de 192.013.023 Meticais, incluindo um resultado líquido negativo do exercício de 2.728.259 Meticais) e a 

Demonstração dos resultados referente ao exercício então findo, bem como um resumo das políticas contabilísticas 

significativas e outras notas explicativas. 

 

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras 

A Administração é responsável pela preparação e apresentação apropriada destas demonstrações financeiras de 

acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Moçambique, tal como disposto no Plano Geral de 

Contabilidade para as Pequenas e demais Empresas. Esta responsabilidade inclui a concepção, implementação e 

manutenção de um sistema de controlo interno relevante para a apresentação apropriada de demonstrações financeiras 

que estejam isentas de distorções materiais, quer devidas a fraude ou a erro. 

 

Responsabilidades do auditor 

A nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre estas demonstrações financeiras baseada na nossa 

auditoria. Excepto quanto a limitação descrita no parágrafo da reserva abaixo, conduzimos a nossa auditoria de acordo 

com as Normas Internacionais de Auditoria. Estas normas exigem que cumpramos requisitos éticos e planeemos e 

executemos a auditoria a fim de obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de 

distorção material. 
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Uma auditoria envolve a execução de procedimentos para obter prova de auditoria sobre as quantias e divulgações das 

demonstrações financeiras. Os procedimentos seleccionados dependem do julgamento profissional do auditor, 

incluindo a avaliação dos riscos de distorção material das demonstrações financeiras, quer devido a fraude quer a erro. 

Ao fazer essas avaliações de risco, o auditor considera o controlo interno relevante para a preparação e apresentação 

apropriada das demonstrações financeiras pela entidade a fim de conceber procedimentos de auditoria que sejam 

apropriados nas circunstâncias, mas não com a finalidade de expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno 

da entidade. Uma auditoria também inclui a avaliação da adequação das políticas usadas e da razoabilidade das 

estimativas contabilísticas feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação global das 

demonstrações financeiras.  

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

opinião de auditoria com reserva. 

 

Reserva 

 

O custo de aquisição reflectido na rubrica de Activos intangíveis inclui um montante de 62.311.512 Meticais, para o 

qual não obtivemos detalhe do registo dos valores que o compõem. A ausência desta informação impossibilitou - nos 

de realizar a análise documental daqueles custos capitalizados e consequentemente, não nos é possível assegurar a 

sua validade e razoabilidade. 

 

Opinião com reserva 

Em nossa opinião, excepto quanto ao efeito dos ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não existisse a 

limitação descrita no parágrafo das reservas acima, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma 

verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da MATAMA-

MATADOURO DA MANHIÇA, SA em 31 de Dezembro de 2015 e o seu desempenho financeiro no exercício findo naquela 

data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Moçambique, tal como disposto no 

Plano Geral de Contabilidade para Pequenas e demais Empresas. 

 

 

 

 

 

Ênfases 

 

Sem afectar a opinião expressa acima, chamamos a atenção para os seguintes factos: 

 

a) De acordo com o referido na Nota 3 a empresa iniciou a exploração das suas actividades em 21 de Dezembro de 

2015, não tendo por isso apresentado demonstrações financeiras comparativas. 
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b) Conforme divulgado na Nota 9, o aumento de capital social efectuada nos termos dos resultados da Assembleia 

Geral Ordinária Extraordinária dos Accionistas realizada em 24 de Abril de 2015 ainda não foi formalizada. 

 
c) Conforme divulgado na Nota introdutória e na Nota 3 das Demonstrações financeiras, a empresa encontra-se em 

fase de investimento, cuja duração esperada é de mais de 3 anos. Neste contexto, não foram ainda realizadas 

operações relevantes de produção, facto que tem vindo a gerar a acumulação de prejuízos. O Conselho de 

Administração espera que o apoio financeiro dos Accionistas, recursos financeiros externos e operações lucrativas 

futuras permitirão à empresa cumprir os seus compromissos financeiros e que, como consequência, entende ser 

aplicável o princípio da continuidade das operações. 

 

 

Maputo, 3 de Abril de 2017 

 

ERNST & YOUNG, LDA 
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Notas 31-Dez-2015

ACTIVO

Activos não correntes

Activos tangíveis 5 273.226.940

Activos tangíveis 6 93.610.399

366.837.339

Activos correntes

Activos financeiros 7 23.692.885

Caixa e bancos 8 17.602.851

41.295.736

TOTAL DO ACTIVO 408.133.075

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CapitaL próprio

Capital Social 9 174.967.446

Reservas 9 19.773.836

Resultados líquido do exercício 9 (2.728.259)

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 192.013.023

Passivos não correntes

Empréstimos obtidos 10 169.367.076

Passivos correntes

Empréstimos obtidos 10 4.280.524

Passivos financeiros 11 34.644.712

Outros passivos correntes 12 7.827.740

46.752.976

TOTAL DO PASSIVO 216.120.052

TOTAL DOS CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 408.133.075

 

 

O TÉCNICO DE CONTAS A ADMINISTRAÇÃO 

 

___________________________________ ___________________________________ 
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Notas 2015

Rendimentos -

Gastos

Gastos com o pessoal 13 115.487

Fornecimento e serv iços de terceiros 14 814.308

Depreciações do exercicio 5 e 6 3.973.556

Outros gastos operacionais 15 218.576

5.121.927

Resultados operacionais (5.121.927)

Resultados financeiros 16 2.393.668

Resultado antes do imposto (2.728.259)

Imposto sobre o rendimento 17 -

Resultado líquido do exercício (2.728.259)
 

O TÉCNICO DE CONTAS A ADMINISTRAÇÃO 

 

_____________________________ ___________________________________ 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

A MATAMA – MATADOURO DA MANHIÇA, SA, (doravante designada por MATAMA ou Empresa) foi constituída por escritura 

pública de 18 de Abril de 2012, sob a forma de sociedade comercial por anónima de responsabilidade limitada. 

