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DECLARAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO 

 

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

com o Plano Geral de contabilidade para Pequenas Empresas em vigor em Moçambique (PGC – PE).  

 

As demonstrações financeiras foram preparadas e apresentadas de acordo com o Plano Geral de contabilidade para 

Pequenas Empresas em vigor em Moçambique (PGC-PE) e incluem quantias baseadas em julgamentos e estimativas 

feitas pelo Conselho de Administração. 

 

A Administração considera que, na preparação das demonstrações financeiras, foram usadas as políticas 

contabilísticas mais adequadas, aplicadas de forma consistente, apoiadas em julgamentos prudentes e estimativas 

razoáveis, e que todas as políticas do Plano Geral de contabilidade para Pequenas Empresas em vigor em 

Moçambique (PGC-PE) que considera aplicáveis foram seguidas. 

 

A Administração está convencida de que as informações contidas nas demonstrações financeiras apresentam de 

forma apropriada a situação financeira e o desempenho financeiro da entidade a 31 de dezembro de 2019. 

 

A Administração tem a responsabilidade de garantir que os registos contabilísticos sejam mantidos de forma 

apropriada. A Administração é ainda, responsável pelo controlo interno que ela determine ser necessário para 

permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro. Os 

registos devem espelhar com razoável precisão a posição financeira da entidade para permitir que o conselho fiscal 

garanta que as demonstrações financeiras cumprem com a legislação pertinente. 

 

As demonstrações financeiras anexas e as respectivas notas constantes nas páginas 7 a 24 foram auditadas pela 

Nexia BKSC Auditors & Management Consultants, Lda t/a NEXIA BKSC, e foram aprovadas e assinadas em 

representação do Conselho de Administração pelo  

                                                                                                                                                                     

       

Nome:     ____________________________________                                                                                              

 

 

Assinatura:     ____________________________________                                                                                              

 

Data:                     _____________________________________                  



  

 

 

 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 

 

Aos accionistas da ARCO INVESTIMENTOS, SA  

 

Opinião 

Auditamos as Demonstrações Financeiras anexas da ARCO INVESTIMENTOS, SA que compreendem o Balanço do 

ano findo a 31 de Dezembro de 2019, a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa e a 

demonstração das alterações no capital próprio relativas ao exercício findo naquela data, bem como um resumo das 

políticas contabilísticas significativas e outra informação explicativa. 

 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma apropriada, em todos os aspectos 

materiais, a posição financeira da ARCO INVESTIMENTOS, SA em 31 de Dezembro de 2019 e o seu desempenho 

financeiro e fluxos de caixa relativos ao exercício findo naquela data de acordo com o Plano Geral de contabilidade 

para Pequenas Empresas em vigor em Moçambique (PGC – PE).  

 

Base para Opinião 

Conduzimos a nossa auditoria de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISAs). A nossa 

responsabilidade no âmbito destas normas é descrita na secção “Responsabilidades do Auditor” deste relatório. 

Somos independentes da entidade nos termos dos requisitos éticos relevantes relativos à auditoria das 

demonstrações financeiras em Moçambique, e cumprimos com todas as restantes responsabilidades éticas previstas 

nesses requisitos. Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 

proporcionar uma base para a nossa opinião. 

 



  

 

 

Matérias Relevantes de Auditoria 

As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior importância na 

nossa auditoria das demonstrações financeiras do período corrente. Essas matérias foram consideradas no contexto 

da nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo, e na formação da nossa opinião, e não emitimos 

uma opinião separada a esse respeito. Excepto quanto as matérias descritas na secção Bases para a Opinião Com 

Reservas, informamos que não existem outras matérias relevantes de auditoria a comunicar no nosso relatório. 

 

Informação Distinta das Demonstrações Financeiras e do Relatório de 

Auditoria  

A gerência é responsável pela outra informação. A outra informação compreende a informação incluída no relatório 

de gestão e a mensagem do Presidente do Conselho de Administração (PCA), mas não inclui as demonstrações 

financeiras e o relatório do auditor sobre as mesmas. 

A nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não cobre a outra informação e não expressamos qualquer tipo 

de garantia de fiabilidade sobre essa outra informação.  

