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RELATO 10 DO AUDITOR INDEPENDENTE 

Av. 25 de Setembro 
n° 1230,3° andar Bloco 5 
Maputo-M~ambique 
CP 4200 

Auditamos as demonstrac;:oes inanceiras anexas da TOUCH PUBLICIDADE, S.A, que 
compreendem o balanc;:o em 31 de Dezembro de 2019 (que evidencia um total activos 
de MZN 44 717 006 e um total de capital pr6prio de MZN 31 633 393, incluindo um 
resultado liquido negativo de MZN 8 830 605), a demonstrac;:ao dos resultados, a 
demonstrac;:ao das alterac;:oes n capita l pr6prio e a demonstrac;ao dos fluxos de caixa 
relativas ao periodo findo n~quela data, e as notas anexas as demonstrac;:oes 
financeiras que incluem um resl mo das politicas contabilisticas significativas. 

Em nossa opiniao, as demonf trac;:oes financeiras anexas apresentam de forma 
verdadeira e apropriada, em t dos os aspectos materiais, a posic;:ao financeira do 
TOUCH PUBLICIDADE, SA em 31 de Dezembro de 2019 e o seu desempenho financeiro e 
fluxos de caixa relativos ao pe iodo findo naquela data , de acordo com as Normas 
lnternacionais de Relato Financ iro aplicaveis em Moc;:ambique (PGC-NIRF) e de acordo 
com a legislac;:ao comercial vige te . 

Bases para a Opiniao 

Realizamos a nossa auditoria d acordo com as Normas lnternacionais de Auditoria 
(ISA) e demais normas e orien~~7oes tecnicas e eticas da Ordem dos Contabilistas e 
Auditores e Moc;ambique (OC~). As nossas responsabilidades nos termos dessas 
normas estao descritas na secc;:0o ResponsabWdades do Auditor pela Auditoria das 
Demonstra~oes Financeiras destl relat6rio. , 

Somos independentes da entida1e de acordo com os requisitos do C6digo de Etica do 
IESBA, e cumprimos as restan es responsabilidades eticas previstas neste c6digo. 
Estamos convictos que a prova e auditoria que obtivemos e suficiente e apropriada 
para proporcionar uma base par a nossa opiniao. 

Materias relevantes de audito 

As materias relevantes de audi oria sao as que, no nosso julgamento profissional, 
tiveram maior importancia na uditoria das demonstrac;:oes financeiras do periodo 
corrente. Essas materias deve ser consideradas no contexto da auditoria das 
demonstrac;:oes financeiras, com um todo, e na formac;:ao da opiniao, e nao emitimos 
uma opiniao separada a esse res eito. 

BDO Lda., uma empresa de <HPOnsabllldade llmiuda ~ambi a, ~ membro da BDO International Limited, uma empresa llll!lesa llmitada por 1arant1a, "fn parte 
da rede internaclonal de flrmas independentes BDO. BOO ~a m rca da rede BDO e de cada uma das suas flrmas membros. 
HUIT 400-068038. Soci•dade por quotas, Capital $OCfal USD 700 O Motlicula 1 Z019 na Con1•rvat6'1a do Reglsto Comtrctal de Maputo Autorlza~ao para actlvldades de 
Auditoria e Ctrtfflca~io de Contas por despacho de 27/10/99 d Vfce·Ministro de Plano e Finan~as. lnscrlta na OCAM eom n• 02/SAC/OCAM/201Z. 
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Reconhecimento do redito 
0 reconhecimento do redito e a conta iliza<;ao das 
vendas diferidas e acrescim~i diferidos 
relacionados as vendas sao b eados em 
estimativas e premissas que requere julgamento 
significativo da administra<;ao. 
Consequentemente, considerarpos o 
reconhecimento de receita significatit para nossa 
auditoria. As divulga<;6es relacionada as receitas 
estao incluidas nas notas 2.1 O e 17 das 
demonstra<;6es financeiras. 

Os nossos procedimentos de auditoria incluiram 
uma avalia<;ao da adequa<;ao das politicas de 
reconhecimento do redito da entidade, testando 
controlos internos e executando procedimentos 
substantivos relacionados aos termos e condi<;6es 
contratuais e a contabilidade apropriada dos 
mesmos. Para transa<;oes que contem acordos de 
multiplos elementos, realizamos procedimentos 
espedficos para testar a aloca<;ao do redito para 
os elementos identificaveis separados, com base 
no justo valor estimado de cada elemento 
identificavel. Alem disso, avaliamos 
especificamente a integridade e o corte adequado 
do redito das vendas baseadas no uso, que sao 
baseadas nas declara<;oes de vendas. Para vendas 
diferidas e acrescimos relacionados as vendas, 
realizamos principalmente procedimentos 
substantivos. 

lnformafdo distinta das dem nstrafoes financeiras e do relatorio de auditoria 
sobre as mesmas 

A Administrac;:ao e responsavel pela outra informac;:ao. A outra informac;:ao compreende 
as informac;:oes incluidas no elat6rio anual, mas nao inclui as demonstrac;:6es 
financeiras e o nosso relat6rio d auditoria sabre as mesmas. 

A nossa opiniao sobre as demo strac;:oes financeiras nao cobre a outra informac;:ao e 
nao expressamos qualquer tipo e garantia de fiabilidade sobre essa outra informac;:ao. 

No ambito da auditoria das demonstrac;:oes financeiras, a nossa responsabilidade e 
fazer uma leitura da outra infovmac;:ao e, em consequenc1a, considerar se essa outra 
informac;:ao e materialmente inaonsistente com as demonstrac;:oes financeiras, com o 
conhecimento que obtivemos d~rante a auditoria ou se aparenta estar materialmente 
distorcida. Se, com base no trat>alho efectuado, concluirmos que existe uma distorc;:ao 
material nesta outra informac;:ad, exige-se que relatemos sabre esse facto. Nao temos 
nada a relatar sobre este facto. 