A sociedade tem por objecto principal a exploração e gestão do Matadouro, incluindo actividades complementares e acessórias.  

A sociedade poderá ainda exercer quaisquer actividades conexas, complementares ou subsidiárias às suas actividades principais, 

desde que tais sejam devidamente autorizadas. 

 

A empresa tem a sua sede na cidade de Matola, província de Maputo e é detida pela BCKJ – Agro-Pecuária, Lda (uma entidade 

local), com uma participação de 55.04%. 

 

A actividade principal da empresa nos primeiros dois é coordenar a implementação do Projecto: MATAMA- MATADOURO DA 

MANHIÇA” destinado a instalação, exploração e gestão de um matadouro para o abate e comercialização de animais, bem como o 

desenvolvimento de outras actividades complementares. O projecto ocupará uma área total de 60 hectares, na província de Maputo, 

distrito de Manhiça. O montante mínimo do investimento do projecto será o equivalente a 175.000.000 Meticais, que serão investidos 

num período de 2 anos contados a partir de 19 de Agosto de 2013 data de notificação da autorização nº 347/2013 do Projecto: 

MATAMA – MATADOURO DA MANHIÇA. 

A empresa iniciou as suas actividades em 21 de Dezembro de 2015.   

1. BASES DE PREPARAÇÃO 

Em cumprimento do número 2 do artigo 6.º do Decreto 70/2009, de 22 de Dezembro, a MATAMA adoptou, desde 1 de Janeiro de 

2011, o Plano Geral de Contabilidade para as Pequenas e demais Empresas (abreviadamente designado por PGC-PE). 

As presentes demonstrações financeiras, que se reportam à data de 31 de Dezembro de 2015, foram preparadas em conformidade 

com o PGC-PE e, em consequência, com base no princípio do custo histórico, excepto para as situações especificamente 

identificadas. As demonstrações financeiras foram igualmente preparadas com base nos princípios do acréscimo e da continuidade. 

Na preparação destas demonstrações financeiras, não foi derrogada qualquer disposição do PGC-PE e não existem situações que 

afectem a comparabilidade das diversas rubricas contabilísticas. 

Note-se, no entanto, que a preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o PGC-PE exige que a Administração 

formalize julgamentos, estimativas e pressupostos, que afectam a aplicação das políticas contabilísticas e mensuração dos activos, 

passivos, rendimentos e gastos. As estimativas e pressupostos associados são baseados na experiência histórica e outros factores 

considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos activos e 

passivos cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das estimativas. As questões 

que requerem um maior índice de julgamento ou complexidade, ou para os quais os pressupostos e estimativas são considerados 

significativos, são apresentados na nota 3. 

Assim, estas demonstrações financeiras reflectem o resultado das operações e a posição financeira da MATAMA com referência a 31 

de Dezembro de 2015, sendo apresentadas em Meticais, arredondados ao Metical mais próximo. 
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As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em reunião ocorrida em 20 de Março de 2017 e serão 

submetidas à aprovação da Assembleia Geral de Accionistas agendada para 13 de Julho de 2017. 

 

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

a) Transacções em moeda estrangeira 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Meticais, que constitui a moeda funcional e de apresentação utilizada pela 

MATAMA nas suas operações e demonstrações financeiras. 

As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da transacção. Os activos e passivos 

monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para Meticais à taxa de câmbio em vigor na data de balanço. As 

diferenças cambiais resultantes desta conversão são reconhecidas em resultados. No que se refere às quantias a pagar e a receber 

não correntes, as correspondentes diferenças de câmbio deverão ser reconhecidas nas contas de diferimentos, quando existam 

expectativas razoáveis de que o ganho ou a perda são reversíveis. Posteriormente, e à medida que os pagamentos ou recebimentos 

forem realizados, far-se-á a sua transferência para rendimentos ou gastos consoante exista ganho ou perda efectivos.  

Os activos e passivos não monetários ao custo histórico, expressos em moeda estrangeira, são convertidos à taxa de câmbio da data 

da transacção.  

As taxas de câmbio utilizadas para conversão dos saldos expressos em moeda estrangeira foram as seguintes: 

 

2015 

 

Moeda Compra Venda 

 

 

   

Rand – Sul-Africano (ZAR) 2.85 2.91 

 Dólar Americano (USD) 44.40 45.30 

 Euro (EUR) 44,88 48.21 

 

b) Activos tangíveis 

Os activos tangíveis utilizados pela MATAMA no decurso da sua actividade são registados ao custo de aquisição, deduzido de 

depreciações e perdas por imparidade acumuladas. 

Os custos subsequentes são reconhecidos como um activo separado apenas se for provável que deles resultarão benefícios 

económicos futuros para a MATAMA. As despesas de manutenção e reparação e outras despesas associadas ao seu uso são 

reconhecidas nos resultados do período em que foram incorridas. 
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A depreciação dos activos tangíveis é calculada de acordo com o método das quotas constantes, utilizando-se, assim, as seguintes 

vidas úteis: 

 Taxa anual (%) 

  

Construções 2% 

Equipamento básico 7,14%-14,28% 

Equipamento de transporte 20% 

Mobiliário, equipamento administrativo e social 10% 

A MATAMA efectua regularmente a análise de adequação da vida útil estimada dos seus activos tangíveis. As alterações na vida útil 

esperada dos activos são registadas através da alteração do período ou método de depreciação, conforme apropriado, sendo 

tratadas como alterações em estimativas contabilísticas. 