 

No âmbito da nossa auditoria das desmonstrações financeiras, a nossa responsabilidade é fazer uma leitura de outra 

informação, e em consequência, considerar se essa outra informação é materialmente consistente com as 

demonstrações financeiras, com o conhecimento que obtivemos durante a auditoria ou se apresenta estar 

materialmente distorcida. Se, com base no trabalho efectuado, concluirmos que existe uma distorção material nesta 

outra informação, exige-se que relatemos sobre esse facto. Quando lermos o relatório de gestão e a mensagem do 

Presidente do Conselho de Administração (PCA), se chegarmos à conclusão que existe nele uma distorção material 

exige-se que comuniquemos a matéria aos encarregados da governação. 

 

Responsabilidades da Gerência pelas Demonstrações Financeiras  

A gerência é responsável pela preparação e apresentação apropriadas destas demonstrações financeiras de acordo 

com o Plano Geral de contabilidade para Pequenas Empresas em vigor em Moçambique (PGC – PE). Esta 

responsabilidade inclui: concepção, implementação e manutenção do controlo interno relevante para a apresentação 

apropriada de Demonstrações Financeiras que estejam isentas de distorções materiais, quer devidas a fraude ou a 

erro; selecção e aplicação de políticas contabilísticas apropriadas e de fazer estimativas contabilísticas que sejam 

razoáveis nas circunstâncias. 



  

 

 

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras 

Os nossos objectivos consistem em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo 

estão isentas de distorção material, devido a fraude ou a erro, e em emitir um relatório onde conste a nossa opinião. 

Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de 

acordo com as ISAs detectará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em 

fraude ou erro e são considerados materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que 

influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas na base dessas demonstrações financeiras.  

 

A nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre estas demonstrações financeiras com base na nossa 

auditoria que foi conduzida de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria. Essas normas exigem que 

cumpramos requisitos éticos e que planeemos e executemos a auditoria para obter garantia razoável sobre se as 

demonstrações financeiras estão isentas de distorção material. A distorção material pode derivar de fraude ou erro e 

são considerados materiais se, individualmente ou agregados, eles podem de forma razoável, esperar-se que 

influenciem a decisão económica tomadas pelos usuários, com base nestas das demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria executada de acordo com as ISAs, fazemos um julgamento profissional e mantemos 

um cepticismo profissional ao durante a auditora e, também: 

▪ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude 

ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos 

prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O 

risco de não detectar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco para uma distorção 

devido a erro dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas 

declarações ou sobreposição ao controlo interno. 

▪ Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber 

procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião 

sobre a eficácia do controlo interno da Sociedade. 

▪ Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas 

e respectivas divulgações feitas pela gerência. 

▪ Concluímos sobre a apropriação do uso, pela gerência, do pressuposto da continuidade e, com base na 

prova de auditoria obtida, se existe uma incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições 

que possam pôr em dúvida a capacidade da entidade em continuar as suas operações. Se concluirmos que 

existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações 



  

 

relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, 

modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do 

nosso relatório. Porém, futuros acontecimentos ou condições podem provocar que a entidade descontinue 

as operações. 

▪ Avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as 

divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transacções e acontecimentos 

subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada. 

 

Comunicamos com a gerência, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as matérias 

relevantes de auditoria incluindo qualquer deficiência de controlo interno identificado durante a auditoria.  

Adicionalmente, declaramos à gerência que cumprimos os requisitos éticos relevantes relativos à independência e 

comunicamos todos os relacionamentos e outras matérias que possam ser percepcionadas como ameaças à nossa 

independência e, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 

 

O sócio responsável pela auditoria de que resultou este relatório é Jeremias Cardoso Da Costa, Auditor 

Certificado, Licença № 41/CA/OCAM/2012. 