Responsabilidades da admini trafdo e dos encarregados da governafdo pelas 
demonstra~oes financeiras 

A Administrac;:ao e responsave pela preparac;:ao e apresentac;:ao apropriada das 
demonstrac;:6es financeiras de acordo com as Normas lnternacionais de Relato 
Financeiro aplicaveis em Moc;:a bique (PGC-NIRF) e de acordo com a legislac;:ao 
comercial vigente, e pelo cont olo interno que ela determine ser necessario para 
permitir a preparac;:ao de dem nstrac;:6es financeiras isentas de distorc;:ao material 
devido a fraude ou erro. 
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Quando prepara as demonstra oes financeiras, a Administrac;:ao e responsavel por 
avaliar a capacidade de se ma$er em continuidade, divulgando, quando aplicavel, as 
materias relativas a continuida e e usando o pressuposto da continuidade a menos que 
a Administrac;:ao tenha a inten ao de liquidar a entidade ou cessar as operac;:oes, ou 
nao tenha alternativa realista s, nao faze-lo. 

Os encarregados da governac;:ao ao responsaveis pela supervisao do processo de relato 
financeiro da entidade. 

Responsabilidades do auditor eta auditoria das demonstra~oes financeiras 

Os nossos objectivos consistem em obter seguranc;:a razoavel sobre se as 
demonstrac;:oes financeiras comq um todo estao isentas de distorc;:ao material, devido a 
fraude ou a erro, e em emitir lum relat6rio onde conste a nossa opiniao. Seguranc;:a 
razoavel e um nivel elevado e seguranc;:a mas nao e uma garantia de que uma 
auditoria executada de acordo om as ISA detectara sempre uma distorc;:ao material 
quando exista. As distorc;:oes po em ter origem em fraude ou erro e sao consideradas 
materiais se, isoladas ou co juntamente, se possa razoavelmente esperar que 
influenciem decisoes econom·cas dos utilizadores, tomadas na base dessas 
demonstrac;:oes financeiras. 

Como parte de uma auditoria d acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais 
e mantemos cepticismo profissional durante a auditoria, e tambem: 

• ldentificamos e avaliamo os riscos de distorc;:ao material das demonstrac;:oes 
financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos 
procedimentos de auditor a que respondam a esses riscos, e obtemos a prova de 
auditoria que seja sufici nte e apropriada para proporcionar uma base para a 
nossa opiniao. O risco de ~ao detectar uma distorc;:ao material devido a fraude e 
maior do que o risco para uma distorc;:ao devido a erro dado que a fraude pode 
envolver conluio, falsifisac;:ao, omissoes intencionais, falsas declarac;:oes ou 
sobreposic;:ao ao controlo mterno. 

• Obtemos uma compreens~o do controlo interno relevante para a auditoria com 
o objectivo de conceber lrocedimentos de auditoria que sejam apropriados nas 
circunstancias, mas nao p . ra expressar uma opiniao sobre a eficacia do controlo 
interno da entidade. 

• Avaliamos a adequac;:ao d s politicas contabilisticas usadas e a razoabilidade das 
estimativas contabilistica e respectivas divulgac;:oes feitas pela Administrac;:ao. 

• Concluimos sobre a aprop ·ac;:ao no uso, pela Administrac;:ao, do pressuposto da 
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe uma incerteza 
material relacionada co acontecimentos ou condic;:oes que possam por em 
duvida a capacidade d entidade em continuar as suas operac;:oes. Se 
concluirmos que existe urJia incerteza material, devemos chamar a atenc;:ao no 
nosso relat6rio para as d·vulgac;:oes relacionadas incluidas nas demonstrac;:oes 
financeiras ou, caso essas divulgac;:oes nao sejam adequadas, modificar a nossa 
opiniao. As nossas conclu 6es sao baseadas na prova de auditoria obtida ate a 
data do nosso relat6rio. orem, futuros acontecimentos ou condic;:oes podem 
provocar que a entidade d scontinue as operac;:oes. 
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• Avaliamos a apresentac;:t o, estrutura e conteudo global das demonstrac;:oes 
financeiras, incluindo a~ divulga<;oes, e se essas demonstrac;:oes financeiras 
representam as transae<;oes e acontecimentos subjacentes de forma a alcanc;:ar 
uma apresentac;:ao aprop~ada. 

Comunicamos a Administrac;:aol entre outros assuntos, o ambito e o calendario 
planeado da auditoria, e as materias relevantes de auditoria incluindo qualquer 
deficiencia de controlo interno 1dentificado durante a auditoria. 

Adicionalmente, declaramos a Administrac;:ao que cumprimos OS requisitos eticos 
relevantes relativos a indepe11dencia e comunicamos todos os relacionamentos e 
outras materias que possam se~ percecionados como ameac;:as a nossa independencia 
e, quando aplicavel, as respetiv s salvaguardas. 

Das materias que comunicamos a Administrac;:ao, determinamos as que foram as mais 
importantes na auditoria das dep10nstrac;:6es financeiras do periodo corrente e que sao 
as materias relevantes de audit~ria . Descrevemos essas materias no nosso relat6rio de 
auditoria, excepto quando a le ou regulamento proibir a sua divulgac;:ao publica ou 
quando, em circunstancias rara , determinamos que a materia nao deve ser divulgada 
no nosso relat6rio porque, faze/1do-o, existem consequencias adversas que se espera 
possam ser maiores que os bene(icios do interesse publico. 