Periodicamente são efectuadas análises no sentido de identificar evidências de imparidade em activos tangíveis. Sempre que o valor 

líquido contabilístico dos activos tangíveis exceda o seu valor recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade com reflexo nos 

resultados do exercício. A Empresa procede à reversão das perdas por imparidade nos resultados do período caso, 

subsequentemente, se verifique um aumento no valor recuperável do activo. 

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o preço de venda líquido e o valor de uso, sendo este calculado com 

base nos fluxos de caixa estimados que se esperam vir a obter do uso continuado do activo e da sua alienação no final da vida útil.  

Um item do activo tangível deixa de ser reconhecido aquando da sua alienação ou quando não se esperam benefícios económicos 

futuros decorrentes da sua utilização ou alienação. Qualquer ganho ou perda decorrente da anulação do reconhecimento do activo 

(calculado como a diferença entre o rendimento da venda e a quantia escriturada do activo) é reconhecido em resultados no período 

da sua anulação do reconhecimento. 

 

c) Activos intangíveis 

 

Os activos intangíveis da MATAMA são registados no decurso da sua actividade ao custo de aquisição, deduzido de amortizações e 

perdas por imparidade acumuladas. 

 

A depreciação é calculada em uma base linear considerando a vida útil de três anos. 

 

d) Locações 

Na determinação de se um contrato é ou contém uma locação é baseada na substância do contrato, atentando à determinação de 

qual a entidade que retém substancialmente os riscos e vantagens inerentes à propriedade do bem locado. 

Nas locações financeiras, as quais transferem substancialmente para a MATAMA todos os riscos e vantagens decorrentes da 

detenção do activo em causa, o custo do activo é registado como um activo tangível, e a correspondente responsabilidade é 

registada no passivo. A depreciação do activo é calculada conforme descrito na nota 2 (b) e registada como gasto na demonstração 

de resultados dentro do período a que respeitam. 
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As rendas são constituídas pelo encargo financeiro e pela amortização financeira do capital (tal como inicialmente reconhecido como 

passivo). Os encargos financeiros são suportados aos exercícios a que se referem.  

Nas locações operacionais, as rendas são reconhecidas como gasto numa base linear durante o período da locação. 

e) Custo dos empréstimos obtidos 

Os custos dos empréstimos obtidos que são directamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um activo elegível 

fazem parte do custo do activo. Esses custos são capitalizados como parte do custo do activo quando é provável que resultem em 

benefícios económicos futuros para a MATAMA e podem ser mensurados com fiabilidade. 

f) Provisões 

A MATAMA constitui provisões quando tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de eventos passados 

relativamente à qual seja provável o futuro dispêndio de recursos financeiros, e este possa ser determinado com fiabilidade.  

O montante da provisão corresponde à melhor estimativa do valor a desembolsar para liquidar a responsabilidade na data do 

balanço. 

g) Benefícios dos empregados 

Os benefícios de curto prazo são mensurados numa base não descontada e imputados aos resultados na medida em que o serviço é 

prestado. 

É reconhecido um passivo para o montante esperado de bónus ou distribuição de resultados se a MATAMA tem uma obrigação legal 

ou construtiva em pagar esse valor resultante de um acontecimento passado de um serviço prestado por um empregado e se a 

obrigação puder ser mensurada com fiabilidade. 

h) Imparidade de itens não monetários 

A Empresa avalia, a cada data de relato, ou com maior frequência caso tenham ocorrido alterações que indiquem que um 

determinado activo possa estar em imparidade, se existem indicações de que um activo não financeiro se possa encontrar em 

imparidade. Se tal indicação existir, a MATAMA estima a respectiva quantia recuperável e, caso esta se apresente inferior à quantia 

escriturada, o activo encontra-se em imparidade e é reduzido para a sua quantia recuperável. 

A cada data de balanço, a MATAMA reavalia se existe qualquer indicação de que uma perda por imparidade anteriormente 

reconhecida possa já não existir ou possa ter reduzido. Caso exista tal indicação, a Empresa estima a quantia recuperável do activo e 

reverte as perdas por imparidade previamente reconhecidas apenas se tiverem ocorrido alterações nas estimativas usadas para 

estimar a quantia recuperável desde o reconhecimento da perda. 

i) Reconhecimento do rédito 

O rédito relacionado com a prestação de serviços é reconhecido na demonstração dos resultados quando prestados. 
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j) Reconhecimento de gastos e rendimentos 

A MATAMA regista os seus gastos e rendimentos de acordo com o princípio da especialização de exercícios pelo qual estes 

elementos são reconhecidos na data da transacção que os origina, independentemente do respectivo pagamento ou recebimento. As 

diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de 

“Outros activos correntes” ou “Outros passivos correntes”, consoante a natureza da diferença. 

k) Ajustamentos de contas de activo 

Quando se considerar que os activos a seguir identificados estão registados por uma quantia superior ao valor que se espera 

recuperar, tais activos devem ser reduzidos através dos correspondentes ajustamentos 

Créditos de cobrança duvidosa 

Quando houver expectativas de que os créditos não serão recebidos, deve ser reconhecido um ajustamento correspondente ao 

respectivo risco de incobrabilidade. 

l) Imposto sobre o rendimento 

O imposto corrente é estimado com base no valor esperado a recuperar ou a pagar às autoridades fiscais. A taxa legal de imposto 

usada para calcular o montante é a que se encontra em vigor à data de balanço. 