 

Nexia BKSC Auditors & Management Consultants, Lda t/a Nexia BKSC 

Firma de auditoria registada sob a licença nº 10/SCA/OCAM/2014, representada por:  

 

Jeremias Cardoso Da Costa 

Maputo, 29 de Junho de 2020 
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BALANÇO 

Para o ano findo a 31 de Dezembro de 2019     

 

Descrição 

 

Notas 

 

2019 

 

2018   
 

 
 

 
 

   

Activos não correntes 
 

 
 

      6.928.774         6.954.975  

Investimentos financeiros 

 

6 

 

       6.815.251          6.815.251  

Activos tangíveis 

 

5 

 

                   -                 26.203  

Activos intangíveis 

 

5 

 

          113.523             113.521  

 
 

 
 

   

Activos correntes 

 

 

 

18.246.031   18.974.498  

Caixa e equivalentes de caixa 

 

7 

 

          183.512             231.351  

Outros activos correntes 

 

8 

 

      18.062.519         18.743.147  

 
 

 
 

   

Total de activos  

 

 

 

25.174.805   25.929.473  

 
 

 
 

   

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOS 

 

 
 

   

Capital próprio 

 

 

 

24.080.370   24.915.042  

Capital social  

 

9 

 

      30.000.000         30.000.000  

Premio de emissão de acções 
 

9 
 

       2.225.318          2.225.318  

Resultado transitado 
 

9 
 

   (7.310.276)     (9.483.874) 

Resultados do exercício  

 

9 

 

       (834.671)       2.173.597  

 
 

 
 

   

Passivos correntes 
 

 
 

      1.094.435         1.014.431  

Acréscimos e diferimentos 
 

11 
 

          245.530             219.889  

Outros passivos correntes 

 

10 

 

          848.905             794.543  

 
 

 
 

   

Total do capital próprio e dos passivos 

 
 

 

25.174.805   25.929.473  

 

 

A Gerência 
 

A Técnica de Contas  
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

Para o ano findo a 31 de Dezembro de 2019 

     

                                                                                                                                      

Descrição 

 

Notas 

 

2019 

 

2018 
   

       

Remunerações aos trabalhadores  12       (96.495)       (104.536) 

Fornecimento e serviços de terceiros   13     (416.033)       (308.934) 

Amortizações e depreciações  5       (26.201)        (40.791) 

Ajustamentos                 -                (725) 

Outros gastos e perdas operacionais  14     (293.510)     2.615.241  

Rendimentos e ganhos financeiros   16               -             16.962  

Gastos e perdas financeiras  15        (2.432)          (3.620) 

Resultado antes de impostos     (834.671)    2.173.597  

Imposto sobre os lucros (32% IRPC)  -  -  - 

Resultado líquido do exercício     (834.671)    2.173.597  

 

 

 

 

 

              A Gerência 
 

A Técnica de Contas 
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  

Para o ano findo a 31 de Dezembro de 2019     

 

                           

Descrição  Notas  2019  2018 

       

Fluxos de caixa das atividades operacionais       

Resultado líquido do período  17  (834.671)  2.173.597 

Ajustamentos ao resultado relativos a:       

Depreciações e amortizações  5  26.201  40.791 

Antes das alterações no fundo de maneio    (808.470)  2.214.388 
       

Variação de outros ativos correntes  8  680.628  (2.084.097) 

Acréscimos e diferimentos  11  25.641  (14.559) 

Variação de outros passivos correntes  10  54.362  (255.896) 

Caixa líquida usada nas atividades operacionais    (47.839)  (140.164) 
       

Fluxos de caixa das atividades de investimento       

Pagamentos respeitantes a:       

Aquisição de investimentos financeiros  6  -  (909.000) 

Caixa líquida usada nas atividades de investimento   -  (909.000) 

      

Fluxos de caixa das atividades de financiamento       

Recebimentos respeitantes a actividades de financiamento    -  - 

Pagamentos respeitantes a actividades de financiamento    -  - 

Caixa líquida nas atividades de financiamento    -  - 
       

Variação de caixa e equivalentes de caixa    (47.839)  (1.049.164) 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período    231.351  1.280.515 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período    183.512  231.351 

 

 

 

 

 

 

              A Gerência 
 

   A Técnica de Contas 
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO 

Para o ano findo a 31 de Dezembro de 2019     

  

Natureza dos movimentos 

Capital próprio atribuível aos detentores do capital 

Capital social Prémio de emissão Resultados acumulados Total 

Saldo a 01 de Janeiro de 2018 30.000.000 2.225.318 (9.483.874) 22.741.444  

Resultado líquido do período - - 2.173.597 2.173.597 

Saldo a 31 de Dezembro de 2018 30.000.000 2.225.318 (7.310.277) 24.915.042 

Resultado líquido do período - - (834.671) (834.671) 