800 (MO<;AMBIQUE), LOA 

Sociedade de Audit ores Certif icados, n° 02/SAC/ OCAM/ 2012, representada por: 

Auditor Certificado: O~OCAM/201 2 

Maputo, 20 de Julho de 2020 

u 
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BALANÇO 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em MZN) 
 

Descrição Notas 31dez19 31dez18 

ACTIVO    

Activos não correntes    

Activos tangíveis  5 10 464 864,00 9 625 988,00 

Activos intangíveis  6 0,00 0,00 

Activos por impostos diferidos 23 6 062 470,00 2 830 475,00 

  16 527 334,00 12 456 463,00 

Activos correntes    

Clientes 7 6 987 227,00  9 028 867,00 

Outros activos financeiros 8 15 128 996,00  11 627 423,00 

Outros activos correntes  600,00 85 283,00 

Caixa e equivalente de caixa 9 6 072 849,00 26 374 416,00 

  28 189 672,00 47 115 989,00 

    

Total do activo  44 717 006,00 59 572 452,00 

    

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO    

Capital social 10 14 250 000,00 14 250 000,00 

Reservas legais 11 652 962,00 652 962,00 

Resultados transitados  25 561 036,00 8 685 639,00 

Resultados líquidos do exercício  (8 830 605,00) 16 875 397,00 

Total de capitais próprios  31 633 393,00 40 463 998,00 

    

Passivos não correntes    

Empréstimos obtidos 12 1 263 394,00 0,00 

  1 263 394,00 0,00 

Passivos correntes    

Fornecedores 13 5 193 213,00 4 189 043,00 

Empréstimos obtidos 12 210 687,00 0,00 

Outros passivos financeiros 14 2 051 814,00 2 195 285,00 

Impostos a pagar 15 1 963 044,00 4 173 727,00 

Outras passivos correntes 16 2 401 461,00 8 550 399,00 

  11 609 532,00 19 108 454,00 

    

Total de capitais próprios e passivo  44 717 006,00 59 572 452,00 
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em MNZ) 
 

Descrição Notas 2019 2018 

   (Reexpresso) 

Venda de bens e serviços 17 66 180 463,00 123 464 894,00 

Custo das vendas 18 (45 496 571,00) (57 732 218,00) 

Custos com pessoal 19 (19 976 514,00) (20 433 950,00) 

Fornecimentos e serviços de terceiros 20 (9 864 587,00) (16 456 974,00) 

Amortização de exercício 5&6 (1 660 335,00) (1 525 796,00) 

Imparidade de contas a receber 7 (2 478,00) 0,00 

Outros proveitos e custos operacionais 21 (1 180 447,00) (243 373,00) 

  (12 000 469,00) 27 072 583,00 

    

Rendimentos financeiros 22 272 844,00 259 006,00 

Gastos financeiros 22 (334 975,00) (279 179,00) 

Resultado antes de imposto  (12 062 600,00) 27 052 410,00 

    

Imposto sobre rendimento 23 3 231 995,00 (10 177 013,00) 

    

Resultado líquido do exercício  (8 830 605,00) 16 875 397,00 

    

Resultado por acção 24 (61,97) 118,42 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em Meticais) 
 

Descrição Nota 31dez19 31dez18 

   (Reexpresso) 

Fluxos de caixa das actividades operacionais    

Resultado líquido do período  (8 830 605,00) 16 875 397,00 

Ajustamento ao resultado relativos a:    

Amortizações 5&6 1 660 335,00 1 525 796,00 

Ajustamentos das amortizações acumuladas  0,00 0,00 

Ajustamentos dos activos fixos  0,00 0,00 

Imparidades  (2 478,00) 0,00 

Juro líquido  (221 653.00) (248 272,00) 

Provisões  0,00 0,00 

Reversão de imparidades de contas a receber  0,00 (1 303 700,00) 

Ajustamentos de diferenças de câmbios  0,00 0,00 

Ajustamentos NIRF  0,00 0,00 

(Aumento)/redução de inventários  0,00 0,00 

(Aumento)/redução de clientes outras contas a receber 7 2 046 537,00 10 010 315,00 

(Aumento)/redução de outros activos 8 (6 651 364,00) (2 322 031,00) 

Aumento/(redução) de fornecedores e outras conta a pagar 13 1 004 169,00 (2 404 659,00) 

Aumento/(redução) em outros credores 12&14 (880 073,00) 1 144 829,00 

Aumento/(redução) em outros passivos correntes 15 (6 148 938,00) 1 175 129,00 

Caixa líquida geradas pela actividade operacionais  (18 024 010,00) 24 452 804,00 

Fluxos de caixa de actividades de investimentos    

Pagamentos respeitantes a:    

Aquisição de activos tangíveis  5 (2 499 210,00) (1 300 542,00) 

Aquisição de títulos negociáveis   0,00 0,00 

Recebimentos respeitantes a:    

Aquisição de activos tangíveis   0,00 50 000,00 

Juros e rendimentos similares  221 653,00 248 272,00 

Caixa líquida usada nas actividades de investimentos  (2 277 557,00) (1 002 270,00) 

Fluxos de caixa das actividades de financiamento    

Recebimentos respeitantes a:    

Outras contribuições dos sócios  0,00 3 147 056,00 

Pagamentos respeitantes a    

Reembolsos de empréstimos   0,00 (2 116 581,00) 

Caixa líquida usada nas actividades de financiamento  0,00 1 030 475,00 

Variação de caixa e equivalentes de caixa  20 301 567,00 24 481 009,00 

    

Caixa e equivalentes de caixa no início do período   26 374 416,00 1 893 407,00 

    

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período  6 072 849,00 26 374 416,00 
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO 

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em Meticais) 
 

Descrição Reserva Legal Reserva Legal 
Reserva de 
Reavaliação 

Resultados 
Acumulados 

Total do Capital 
Próprio 

Saldo a 01 Janeiro 2018 14 250 000,00 0,00 0 00 8 685 639,00 22 935 639,00 

 
 

    

Lucro líquido de 2009 0,00 0,00 0,00 16 875 397,00 16 875 397,00 

 
 

    

Dotação para reserva legal 0 00 652 962,00 0,00 0,00 652 962,00 

 
 

    

Saldo a 31 Dezembro 2018 14 250 000,00 652 962,00 0,00 25 561 036,00 40 463 998,00 

 
 

    

Lucro líquido de 2019 0 00 0,00 0,00 (12 060 122,00) (12 060 122,00) 