O imposto corrente é calculado com base no lucro tributável do exercício, o qual difere do resultado contabilístico devido a 

ajustamentos à matéria colectável resultantes de gastos ou rendimentos não relevantes para efeitos fiscais, ou que apenas serão 

considerados noutros períodos contabilísticos, em conformidade com a legislação fiscal vigente.  

O imposto sobre o rendimento corrente é reflectido nos resultados do exercício. 

3. PRINCIPAIS JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PRESSUPOSTOS CONTABILÍSTICOS 

Na preparação das demonstrações financeiras da MATAMA exige que a Administração efectue julgamentos, estimativas e premissas 

no âmbito da tomada de decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores reportados no total de activo, 

passivo, capital próprio, gastos e rendimentos. Os efeitos reais podem diferir das estimativas e julgamentos efectuados, 

nomeadamente no que concerne ao efeito dos gastos e rendimentos reais.  

 

O objecto principal da empresa, nos primeiros anos das suas actividades (iniciadas oficialmente em 21 de Dezembro de 2015), 

consiste na implementação do “Projecto “MATAMA – MATADOURO DA MANHIÇA” aprovado em 19 de Agosto de 2014. Neste 

contexto e dado o facto de a empresa estar no seu estágio inicial de implementação de um Projecto de médio prazo, que se vai se 

estender por mais de 2 anos (nos termos de autorização de prorrogação do período de implementação do projecto datada de 27 de 

Outubro de 2015), antes que as operações de geração de rendimentos atinjam o ponto de equilíbrio económico-financeiro, o 

Conselho de Administração tem monitorado continuamente a aplicabilidade do pressuposto de continuidade de operações da 

empresa. 

 

Atendendo as projecções de negócios e fontes de financiamento existentes, o Conselho de Administração está convicto de que a 

empresa é capaz de continuar como uma entidade com continuidade das operações, pelo menos nos próximos 12 meses. 
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O PGC-PE estabelece um conjunto de políticas contabilísticas que requerem que a Administração efectue julgamentos e realize 

estimativas. As principais estimativas contabilísticas utilizadas pela MATAMA são analisadas como segue: 

Imparidade de contas a receber 

A MATAMA reavalia periodicamente a evidência de imparidade de forma a aferir da necessidade de reconhecer perdas por 

imparidade adicionais. Nomeadamente, para a determinação do nível de perda potencial, são usadas estimativas da Administração 

nos cálculos dos montantes relacionados com os fluxos de caixa futuros. Tais estimativas são baseadas em pressupostos de 

diversos factores, podendo os resultados efectivos alterar no futuro, resultando em alterações dos montantes constituídos para fazer 

face a perdas efectivas. 

Adicionalmente à análise de imparidade individual, a MATAMA efectua uma análise de imparidade colectiva das contas a receber 

para fazer face a situações de perda de valor que, embora não especificamente identificáveis, incorporam um grande risco de 

incumprimento face à situação inicial, no momento em que foram reconhecidos. 

A MATAMA considera que a imparidade determinada com base na metodologia apresentada permite reflectir de forma adequada o 

risco associado à sua carteira de clientes 

Vidas úteis dos activos tangíveis 

A MATAMA reavalia continuamente as suas estimativas sobre a vida útil dos activos tangíveis. As estimativas de vida útil 

remanescente são baseadas na experiência, estado e condição de funcionamento do activo. Caso se entenda necessário, estas 

estimativas são sustentadas em pareceres técnicos emitidos por peritos independentes.  

Imparidade de activos tangíveis 

Os activos tangíveis são revistos para efeitos de imparidade sempre que existam factos ou circunstâncias que indicam que a sua 

quantia registada excede a recuperável. 

Considerando as incertezas quanto à quantia recuperável destes activos de longo prazo, pelo facto das análises se basearem na 

melhor informação à data, as alterações de pressupostos podendo resultar em impactos na determinação do nível de imparidade e, 

consequentemente, nos resultados da Empresa. 

Provisões para litígios judiciais  

As provisões constituídas para fazer face a perdas prováveis em processos judiciais em que a MATAMA é parte interessada são 

constituídas atendendo à expectativa de perda da Administração, sustentada na informação prestada pelos seus assessores 

jurídicos, sendo objecto de revisão anual. 

Impostos 

O imposto sobre o rendimento é determinado pela MATAMA com base nas regras definidas pelo enquadramento fiscal. No entanto, 

em algumas situações, a legislação fiscal não é suficientemente clara e objectiva e poderá dar origem a diferentes interpretações. 

Nestes casos, os valores registados resultam do melhor entendimento da Empresa sobre o adequado enquadramento das suas 

operações, o qual é susceptível de poder vir a ser questionado pelas Autoridades Fiscais. 
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Por outro lado, as Autoridades Fiscais dispõem de faculdade de rever a posição fiscal da MATAMA durante um período de 5(cinco) 

anos, podendo resultar, devido a diferentes interpretações e/ou incumprimento da legislação fiscal, nomeadamente em sede de 

IRPS, IRPC e IVA, eventuais correcções. 