Saldo a 31 de Dezembro de 2019 30.000.000 2.225.318 (8.144.948) 24.080.370 

  

 

 

A Gerência 

  

A Técnica de Contas 
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Identificação da Sociedade 

Data da Constituição:    26/10/2012 

Tipo de Sociedade:  Sociedade anónima 

Número de entidade legal:  100 238 381 

NUIT:     400 316 090 

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

Capital social 

Capital 30,000,000 MZN 

Capital Subscrito: 30,000,000 MZN 

Acções 300,000 @ 100 MZN 

Capital realizado 16.921.000 MZN 

 

Objecto de actividade    

a. Promoção de investimentos; 

b. Desenvolvimento de espaços para projetos imobiliários; 

c. Desenvolvimento turístico; 

d. Prospeção e exploração de recursos naturais; 

e. Desenvolvimento de Infraestruturas; 

f. Serviços e Logística;  

 
As notas que seguem são respeitantes as Demonstrações Financeiras apresentadas neste relatório e os 

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

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

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

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

e na base do custo histórico. 

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

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

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

dezembro de 2019, encontram-se apresentadas em conformidade com o Sistema Contabilístico Empresarial 

para as Pequenas Empresas (PGC-PE). 

 

2. Principais políticas contabilísticas  

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

seguintes:  

(a) Activos Fixos Intangíveis 

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

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

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

(b) Activos tangíveis  
 

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

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

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

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

acumuladas.  

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

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

sua vida útil esperada.  

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

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

sua vida útil de forma notória, são reconhecidos como despesas no período em que ocorrem. 
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Determinados activos de valor insignificante são também reconhecidos como despesa no 

período em que forem adquiridos.  

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

a seguir se indica: 

Descrição 

 

Taxa anual 

Mobiliário e equipamento administrativo 

 

10% - 25% 

Equipamento de transporte  20% - 25% 

 

(c) Reconhecimento do rédito 

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

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

recebida ou a receber. 

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

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

ser mensurados com fiabilidade. 

 

(d) Moeda de relato 

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

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

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

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

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

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

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

instrumentos financeiros. 

 

(e) Imposto  

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

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

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

próprio. O encargo do imposto corrente é baseado nos resultados dos períodos ajustados pelos itens que não 
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são tributáveis ou dedutíveis. O imposto corrente é mensurado pela quantia que se espera ser paga usando 

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

 

(f) Imparidade dos activos financeiros 

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

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

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

mais eventos que tenham ocorrido posteriormente ao reconhecimento inicial do activo financeiro, a empresa 

não terá capacidade de cobrar na sua totalidade os valores devidos de acordo com as condições inicias do 

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

 

(g) Desconhecimento 

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

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

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

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

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

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

reflectir o justo valor, será transferida para resultados. 

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

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

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

para resultados. 

 

(h) Compensação 

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

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

efeitos financeiros relacionados são compensados. 
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(i) Imparidade de activos não correntes, excepto goodwill 

Activos financeiros 

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

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

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

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

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

venda é calculada por referência ao seu valor justo corrente. 

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

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

semelhantes. 

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

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

próprios são transferidas para lucros ou perdas. 

Uma perda por imparidade é anulada se a anulação puder ser objectivamente relacionada a um 

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

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

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

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

Activos não financeiros 

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

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

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

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

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

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

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

As perdas por imparidade são reconhecidas na demonstração de resultados. As perdas por imparidade 
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reconhecidas a respeito das unidades geradoras de caixa são atribuídas para reduzir o valor contabilístico dos 

activos na unidade geradora de caixa numa base pro rata. 

(j) Caixa e Equivalentes de Caixa 

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

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

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

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

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

 

(k) Custos financeiros 

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

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

bens estiverem substancialmente prontos para seu uso pretendido ou venda. 

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

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

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

 

(l) Eventos subsequentes 

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

condições que existiam à data das demonstrações financeiras são reflectidos nas demonstrações financeiras. 

Os eventos após a data das demonstrações financeiras que proporcionem informação sobre condições que 

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

consolidadas, se significativos. 

 

(m) Uso de estimativas 

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

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

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

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

assunções ou estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, são divulgadas nas respectivas 
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secções das demonstrações financeiras. Embora estas estimativas são baseadas no melhor conhecimento que 

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

reais poderão diferir dessas estimativas. 