 
 

    

Saldo a 31 Dezembro 2019 14 250 000,00 652 962,00 0,00 13 500 914,00 28 403 876,00 
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

1. Introdução 
 

Designação da entidade TOUCH PUBLICIDADE, SA 

Sede  Av. Kenneth Kaunda, nº 866 

Actividade 

▪ Promoção e publicidade em áreas de interiores e exteriores, rádio televisão, 
jornais, revistas, brochuras e Internet; 

▪ Produção de material áudio visual e propaganda; 
▪ Edição de revistas e outras matérias afins; 
▪ Brindes e outros acessórios promocionais;  
▪ Serviços especializados de marketing, estudos de mercado, consultoria e formação 

profissional; 
▪ Representação de marcas e franchising; 
▪ Promoção e posicionamento de produtos e «Merchandising»; 
▪ Gestão de centros de conferências e negócios; 
▪ Serviços de protocolo e acompanhamento; 

Data da constituição 11 de Junho de 2009 

Número de entidade legal 100108631 

NUIT 400237069 

Conselho de Administração 
▪ Presidente do Conselho de Administração: Breznivio Benarez António; 
▪ Administrador: Ivan Williams,  
▪ Administrador: Nilza Marinela da Rosa Parruque; 

Fiscal Único ▪ Pedro Frederico Cossa 

Advogados CGA & Associados-Sociedade de Advogados, SA 

Bancos 

▪ BCI 
▪ Standard Bank 
▪ Banco ABC 
▪ Banco Único 

 Descrição Nº de Acções Valor % 

Acionistas Diversos 142 500 14 250 000,00 100% 

 
 

1.1 Bases de preparação e declaração de cumprimento 
 

As presentes demonstrações financeiras, que se reportam a data de 31 de Dezembro de 

2019 foram preparadas em conformidade com o Plano Geral de Contabilidade baseado 

nas NIRF (PGC-NIRF) e, em consequência, com base no princípio do custo histórico, 

excepto para as situações especificamente identificadas, que decorre, da aplicação das 

Normas de Contabilidade e Relato Financeiro (NCRF). As demonstrações Financeiras 

foram igualmente preparadas com base nos princípios do acréscimo e da continuidade. 

Na apresentação destas demonstrações financeiras, não foi derrogada qualquer 

disposição do PGC-NIRF 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-NIRF 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 



TOUCH PUBLICIDADE, SA  

 

14 

com as circunstâncias e formam a base para julgamentos sobre os valores dos activos e 
passivos cuja valorização não é 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. Consequentemente, estas demonstrações 
financeiras reflectem o resultado das operações e a posição financeira da entidade com 
referência a 31 de Dezembro de 2019 e 2018, sendo apresentadas em Meticais, 
arredondadas ao Metical (MZN) mais próximo. 
 
 

2. Sumário das Políticas Contabilísticas 
 

2.1 Activos tangíveis 
 

Os activos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido de 

amortizações acumuladas e eventuais perdas de imparidade acumuladas. 
 

O custo de aquisição inclui o preço pago pela propriedade do activo e todos os custos 
directamente incorridos para o colocar no estado de funcionamento. Os custos 
subsequentes são reconhecidos como um activo separado apenas se for provável que 
deles resultarão benefícios económicos futuros para a entidade. 
 

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes e registadas por 

duodécimos, a partir da data em que os bens entram em funcionamento, por 

contrapartida da rubrica "Amortizações e depreciações" da demonstração de resultados. 
 

As perdas de imparidade detectadas no valor de realização dos activos tangíveis são 

registadas no ano em que se estimam, por contrapartida da rubrica "Outros ganhos e 

perdas operacionais" da demonstração de resultados. 
 

As taxas anuais utilizadas correspondem à vida útil estimada dos bens, que são as 

seguintes: 
 

Activos tangíveis 
Vida útil esperada 

(em anos) 
Método de 

Contabilização 

Equipamento de transporte 4-5 Quotas constantes 

Mobiliário social e Administrativo 6  Quotas constantes 

Equipamento Básico 4-6 Quotas constantes 

Ferramentas 4 Quotas constantes 

 

A entidade 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. 
 

Os bens com valor de aquisição inferior são reconhecidos nas demonstrações dos 

resultados. 
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As despesas correntes com reparação e manutenção dos activos tangíveis são registadas 

como custo no exercício em que ocorrem. As beneficiações de montante significativo 

que aumentam o período estimado de utilização dos respectivos bens, são capitalizadas 

e amortizadas de acordo com a vida útil remanescente dos correspondentes bens. 
 

Os activos tangíveis em curso representam imobilizado ainda em fase de construção ou 

desenvolvimento, encontrando-se as mesmas registadas ao custo de aquisição. Estas 

imobilizações são amortizadas a partir do momento em que os activos subjacentes 

estejam concluídos ou em estado de uso. 
 

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 entidade 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 a vir 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 do período aquando da sua anulação do 
reconhecimento. 
 
 

2.2 Activos intangíveis 
 

Os activos intangíveis da entidade no decurso da sua actividade são registados ao custo 
de aquisição, deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas. 
 

A entidade procede a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias 
indiciam que o valor contabilístico excede o valor recuperável, sendo a diferença, caso 
exista, reconhecida em resultados. O valor recuperável é determinado como o mais 
elevado entre o seu preço de venda líquido e o seu valor de uso, sendo este calculado 
com base no valor actual dos fluxos de caixa futuros estimados que se esperam vir a 
obter do uso continuado do activo e da sua alienação no fim da sua vida útil. 
 
 

2.3 Inventários 
 

As matérias-primas, auxiliares e materiais encontram-se valorizadas ao custo de 
aquisição, o qual inclui as despesas imputáveis à compra. As saídas de armazém são 
valorizadas ao custo médio ponderado. Quando o preço do mercado é inferior ao valor de 
realização, procede-se à redução do valor dos Inventários, o qual é reposto quando 
deixam de existir os motivos que a originaram. 
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As perdas acumuladas de imparidade para depreciação de inventários reflectem a 
diferença entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido de mercado das 
existências, bem como a estimativa de perdas de imparidade por baixa rotação, 
obsolescência e deterioração. 
 