A Administração acredita ter cumprido todas as obrigações fiscais a que a MATAMA se encontra sujeita, pelo que eventuais 

correcções à matéria colectável declarada, decorrentes destas revisões, não se espera que venham a ter um efeito nas 

demonstrações financeiras. 

 

4. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, DE ESTIMATIVAS E ERROS 

A empresa iniciou as suas actividades em 21 de Dezembro de 2015, consequentemente não apresenta quantias comparativas ao 

exercício 2015. 

 

5. ACTIVOS TANGÍVEIS 

O movimento ocorrido nos activos tangíveis é analisado como segue: 

31-Dez-2014 Aumentos Alienações/abates
Trasnferências/ 

ajustamentos
31-Dez-2015

Custo de aquisição

Construções - 58.105.539 - - 58.105.539

Equipamento básico - 204.986.180 - - 204.986.180

Equipamento de transporte - 8.904.759 - - 8.904.759

Mobiliário, equipamento administrativo e social - 2.529.712 - - 2.529.712

- 274.526.190 - 274.526.190

31-Dez-2014
Depreciações do 

exercício
Alienações/abates

Anulações/        

ajustamentos
31-Dez-2015

Depreciações acumuladas

Construções - 96.843 - - 96.843

Equipamento básico - 1.032.913 - - 1.032.913

Equipamento de transporte - 148.413 - - 148.413

Mobiliário, equipamento administrativo e social - 21.081 - - 21.081

- 1.299.250 - - 1.299.250

Valor líquido - 273.226.940
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Reavaliação de Construções 

Em Janeiro de 2016 foi realizado uma avaliação independente, com referência a 31 de Dezembro de 2016, aos imóveis da MATAMA, 

nomeadamente os edifícios de matadouro, talho e escritórios. A referida avalização foi realizada pela firma CPU Intervalor – 

Consultores Internacionais de Avaliação, Planeamento Urbano e Arquitectura, Lda, tendo apurado os seguintes resultados: 

 

Imóveis 

 Valor de Reavaliação   

Valor Contabilístico 

 Excedente de reavalorização 

Matadouro  43.093.539  29.451.937  13.641.602 

Talho  8.640.000  5.546.405  3.093.595 

Escritório  6.372.000  3.333.361  3.038.639 

Total  58.105.539  38.331.703  19.773.836 

O montante reportado na rubrica de Equipamento básico refere-se ao custo total de aquisição de diverso equipamento industrial 

necessário para a linha de produção de matadouro. 

O montante registado na rubrica de Equipamento de transporte refere-se ao custo total das aquisições de meios rolantes efectuadas, 

no âmbito do Projecto MATAM em 2015. 

O montante reflectido na rubrica de Mobiliário, equipamento administrativo e social refere-se ao total de aquisições de diverso 

equipamento efectuadas em 2015 no âmbito do Projecto MATAMA. 

 

6. ACTIVOS INTANGÍVEIS 

O movimento ocorrido nos activos intangíveis é apresentado como segue: 

31-Dez-2014 Aumentos Alienações/abates
Trasnferências/ 

ajustamentos
31-Dez-2015

Custo de aquisição

Encargos de consituição da empresa - 28.078 - - 28.078

Propriedade industrial e outros direitos - 23.926 - - 23.926

Activos de exploração e avaliação dos recursos minerais - 96.040.703 - - 96.040.703

Software - 192.000 - - 192.000

- 96.284.707 - - 96.284.707

31-Dez-2014
Depreciações do 

exercício
Alienações/abates

Anulações/        

ajustamentos
31-Dez-2014

Depreciações acumuladas

Encargos de consituição da empresa - 9.358 - - 9.358

Propriedade industrial e outros direitos - 665 - - 665

Activos de exploração e avaliação dos recursos minerais - 2.658.952 - - 2.658.952

Software - 5.333 - - 5.333

- 2.674.308 - - 2.674.308

Valor líquido - 93.610.399

 

O montante registado na rubrica de Activos de exploração e avaliação dos recursos minerais refere-se ao total dos gastos incorridos 

nesta fase de investimentos, nomeadamente, salários, fornecimentos e serviços de terceiros e outros gastos operacionais 

directamente imputados às actividades de implementação do projecto. 
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7. ACTIVOS FINANCEIROS 

O saldo desta rubrica inclui: 

31-Dez-2015

Devedor - Estado   105 306

Devedores trabalhadores   511 037

Devedores accionistas  22 230 839

Devedores diversos 845.703

23.692.885

 

O saldo da rubrica de Devedor-Estado reflecte o montante do IVA a recuperar no final do ano. 

O saldo da rubrica de Devedores trabalhadores tem a seguinte decomposição: 

31-Dez-2015

Cristina Leonardo Chichava   308 333

Boavida Junior   7 000

Kátia Mutombene   12 000

Pessoal dív idas anteriores 183.704

511.037
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O saldo da rubrica de Devedores – Accionistas analisa-se como segue: 

31-Dez-2015

Subscritores de capital:

Ernesto Matavele  6 500 000

Boavida Mutombene   70 000

Inácio Macamo  4 375 000

Jaime Manhique   50 000

António Xerinda   75 000

Christiane W. Macamo  1 750 000

Letícia Bernerdino   400 000

Alberto Muthombene   250 000

Manuel Machava   75 000

Maria Doane   125 000

Marília dos Santos   125 000

Ricardina Chipewa   25 000

Tomás Mavule   47 620

Abiba Amade   125 000

Lízia Mhlope   75 000

Agira Osmas   75 000

Jaime Ivo Manhique   20 000

José Paunde   50 000

José Almeida   50 000

Paulino Sábado   50 000

Luís Coluze   50 000

Melissa Duarte   50 000

Localidade da Taninga   50 000

Grupo Nomo   50 000

Cristina Chichava   37 500

Nilza Mulungo   37 500

Luís Como   25 000

Mário Timana   25 000

João Bata   25 000

Rosana Pedro   50 000

 14 712 620

Empréstimos concedidos:

Cremilda dos Santos   255 000

BCKJ Agro- Pecuária, Lda  7 263 219

7.518.219

22.230.839
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O saldo da rubrica de Devedores diversos apresenta-se como segue: 

31-Dez-2015

José  César Almeida   9 000

Filipe Gomes   83 500

Transportador Afonso   97 000

Constantino José dos Santos   1 925

António Xerinda   9 000

Caução de Contentor 90.000

UNIKUS   266 013

Ferreirinhos Moçambique, SA   120 665

PL Contabilidade e Consultoria, Lda   11 700

Alicerce Construções, Lda   50 000

VERO, Lda   75 000

Manuel José Construções, Lda 20.000

Adiantamentos a fornecedores (MOTORCARE) 11.900

845.703

 

8.CAIXA E BANCOS 

O saldo desta rubrica apresenta-se como segue: 

  31-Dez-2015 

Caixa  66 

Depósitos à ordem  602.785 

Depósitos a prazo  17.000.000 

  17.602.851 

Os depósitos à ordem integram o seguinte: 

  31-Dez-2015 

   
Saldos em moeda nacional   

Millennium BIM  478.616 

Moza Banco  114.169 

BNI  10.000 

  602.785 

Saldos em moeda estrangeira  - 

  602.785 
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Os depósitos a prazo têm as seguintes características: 

Número da conta Tipo de conta 
Data de 

abertura 
Data de 

vencimento Montante 
Taxa de 

juro Moeda 31-Dez-2015 

        

117-617136-100-6 Depósito a prazo com caução 17-07-2015 11-05.2016 17.000.000 6,65% MZN 17.000.000 

       17.000.000 

9. CAPITAL PRÓPRIO 

9.1 Capital social 

a) O capital social da MATAMA que se encontra integralmente subscrito e realizado em 18 de Abril de 2012 é de 250 mil Meticais, 

representado por duas mil  e quinhentas acções com valor nominal de cem Meticais cada. 

b) No âmbito da decisão da Assembleia geral dos accionistas realizado em 24 de Abril de2015 foi decidido o aumento de capital no 

montante de 174.717.446 Meticais, tendo o capital social total sido fixado em 174.967.446 Meticais, representado por setecentas mil 

acções com valor nominal de duzentas e cinquentas Meticais cada.  

9.2 Mapa de alterações no capital próprio 

No exercício ocorreram os seguintes movimentos nas rubricas de Capital próprio: 

Capital Reservas

Resultados 

transitados

Resultado 

líquido do 

exercício

Total do capital 

próprio

Saldo em 31 de Dezembro de 2014 - - - - -

Capital inicial 174.967.446 - - - 174.967.446

Ex cedentes de rev alorização de activ os - 19.773.836 - - 19.773.836

Resultado líquido do período - - - (2.728.259) (2.728.259)

Saldo em 31 de Dezembro de 2015 174.967.446 19.773.836 - (2.728.259) 192.013.023

 

9.3 Reserva legal 

De acordo com a lei vigente, a Empresa deverá transferir para Reserva legal 5% dos lucros líquidos até que esta represente pelo 

menos 20% do capital social (Artigo 444º do Código Comercial). Esta reserva não é distribuível e só poderá ser utilizada para 

incorporação no capital ou para cobrir prejuízos, depois de esgotadas todas as outras reservas. 

9.4 Excedente de revalorização 

 

O saldo da rubrica de Excedente de revalorização reflecte a reavaliação independente realizada pela firma CPU Intervalor – 

Consultores Internacionais de Avaliação, Planeamento Urbano e Arquitectura, Lda, com referência a Dezembro de 2015. 
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10. EMPRÉSTIMO OBTIDOS 

O saldo da rubrica de Empréstimos obtidos, refere-se às responsabilidades da Empresa com os contratos de empréstimos assinados 

com Mozabanco, Standard Bank e BIM, conforme o quadro que se segue: 

 

Número da conta 

 

Tipo de conta 

 

Data de abertura 

Data de 

vencimento 

 

Montante 

 

Taxa de juro 

 

Moeda 

 

31-Dez-2015 

Não correntes        

MOZABANCO Crédito de rendas 30/6/2015 30/6/2020 7.932.183 PRIME-MOZA (17,25%) +1,0% MZN 6.172.748 

MOZABANCO Leasing 11/3/2015 11/3/2015 5.313.663  PRIME-MOZA (15,75%) +1,0% MZN 3.089.887 

Standard Bank Leasing 28/7/2015 28/7/2018 18.877.587 PRIME (13,50%) +2,0%  18.877.587 

BIM Empréstimo 21/672016 17/7/2021 141.226.854  31,75% MZN 141.226.854 

       169.367.076 

Correntes:        

MOZABANCO Crédito de rendas 30/6/2015 30/6/2020 7.932.183 PRIME-MOZA (17,25%) +1,0% MZN 1.759.435 

MOZABANCO Leasing 11/3/2015 11/3/2015 5.313.663 PRIME-MOZA (15,75%) +1,0% MZN 2.223.736 