 

(n) Provisões 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Principais julgamentos, estimativas e pressupostos contabilísticos 

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

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

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

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

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

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

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

reais poderão diferir dessas estimativas. 

 

As principais estimativas contabilísticas utilizadas são analisadas como segue: 

Ajustamento de contas a receber 

A entidade reavalia periodicamente as evidências de as contas a receber estarem registadas por uma quantia 

superior ao valor que se espera recuperar de forma a aferir da necessidade de reconhecer um ajustamento 

correspondente ao respectivo risco de incobrabilidade. 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 
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resultados efectivos alterar no futuro, resultando em alterações dos montantes constituídos para fazer face a 

perdas efectivas. 

 

Provisões para litígios judiciais 

As provisões constituídas para fazer face a perdas prováveis em processos judiciais em que a empresa é parte 

interessada, são constituídas atendendo à expectativa de parte da Administração, sustentada na informação 

prestada pelos seus assessores jurídicos, sendo objecto de revisão anual. 

 

Impostos 

Os impostos sobre o rendimento (correntes e diferidos) são determinados 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 sobre o adequado enquadramento das suas operações, o qual é susceptível de poder vir 

a ser questionado pelas Autoridades Fiscais. 

 

Por outro lado, as Autoridades Fiscais dispõem da faculdade de rever a posição fiscal da empresa durante um 

período de 10 anos, podendo daí resultar, eventuais correções, devido a diferentes interpretações e/ou 

incumprimento da legislação fiscal, nomeadamente em sede de IRPC, IRPS e IVA. 

 

A Administração acredita ter cumprido com todas as obrigações fiscais a que a empresa se encontra sujeita, 

pelo que não se espera que eventuais correções à matéria coletável declarada, decorrentes destas revisões, 

venham a ter um efeito nas demonstrações financeiras. 

 
 

4. Alteração nas políticas contabilísticas, estimativas e erros 

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

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

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

Activos intangíveis       

Propriedade Industrial e outros direitos        113.521           113.521  

Subtotal        113.521               -          113.521  
       

Activos tangíveis       

Mobiliário e equip. adm. social           35.151                -             35.151  

Equipamento de transporte         181.408                -           181.408  

Subtotal        216.559               -          216.559  
       

TOTAL        330.080               -          330.080  
       

       

DEPRECIAÇÕES  Saldo inicial  Reforço  saldo final 
       

Activos tangíveis       

Mobiliário e equip. adm. social           21.042   -          21.042  

Equipamento de transporte         169.314         26.201         195.515         
Subtotal        190.356        26.201        216.558  
       .  

TOTAL        190.356        26.201        216.558  
       

Activos Líquidos        139.724          113.523  

 

Para além dos direitos e licenças registadas na rubrica de “activos intangíveis”, a 31 de Dezembro de 2019 a 

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

 

Nr. 
DUAT  

Área (Ha) 
Data de 

atribuição 
Duração 
(anos) 

Província Distrito 
Posto 

administrativo 
Finalidade 

3691 30,00 24-03-15 50 NAMPULA NALACA-A-VELHA NALACA-A-VELHA  Turismo  

20164 200,00 24-10-11 5 MAPUTO MATUTUINE ZITUNDO  Turismo  

16299 150,00 05-05-08 5 MAPUTO MATUTUINE ZITUNDO  Turismo  

 

 

6. Investimentos financeiros 

  
Saldo Inicial  Adições 

(+) 
 Abates 

(-) 
 Saldo Final 

         
Investimentos financeiros         
Arkus Leisure & Golf Resorts, SA (a)    5.906.251          5.906.251  

Arko Companhia de Seguros, SA (b)       909.000             909.000  

Total    6.815.251                -                -       6.815.251  

 

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

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

SA, correspondente a 39.38% do capital social da empresa participada. 
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(b) O investimento financeiro no montante de 909.000 Meticais, corresponde a 909 Acções ordinárias 

nominativas @ 1000.00.  