 

2.4 Clientes e dívidas de terceiros 
 

São reconhecidos inicialmente pelo justo valor e subsequentemente pelo custo 

amortizado, deduzido de provisão para imparidade de modo a reflectir o seu valor 

realizável. 
 
 

2.5 Caixa e equivalentes de caixa 
 

Os montantes incluídos na rubrica de "Caixa e equivalentes de caixa" correspondem aos 
valores de caixa, depósitos bancários à ordem e a prazo e outras aplicações de 
tesouraria com vencimento a menos de três meses e para os quais o risco de alteração 
de valor não é significativo. 
 
 

2.6 Empréstimos 
 

Os empréstimos são registados no passivo pelo seu valor nominal. Eventuais despesas 
com a emissão desses empréstimos são registadas em outros activos correntes ou não 
correntes. Os empréstimos são reconhecidos é inicialmente pelo seu justo valor 
deduzidos dos custos de transacção, após o reconhecimento inicial pelo custo 
amortizado usando o método do juro efectivo. 
 

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a menos que a entidade tem 
um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a 
data do balanço. 
 
 

2.7 Custo dos empréstimos obtidos 
 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente 

reconhecidos como custo à medida que são incorridos. Os encargos financeiros de 

empréstimos obtidos directamente relacionados com a aquisição, construção ou 

produção de activos fixos são capitalizados fazendo parte de activos elegíveis. A 

capitalização destes encargos inicia-se com a preparação das actividades de construção 

ou desenvolvimento do activo e é interrompida após o início de utilização ou no final de 

produção ou construção do activo ou ainda quando o projecto em causa encontra-se 

numa fase de suspensão. 
 
 

2.8 Provisões 
 

As provisões são reconhecidas quando, e somente quando, a entidade tem uma 
obrigação presente (legal ou implícita) resultante dum evento passado e é provável que, 
para a resolução dessa obrigação, ocorra uma saída de recursos e que o montante da 
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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. 
 
 

2.9 Imposto sobre o rendimento 
 

O imposto corrente é o imposto que se espera pagar sobre as receitas tributáveis do ano, 

utilizando as taxas de impostos estipuladas por lei ou substancialmente estipuladas por 

lei à data do balanço e qualquer ajustamento ao imposto a pagar respeitante a anos 

anteriores. 
 

Os impostos diferidos são calculados com base no método da responsabilidade de balanço 
e reflectem as diferenças temporárias entre o montante dos activos e passivos para 
efeitos de reporte contabilístico e os seus respectivos montantes para efeitos de 
tributação. 
 

Os impostos diferidos activos são reconhecidos unicamente quando existem expectativas 
razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para utilizar esses impostos diferidos 
activos. No final de cada exercício é efectuada uma revisão dos impostos diferidos 
registados, bem como dos não reconhecidos, sendo os mesmos reduzidos sempre que 
deixe de ser provável a sua utilização futura ou registados, desde que, e até ao ponto em 
que, se torne provável a geração de lucros tributáveis no futuro que permitam a sua 
recuperação. 
 
 

2.10 Especialização de exercícios e rédito 
 

Os Gastos e os Rendimentos são contabilizados no exercício a que dizem respeito, 
independentemente da data do seu pagamento ou recebimento. Os Gastos e os 
Rendimentos cujo valor real não seja conhecido são contabilizados por estimativa. 
 

Nas rubricas de "Outros activos correntes" e "Outros passivos correntes" são registados os 
Gastos e os Rendimentos imputáveis ao exercício corrente e cujas despesas e receitas 
apenas ocorrerão em exercícios futuros, bem como as despesas e as receitas que já 
ocorreram, mas que respeitam a exercícios futuros e que serão imputadas aos resultados 
de cada um desses exercícios, pelo valor que lhes corresponde. 
 

As receitas dos serviços prestados são reconhecidas no período em que ocorrem. A 
facturação destes serviços é efectuada numa base mensal. 
 

Os proveitos decorrentes de vendas são reconhecidos na demonstração de resultados 
quando os riscos e vantagens significativos inerentes à posse dos activos são transferidos 
para o comprador e o montante dos proveitos possa ser razoavelmente quantificado. As 
vendas são reconhecidas líquidas de impostos e descontos. 
 
 

2.11 Locações 
 

A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada em função da 
substância dos contratos em causa e não da sua forma. 
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Os contratos de locação são classificados como: (i) locações financeiras se através deles 
forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse, ou 
como (ii) locações operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente 
todos os riscos e vantagens inerentes à posse. 
 

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas referentes a bens 
adquiridos neste regime são reconhecidas como custo na demonstração dos resultados do 
exercício a que respeitam. 
 
 

2.12 Saldos e transacções expressos em moeda estrangeira 
 

Todos os activos e passivos expressos em moeda estrangeira (diferente da moeda 
funcional) foram convertidos para Meticais, utilizando as taxas de câmbio vigentes na 
data dos balanços. 
 

As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as 
taxas de câmbio em vigor na data das transacções e as vigentes na data das cobranças, 
pagamentos ou à data do balanço, são registados como Rendimentos e Gastos na 
demonstração de resultados do exercício. 
 
 

2.13 Benefícios dos empregados 
 

As contribuições definidas para o Sistema de Segurança Social são geralmente financiadas 

pelos empregados (em 3% do salário bruto) e pela empresa (em 4% do salário bruto). A 

empresa não tem obrigações adicionais sempre que as contribuições tenham sido pagas. 