       3.983.171 

BIM Descoberto. bancário - - - 30,225% MZN 288.721 

BIM Descoberto. bancário - - - 30,25% MZN 8.632 

       4.280.524 

       173.647.600 

11. PASSIVOS FINANCEIROS 

Esta rubrica analisa-se como segue: 

31-Dez-2015

Credor - Estado   14 309

Credores trabalhadores  6 937 574

Credores accionistas   691 555

Credores diversos 27.001.274

34.644.712

 

O saldo da conta Credor – Estado inclui: 

31-Dez-2015

IRPS 9.494

INSS 4.815

14.309
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O saldo da rubrica de Credores trabalhadores analisa-se como segue: 

31-Dez-2015

Boavida Mutombene 1.319.584

Orlando Cândido 1.154.640

Jaime G. Bernardo Manhique 1.154.640

Inácio Macamo 1.154.640

Manuel Leopoldo Binana 577.312

Constantino José dos Santos 558.112

Kátia Sisabel Mutombene 361.742

Cristina Chichava 141.142

José César de Almeida 181.142

António Cardoso Xerinda 121.816

Zedbedeu Fabião Munguambe 11.600

José Paunde 8.000

Faustino Ulombe 9.500

Pessoal Abertura 183.704

6.937.574

 

O saldo da rubrica de Credores accionistas apresenta-se como segue: 

31-Dez-2015

Boavida Mutombene   190 655

Manuel Machava   500 000

Orlando Cândido    900

691.555
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O saldo da rubrica de Credores diversos inclui: 

31-Dez-2015

Frigelo, Lda   497 501

EVAC- Equip. Ventilac. Ar Cond. SA  18 711 807

W Power Security  1 226 471

SIDAT   50 000

Jaime Manhique   4 550

Marcelino José Flores   2 875

Avelino Coutinho   65 700

MOTOCARE  1 923 915

Tomás A. Mavulele   79 760

Consultrajin   90 939

Manhiça Comercial   18 080

Electro Cabos   95 735

Ezequiel Sunde   10 000

Tectrix   389 871

António Cardoso Xerinda   117 472

Paulino Azize Del   200 000

Adiantamentos de clientes (SHISHUN JIADASI FEIHONG, LDA)  3 500 000

Outros 16.598

27.001.274

 

12. OUTROS PASSIVOS CORRENTES 

O saldo reflectido nesta rubrica refere-se ao montante que no final do ano era devido ao fornecedor PRO-AIR. 
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13. CUSTOS COM O PESSOAL 

Esta rubrica inclui: 

2015

Remunerações as trabalhadores 68.786

Encargos sobre as remunerações 2.751

Outros gastos com o pessoal 43.950

115.487

 

 

O número médio de colaboradores durante o exercício foi de 18 (em 2014 não estava em funcionamento), repartido do seguinte 

modo: 

2015

Direcção 5

Superv isão para área de manutenção 2

Repartição de finanças 1

Repartição de RH 1

Logística 1

Área de montagem e construção 8

18

 

14. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Os fornecimentos e serviços de terceiros podem ser analisados como segue: 
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2015

Água 1.200

Eletricidade 27.160

Combustível e lubrificantes 74.439

Material de manutenção e reparação 16.376

Material de escritórios 7.902

Comunicações 114.175

Deslocações estadias 118.365

Despesas de representação 17.450

Rendas e alugueres 162.835

Outros não discriminados 274.406

814.308
 

 

15. OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS OPERACIONAIS 

Os outros rendimentos e gastos operacionais apresentam-se como segue: 

2015

Outros rendimentos -

Outros gastos

Impostos tax as 218.576

218.576

(218.576)
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16. RESULTADOS FINANCEIROS 

Os rendimentos e gastos financeiros analisam-se como segue: 

2015

Rendimentos Financeiros

Juro Obtidos 2.000

Diferenças de câmbio fav oráv eis 2.583.000

2.585.000

Gastos Financeiros

Juros Suportados 173.188

Serv iços bancários 18.144

191.332

2.393.668

 

 

17. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

O imposto sobre o rendimento apresenta-se como segue: 

  

2015 

  

     

Resultado antes de imposto  (2.728.259)   

A acrescentar a matéria colectável     

Impostos e encargos por conta  962   

80% de despesas de representação  13.960   

50% em encargos com viaturas ligeiras  4.738   

  19.660   

  (2.708.599)   

A deduzir á matéria colectável     

Diferenças cambiais favoráveis não realizadas  -   

Matéria tributável do exercício  (2.708.599)   

Dedução de prejuízos fiscais   -   

Matéria tributável  (2.708.599)   

Taxa normal de imposto  32%   

Benefícios fiscais   -   

Imposto (IRPC) apurado  -   

Pagamento por conta  -   

Imposto a pagar / a receber   -   
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18. PARTES RELACIONADAS 

No exercício em análise não se registaram transacções entre as partes relacionadas. 