 

 

7. Caixa e equivalentes de caixa 
   

2019 
 

2018 
 

Variação    
 

 
 

 
 

Fundo de maneio 
 

          27.154  
 

        96.500  
 

           (69.346)   
 

 
 

 
 

Depósitos à ordem 
 

        156.358  
 

      134.851  
 

            21.507  
Moza Banco - 22717710001 MZN 

 
           39.833  

 
          19.919  

 
             19.914  

Moza Banco - 22717710002 MZN 
 

           68.781  
 

          68.781  
 

                    -    
Moza Banco - 2271775001 USD 

 
           46.072  

 
          46.151  

 
                  (79) 

Banco Mais - 00184841541.10.001 MZN 
 

             1.673  
 

                -    
 

               1.673    
 

 
 

 
 

Total           183.512  
 

      231.351  
 

          (47.839) 

 
 
 
 

8. Outros activos correntes 
  2019   2018   Variação 
       

Imposto a recuperar  626.043   688.993   (62.950) 

Acções emitidas  13.079.000   13.079.000                       -    

Devedores  4.357.476   4.975.154         (617.678) 
       

Total   18.062.519   18.743.147          (680.628) 

 

a) O valor de 13.079.000 Meticais representa acções emitidas e subscritas, mas que ainda não foram 

realizadas com valor nominal de 1,000.00 @. Durante o exercício corrente não houve aquisição de 

acções. 

 

8.1. Imposto 
  2019  2018  Variação 
          

Imposto a recuperar  626.043   688.993            (62.950) 

IVA a recuperar             238.770             221.720                 17.050  

Imposto sobre o rendimento               80.002             160.002             (80.000) 

Retenções na fonte             307.272             307.272                       -    
       

Imposto a pagar             180.659   180.118                         541  

INSS                   541                    -                        541  

Estimativa de Imposto             180.118             180.118                       - 
       

Total           445.384   508.875             (63.491) 
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8.2.  Detalhe dos outros devedores 
 
  2019  2018  Variação 
          

Arkus Leisure & Goulf Resorts, SA            515.498        1.241.378             (725.880) 

Mozaico         2.700.000        2.700.000                       -    

Focal Point            247.916           247.916                       -    

Akiba            882.046           785.860                96.186  

Bolsa de valores              12.017                   -                  12.017  
       

Total        4.357.476      4.975.154           (629.694) 

 

 

 

9. Capital Próprio 

 

Até 31 de Dezembro de 2016, o capital social da entidade era de 30.000.000 Meticais, representados por 

30.000 acções de 1.000 Meticais cada. No dia 17 de Novembro de 2017, decorreu uma reunião de assembleia 

geral extraordinária da sociedade onde deliberou-se por unanimidade, dentre outros pontos da agenda, a 

alteração dos estatutos da sociedade, que incluiu a alteração do número e valor nominal das acções da 

sociedade, passando de 30.000 ações de 1.000 Meticais cada, para 300.000 acções com valor nominal de 100 

Meticais cada. Foi ainda deliberado na mesma reunião da assembleia geral extraordinária, a admissão à 

cotação na Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) das acções representativas da série B do capital social da 

sociedade. 

 

Assim, as acções da ARCO INVESTIMENTOS, SA à 31 de Dezembro de 2019, encontram-se representadas da 

seguinte forma: 

 

Descrição Acções "A" Acções "B" Total 

     

Acções realizadas 59.670 109.540 169.210 

Acções não realizadas  0 130.790 130.790 

Total (Em unidades) 59.670 240.330 300.000 

    

    

Descrição Acções "A" Acções "B" Total 

     

Acções realizadas 5.967.000 10.954.000 16.921.000 

Acções não realizadas  - 13.079.000 13.079.000 

Total (em MZN) 5.967.000 24.033.000 30.000.000 
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Os fundos próprios da entidade representam-se da seguinte forma: 

 
  2019  2018  Variação 
       

Capital   30.000.000  30.000.000  - 

Premio de Emissão de acções  2.225.318  2.225.318  - 
       

Resultados   (8.144.948)  (7.310.276)  (834.672) 

Resultados transitados  (7.310.276)  (9.483.874)  2.173.597 

Resultado do Exercício   (834.671)  2.173.597  (3.008.269) 
       

Total  24.080.370  24.915.042  (834.672) 

 

 

10. Outros passivos correntes   
2019 

 
2018 

 
Variação   

 
 

 
 

 
Imposto a pagar 

 
          180.659  

 
        180.118  

 
                 541  

Outros credores       (10.1) 
 