As contribuições são reconhecidas como despesas com benefícios dos empregados quando 

são devidos 
 
 

2.14 Imparidades de activos 
 

É efectuada uma avaliação de imparidade à data do balanço e sempre que seja 
identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indique que o montante pelo 
qual um activo se encontra registado possa não ser recuperado. Sempre que o montante 
pelo qual um activo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é 
reconhecida uma perda de imparidade, registada na demonstração de resultados na 
rubrica de "Outros custos operacionais". A quantia recuperável, é a mais alta do preço de 
venda líquido e do valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria 
com a alienação do activo numa transacção ao alcance das partes envolvidas, deduzido 
dos custos directamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente dos 
fluxos de caixa futuros estimados que são esperados que surjam do uso continuado do 
activo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para 
cada activo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de 
caixa à qual o activo pertence.  
 

A reversão de perdas de imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada 
quando existem indícios de que as perdas de imparidade reconhecidas já não existem ou 
diminuíram. A reversão das perdas de imparidade é reconhecida na demonstração de 
resultados como resultados operacionais. Contudo, a reversão de uma perda de 
imparidade é efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de 



TOUCH PUBLICIDADE, SA  

 

19 

amortização ou depreciação) caso a perda de imparidade não se tivesse registado em 
exercícios anteriores. 
 
 

2.15 Contingências 
 

As responsabilidades contingentes não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, 
sendo as mesmas divulgadas no anexo, a menos que a possibilidade de uma saída de 
fundos afectando benefícios económicos futuros seja remota. Um activo contingente não 
é reconhecido nas demonstrações financeiras, mas divulgado no anexo quando é provável 
a existência de um benefício económico futuro. 
 
 

2.16 Eventos subsequentes 
 

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem informação adicional 
sobre condições que existiam à data do balanço ("adjusting events") são reflectidos nas 
demonstrações financeiras s. Os eventos após a data do balanço que proporcionem 
informação sobre condições que ocorram após a data do balanço ("non adjusting events"), 
se materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras. 
 
 

3. Principais julgamentos, estimativas e pressupostos contabilísticos  
 

Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas, em conformidade com o 

SCE, o Conselho de Administração da entidade adoptou certos pressupostos e 

estimativas que afectam os activos e passivos reportados, bem como os Rendimentos e 

Gastos incorridos relativos aos períodos reportados. Todas as estimativas e assumpções 

efectuadas pelo Conselho de Administração foram efectuadas com base no seu melhor 

conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos 

eventos e transacções em curso. As estimativas contabilísticas mais significativas 

reflectidas nas demonstrações financeiras incluem: 
 
 

(i). Imparidade de contas a receber 
 

A entidade 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 entidade 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. 
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A Administração considera que a imparidade determinada com base na metodologia 

apresentada permite reflectir de forma adequada o risco associado à sua carteira de 

clientes. 
 
 

(ii). Vidas úteis dos activos tangíveis e intangíveis 
 

A entidade reavalia continuamente as suas estimativas sobre a vida útil dos activos 

tangíveis e intangíveis. 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 e intangíveis 

Os activos tangíveis e intangíveis são revistos para efeitos de imparidade sempre que 

existam factos ou circunstâncias que indicam que a sua quantia registada excede a 

recuperável.  
 
 

(iii). Provisões  
 

As provisões constituídas para fazer face a perdas prováveis em processos judiciais em 

que a entidade 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.   
 
 

(iv). Impostos 
 

Os impostos sobre o rendimento (correntes e diferidos) são determinados pela entidade 

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 entidade 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 de faculdade de rever a posição fiscal da 

entidade durante um período de 10 anos, podendo resultar, devido as diferentes 

interpretações e/ou incumprimento da legislação fiscal, nomeadamente em sede de IRPC 

e IVA, eventuais correcções.  
 

A Administração acredita ter cumprido todas as obrigações fiscais a que a entidade se 

encontra sujeita, pelo que eventuais correcções à matéria colectável declarada, 

decorrentes destas revisões, não se espera que venham a ter um efeito significativo nas 

demonstrações financeiras. 
 

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data 

da preparação das demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na 

experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações 

em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas 
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nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à 

data das demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração de resultados de 

forma prospectiva, conforme disposto pela NCRF 4 – Políticas Contabilísticas, 

Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros. 
 
 

4. Alterações de políticas contabilísticas, de estimativas e erros 
 

Para além da situação abaixo reportada, não se verificaram alterações de politicas 

contabilísticas, de estimativas e erros, durante o exercício de 2019. 

 

Nas demonstrações financeiras do exercício 2018 ocorreu um erro na apresentação de 

reversões de imparidade no montante de MZN 1 303 700 que foram apresentadas como 

imparidades do exercício na Demonstração de Resultados. Esta operação somente 

afectou a Demonstração de Resultados e a Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

 

Descrição 2018  Ajustamento 2018 

 Auditado  Reexpresso 

Demonstração de Resultados    

Imparidade de contas a receber 1 303 700,00 (1 303 700,00) 0,00 

Outros proveitos e custos operacionais (1 547 073,00) 1 303 700,00 (243 373,00) 

 (243 373,00) 0,00 (243 373,00) 
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5. Activos tangíveis 
 

Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019: 
 

Descrição 31dez19 Adições Abates 31dez18 

Custo     

Construções 479 236,00 136 350,00 0,00 342 886,00 

Equipamento básico 13 784 731,00 0,00 0,00 13 784 731,00 

Mobiliário e equipamento administrativo social 6 358 051,00 523 288,00 0,00 5 834 763,00 

Equipamento de transporte 3 229 572,00 1 839 572,00  1 390 000,00 

Ferramentas e utensílios 27 057,00 0,00 0,00 27 057,00 

 23 878 647,00 2 499 210,00 0,00 21 379 437,00 

Amortizações acumuladas     

Construções 205 530,00 119 809,00 0,00 85 721,00 

Equipamento Básico 7 918 188,00 1 218 633,00 0,00 6 699 555,00 

Mobiliário e equipamento administrativo social 3 992 380,00 181 795,00 0,00 3 810 585,00 