 

Os saldos entre as partes relacionadas apresentam-se como segue: 

Accinionistas Activos financeiros Passivos Financeiros

BCKJ Agro- Pecuária, Lda 31-Dez-2015 7.263.219 -

Cremilda dos Santos 31-Dez-2015 255.000 -

Ernseto Matavele 31-Dez-2015 6.500.000 -

Boavida Mutombene 31-Dez-2015 70.000 1.510.239

Inácio Macamo 31-Dez-2015 4.375.000 -

Jaime Manhique 31-Dez-2015 50.000 4.550

António Xerinda 31-Dez-2015 75.000 117.472

Christiane W. Macamo 31-Dez-2015 1.750.000 -

Letícia Bernerdino 31-Dez-2015 400.000 -

Alberto Mutombene 31-Dez-2015 250.000 -

Manuel Machava 31-Dez-2015 75.000 -

Maria Boane 31-Dez-2015 125.000 -

Marília dos Santos 31-Dez-2015 125.000 -

Ricardina Chipewa 31-Dez-2015 25.000 -

Tomás Mavule 31-Dez-2015 47.620 79.760

Abiba Amade 31-Dez-2015 125.000 -

Lízia Mhlope 31-Dez-2015 75.000 -

Agira Osmas 31-Dez-2015 75.000 -

Jaime Ivo Manhique 31-Dez-2015 20.000 -

José Paunde 31-Dez-2015 50.000 -

José Almeida 31-Dez-2015 50.000 -

Paulino Sábado 31-Dez-2015 50.000 -

Luís Coluze 31-Dez-2015 50.000 -

Melissa Duarte 31-Dez-2015 50.000 -

Localidade da Taninga 31-Dez-2015 50.000 -

Grupo Nomo 31-Dez-2015 50.000 -

Cristina Chichava 31-Dez-2015 37.500 -

Nilza Mulungo 31-Dez-2015 37.500 -

Luís Como 31-Dez-2015 25.000 -

Mário Timana 31-Dez-2015 25.000 -

João Bata 31-Dez-2015 25.000 -

Rosana Pedro 31-Dez-2015 50.000 -
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Benefícios do pessoal chave de gestão 

Durante o exercício não foram registados benefícios do pessoal chave de gestão da empresa. 

19. COMPROMISSOS E CONTINGÊNCIAS 

Compromissos relativamente a locações operacionais 

Em 31 de Dezembro de 2015, não existiam compromissos relativos a locações operacionais. 

Garantias 

a) Garantias bancárias no Mozabanco no âmbito dos empréstimos nºs: 378234071001 e 378234071002: 

- Hipoteca de 3 camiões (NISSAN AEY166 MP; NISSAN AEY167 MP;NISSAN AFI193 MP) para o transporte de animais. 

b) Garantias bancárias no BIM no âmbito do empréstimo nº 294135041: 

- Hipoteca do imóvel avaliado em USD 1.776.196,11 localizado na Matola; 

- Hipoteca do imóvel localizado na Zona de Tchovane em Magude; 

- Hipoteca do Matadouro da MATAMA, SA; e 

- Hipoteca de diverso equipamento industrial da MATAMA, SA. 

Processos judiciais 

De acordo com a informação dos advogados, em 31 de Dezembro de 2015 não existiam litígios envolvendo a Empresa. 
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20. REGIME FISCAL 

 

A empresa está licenciada para exercer a actividade de abate e processamento de carnes. 

 

Nos termos da autorização nº 347/2013 do Governo da província de Maputo, há a destacar os seguintes incentivos aduaneiros e 

fiscais ainda em vigor: 

 

a) Isenção de direitos aduaneiros e do IVA sobre os bens de equipamento destinados à implementação  arranque da exploração 

do Projecto, constantes da classe K, da Pauta Aduaneira, e respectivas peças e acessórios que os acompanhem, durante os 

primeiros cinco (5) anos contados da data da implementação do Projecto. 

 

b) Crédito Fiscal por Investimento de dez por cento (10%) do total do investimento efectivamente realizado, a deduzir na colcecta 

do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, até à concorrência deste, durante cinco (5) exercícios fiscais a contar 

a partir da data do início da exploração de actividades. 

 

c) Amortização acelerada dos imóveis novos utilizados na prossecução de empreendimento, que consiste em incrementar em 

cinquenta por cento (50%) as taxas normais, legalmente fixadas para o cálculo das amortizações e reintegrações consideradas 

como custos imputáveis ao exercício na determinação da matéria colectável do  Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Colectivas.  

 
d) Dedução à matéria colectável, para efeitos de cálculo do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, até ao limite 

máximo de cinco por cento (5%) da matéria colectável, sobre o investimento realizado com a formação profissional de 

trabalhadores moçambicanos, ou até ao limite máximo de dez por cento (10%) sobre o investimento em formação profissional 

para a utilização de equipamento considerado de novas tecnologias, durante os primeiros cinco (5) anos, a contar da data do 

início da exploração de actividades. 

 
e) Dedução à matéria colectável, para efeitos de cálculo do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, até ao limite 

máximo de cinquenta por cento (50%) dos valores despendidos sobre as despesas realizadas na compra, para património 

próprio, de obras consideradas de arte e outros objectos representativos da cultura moçambicana, bem como as acções que 

contribuam para o desenvolvimento desta, nos termos da Lei nº 10/88, de 22 de Dezembro (Lei de Defesa do Património 

Cultural), durante cinco (5) exercícios fiscais, a contar da data do início da exploração de actividades. 

 
f)  Dedução à matéria colectável, para efeitos de cálculo do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, até ao limite 

máximo de cento e vinte por cento (120%) dos valores despendidos com todas as despesas que realizem na construção e na 

reabilitação de obras consideradas de utilidade pública pelas entidades competentes, durante cinco (5) exercícios fiscais, a 

contar da data do início da exploração de actividades. 
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21. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE BALANÇO 

Não se verificaram eventos favoráveis ou desfavoráveis para a MATAMA que afectem as presentes demonstrações financeiras ou 

que requeiram divulgação nas mesmas.  

O TÉCNICO DE CONTAS      A ADMINISTRAÇÃO 

 

________________________________     ________________________________ 