          668.246  
 

        614.424  
 

             53.822    
 

 
 

 
 

Total   848.905 
 

794.543 
 

            54.362  

 
 

10.1. Detalhe de outros credores   
2019 

 
2018 

 
Variação   

 
 

 
 

 
Nexia BKSC, LDA 

 
           75.348  

 
          70.579  

 
               4.770  

SICS - Sociedade de Indústria, Comércio e Serviços, SA                    -    
 

          36.346  
 

           (36.346) 
Arko Companhia de Seguros, SA 

 
          500.000  

 
        500.000  

 
                    -    

Car Car Center 
 

           92.898  
 

                -    
 

             92.898  
Outros 

 
                  -    

 
           7.500  

 
             (7.500)   

 
 

 
 

 
Total           668.246  

 
      614.424  

 
            53.822  

 
 
 
 

11. Acréscimo e deferimentos   
2019 

 
2018 

 
Variação   

 
 

 
 

 
Auditoria e contabilidade 

 
          245.530  

 
        219.889  

 
             25.641    

 
 

 
 

 
Total   245.530 

 
219.889 

 
            25.641  
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12. Gastos com o pessoal   
2019 

 
2018 

 
Variação   

 
 

 
 

 
Remunerações dos trabalhadores 

 
           92.784  

 
        100.516  

 
             (7.732) 

Encargos sobre remunerações 
 

             3.711  
 

           4.020  
 

                (309)   
 

 
 

 
 

Total             96.495  
 

      104.536  
 

            (8.041) 

 

 

13. Fornecimentos e serviços de terceiros     
2019 

 
2018 

 
Variação   

 
 

 
 

 
Material de manutenção e reparação- Outros 

 
          185.796  

 
          15.500  

 
           170.296  

Material de Escritório 
 

                  -    
 

              708  
 

                (708) 
Manutenção e reparação 

 
                  -    

 
          19.352  

 
           (19.352) 

Contencioso e notariado 
 

                  -    
 

              300  
 

                (300) 
Acessoria - Estudo de viabilidade 

 
                  -    

 
          48.890  

 
           (48.890) 

Auditoria 
 

           74.655  
 

        179.443  
 

          (104.788) 
Contabilidade e Consultoria 

 
          151.282  

 
          40.441  

 
           110.841  

Seguros 
 

             4.300  
 

           4.300  
 

                    -      
 

 
 

 
 

Total           416.033  
 

      308.934  
 

          107.099  

 

 

14. Outros gastos e perdas operacionais 
  2019  2018  Variação 
       

Outros ganhos operacionais                          
-    

 2.836.237   (2.836.237) 

Regularizações                     -     2.836.237   (2.836.237) 
       

Outras perdas operacionais  293.510   220.996   72.514  

Impostos e taxas  113.001   996   112.005  

Taxas de DUAT  180.509   220.000   (39.491) 
       

Total  (293.510)  2.615.241   (2.908.751) 

 

15. Gastos e perdas financeiras  
 2019  2018  Variação  
      

Serviços Bancários               2.432              3.620                (1.187)  
      

Total  2.432  3.620              (1.187) 

 

 

16. Rendimentos e ganhos financeiros    
2019 

 
2018 

 
Variação   

 
 

 
 

 
Diferenças de câmbio favoráveis 

 
                  -    

 
          16.962  

 
           (16.962)   

 
 

 
 

 
Total   0 

 
16.962 

 
          (16.962) 
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17. Estimativa de imposto sobre o rendimento   

 

Imposto sobre o rendimento  2019  2018 
 

 
   

Lucro / (Prejuízo) tributável          (724.671)        (493.120) 

IRPC - 32%                    -                     -    
 

 
   

Pagamento especial por conta  
   

    Ano N-6  -          (20.000) 

    Ano N-5  -          (30.000) 

    Ano N-4  -          (30.000) 

    Ano N-3            (30.000)          (30.000) 

    Ano N-2            (20.002)          (30.000) 

    Ano N-1            (30.000)          (20.002) 

     

Imposto a pagar (recuperar)          (80.002)       (160.002) 

 

 

18. Eventos subsequentes ajustáveis 

 

Eventos subsequentes ajustáveis 
 

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

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