Equipamento de Transporte 1 277 392,00 137 391,00 0,00 1 140 001,00 

Ferramentas e utensílios 20 293,00 2 706,00 0,00 17 587,00 

 13 413 783,00 1 660 334,00 0,00 11 753 449,00 

Meios imobilizados líquidos 10 464 864,00   9 625 988,00 
 

A rubrica “Equipamento de transporte” inclui activos com restrições adquirido em regime de leasing conforme a tabela abaixo: 
 

Descrição Ano de aquisição Valor de aquisição Valor residual 31dez19 

Viatura Peugeot AEU 025 MC 2019 1 474 081,00 1 474 081,00 0,00 
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Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018: 
 

Descrição 31dez18 Adições Abates 31dez17 

Custo     

Construções 342 886,00 342 886,00 0,00 0,00 

Equipamento básico 13 784 731,00 0,00 0,00 13 784 731,00 

Mobiliário e equipamento administrativo social 5 834 762,00 757 656,00 0,00 5 077 106,00 

Equipamento de transporte 1 390 000,00 276 923,00 246 923,00 1 360 000,00 

Ferramentas e utensílios 27 057,00 0,00 0,00 27 057,00 

 21 379 436,00 1 377 465,00 246 923,00 20 248 894,00 

Amortizações acumuladas     

Construções 85 721,00 85 721,00 0,00 0,00 

Equipamento Básico 6 699 555,00 1 124 542,00 0,00 5 575 013,00 

Mobiliário e equipamento administrativo social 3 810 585,00 181 795,00 0,00 3 628 790,00 

Equipamento de Transporte 1 140 000,00 83 333,00 170 000,00 1 226 667,00 

Ferramentas e utensílios 17 587,00 2 706,00 0,00 14 881,00 

 11 753 448,00 1 478 097,00 170 000,00 10 445 351,00 

Meios imobilizados líquidos 9 625 988,00   9 803 543,00 
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6. Activos intangíveis 
 

Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019: 
 

Descrição 31dez19 Adições Abates 31dez18 

Custo     

Outros activos intangíveis 190 801,00 0,00 0,00 190 801,00 

 190 801,00 0,00 0,00 190 801,00 

Amortizações acumuladas     

Outros activos intangíveis 190 801,00 0,00 0,00 190 801,00 

 190 801,00 0,00 0,00 190 801,00 

Meios imobilizados líquidos 0,00   0,00 

 
 

Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018: 
 

Descrição 31dez18 Adições Abates 31dez17 

Custo     

Outros activos intangíveis 190 801,00 0,00 0,00 190 801,00 

 190 801,00 0,00 0,00 190 801,00 

Amortizações acumuladas     

Outros activos intangíveis 190 801,00 47 701,00 0,00 143 100,00 

 190 801,00 47 701,00 0,00 143 100,00 

Meios imobilizados líquidos 0,00   47 701,00 
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7. Clientes 
 

Descrição  31dez19 31dez18 

Clientes conta corrente    

Caminhos de Ferro de Moçambique  744 536,00 91 536,00 

BancABC, SA  729 209,00 577 182,00 

MPDC  2 553 253,00 1 290 944,00 

CLN-Corredor Logistico de Nacala S.A  1 861 468,00 2 070 864,00 

FIPAG - Fundo de Invest. e Patrimo. Abastc. de Agu  454 896,00 0,00 

Outros  643 865,00 4 998 340,00 

  6 987 227,00 9 028 866,00 

Clientes de cobrança duvidosa    

Movitel, SA  2 327 472,00 2 327 472,00 

UTRESP  1 053 000,00 1 053 000,00 

VALE SA  142 080,00 142 080,00 

Federação Moçambicana de  Basquetebol  232 043,00 232 043,00 

EMOSE, SA  4 688 912,00 4 688 912,00 

Governo de Cabo Delgado  126 937,00 126 937,00 

REMAX  274 790,00 274 791,00 

  8 845 234,00 8 845 235,00 

  15 832 461,00 17 874 101,00 

Imparidade de contas a receber 7.1 (8 845 234,00) (8 845 234,00) 

  (8 845 234,00) (8 845 234,00) 

  6 987 227,00 9 028 867,00 

 
 

7.1. Imparidade de contas a receber 
 

Descrição Imparidade individual 
Imparidade 
colectiva 

Total 

Em 01 de Janeiro de 2018 10 148 935,00 0,00 10 148 935,00 

Adições  0,00 0,00 0,00 

Uso 0,00 0,00 0,00 

Reversões (1 303 700,00) 0,00 (1 303 700,00) 

Em 31 de Dezembro de 2018 8 845 235,00 0,00 8 845 235,00 

Adições  0,00 0,00 0,00 

Uso 0,00 0,00 0,00 

Reversões 0,00 0,00 0,00 

Em 31 de Dezembro de 2019 8 845 235,00 0,00 8 845 235,00 

 
 

A imparidade das contas a receber apresenta a seguinte decomposição: 
 

Descrição Total 
Sem 

imparidade, 
nem atraso 

Com atraso mas sem imparidade Em imparidade 

>3>12 meses >1>2 anos >2>5 anos >5 anos 

31dez19 15 832 461,00  5 126 032,00  1 114 361,00  471 239,00  275 595,00  8 845 234,00 

31dez18 17 874 100,00 3 184 652,00 4 315 939,00 1 528 275,00 0,00 8 845 234,00 

  



TOUCH PUBLICIDADE, SA  

 

26 

 

8. Outros activos financeiros 
 

Descrição  31dez19 31dez18 

Devedor estado 8.1 14 845 607,00 8 778 599,00 

Outros devedores 8.2 1 552 240,00 1 314 971,00 

Adiantamentos de Fornecedores  2 451 795,00 5 254 498,00 

  18 849 642,00 15 348 068,00 

Imparidade de outras contas a receber 8.3 (3 720 645,00) (3 720 645,00) 

  (3 720 645,00) (3 720 645,00) 

  15 128 997,00 11 627 423,00 

 
 

8.1. Devedor estado 
 

Descrição 31dez19 31dez18 

Pagamentos por conta 4 827 949,00 0,00 

IRPC a recuperar 8 727 333,00 8 727 333,00 

Rendimentos profissionais 327 442,00 51 266,00 

IVA reembolsos pedidos 962 876,00 0,00 

IVA liquidado 7,00 0,00 

 14 845 607,00 8 778 599,00 

 
 

8.2. Outros devedores 
 

Descrição 31dez19 31dez18 

Adiantamentos aos trabalhadores   

Victor Fumo 59 890,00 0,00 

Esmeralda Muchave 183 395,00 106 295,00 

Fausia Veneranda 63 794,00 65 453,00 

Edmilson de Azevedo Cassecasse 66 800,00 0,00 

Outros 91 707,00 123 862,00 

 465 586,00 295 610,00 

Devedores diversos   

Ministério da Saúde 160 817,00 160 817,00 

Autoridade Tributaria de Moçambique 209 413,00 209 413,00 

Advoice Lda 259 000,00 150 481,00 

NCL Africa 178 630,00 178 630,00 

Calengo Entretenimentos 0,00 162 740,00 

Outors 278 794,00 157 280,00 

 1 086 654,00 1 019 361,00 

 1 552 240,00 1 314 971,00 
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8.3. Imparidade de contas a receber 
 

Descrição Imparidade individual 
Imparidade 
colectiva 

Total 

Em 01 de Janeiro de 2018 3 720 645 00 0 00 3 720 645 00 

Adições  0 00 0 00 0 00 

Uso 0 00 0 00 0 00 

Reversões 0 00 0 00 0 00 

Em 31 de Dezembro de 2018 3 720 645 00 0 00 3 720 645 00 

Adições  0 00 0 00 0 00 

Uso 0 00 0 00 0 00 

Reversões 0 00 0 00 0 00 

Em 31 de Dezembro de 2019 3 720 645 00 0 00 3 720 645 00 

 
 

9. Caixa e equivalente de caixa 
 

Descrição Moeda 31dez19 31dez18 

Caixa    

Moeda Nacional    

Fundo de maneio Maputo MZN 71,00 72,00 

  71,00 72,00 

Moeda estrangeira    

Banco    

Depósitos a ordem    

Moeda nacional    

BCI 19312895101 MZN 3 410 084,00 22 450 516,00 

BCI 440449851101 MZN 130 721,00 1 528 832,00 

Standard Bank MZN 181 522,00 1 005 001,00 

Cartão de credito MZN 653 336,00 376 088,00 

Bank ABC MZN 222 035,00 419 872,00 

Banco Unico MZN 1 068 838,00 187 793,00 

  5 666 536,00 25 968 102,00 

Moeda Estrangeira    

BCI USD USD 406 242,00 406 242,00 

  406 242,00 406 242,00 

  6 072 849,00 26 374 416,00 

 
 

10. Capital social 
 

O Capital social é de MZN 14 250 000, representada por 142 500 acções de valor nominal 
de MZN 1 000. 
O Accionista maioritário detém 80 % do capital da empresa, o restante capital encontra-
se disperso por diversos accionistas os quais individualmente não detêm participações 
superiores a 3% do capital da sociedade. 
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11. Reservas legais 
 

Descrição 31dez19 31dez18 

Reservas legais 652 962,00 652 962,00 

 652 962,00 652 962,00 

 

De acordo com a legislação vigente, a entidade deve deduzir do valor apurado para 
constituição do fundo de reserva legal, 5% até que esta represente 20% do capital social 
(artigo 444 do Código Comercial). Esta reserva não pode ser distribuída, e somente pode 
ser utilizado para incorporação no capital ou para cobrir prejuízos, depois de esgotado 
todas as outras reservas. 
 
 

12. Empréstimos obtidos 
 

Descrição  31dez19 31dez18 

Medio e longo prazo    

BCI Leasing (i) 1 263 394,00 0,00 

  1 263 394,00 0,00 

Curto prazo    

BCI Leasing (i) 210 687,00 0,00 

  210 687,00 0,00 

  1 474 081,00 0,00 

 

(i) Esta rubrica corresponde a locação financeira obtida no Banco Comercia e de 
Investimento, SA no valor de MZN 1 690 000 para aquisição de uma viatura da 
marca Peugeot com a matrícula AEU 025 MC. O contrato tem um período de 
vigência de 48 (quarenta e oito) meses após a data de vencimento da primeira 
renda no dia 05 (cinco) de cada mês. 
O financiamento vence juros a uma taxa de juros de referência para efeitos 
do cálculo e actualização das rendas é a correspondente ao indexante de 
referência Prime Rate do Sistema Financeiro, conforme publicada pelo Banco 
de Moçambique mensalmente, acrescido de um spread de 3% (três por cento), 
sendo o arredondamento do indexante feito por excesso quando a quarta casa 
decimal for igual ou superior a cinco e feito por defeito quando a quarta casa 
decimal for inferior a cinco. O contrato não possui nenhuma garantia. 
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13. Fornecedores 
 

Descrição 31dez19 31dez18 

Passos d Africa 111 150,00 0,00 

Bar Restaurante e Residencial São Miguel 122 500,00 0,00 

TRIBO SA 354 367,00 0,00 

Ehsohfotoh 402 394,00 224 045,00 

SIGN CENTER, EI 0,00 499 937,00 

Chitara Sound 111 150,00 0,00 

Flor Real 537 144,00 0,00 

STV - Soico Televisão, Lda 0,00 221 270,00 

Fornecedor Generico 193 547,00 68 259,00 

Restart Produçes, Lda 0,00 156 086,00 

SMART 0,00 201 240,00 

LAM - Linhas Aereas de Moçambique 485 110,00 485 110,00 

WALF LIMITADA 0,00 441 406,00 

Class media 907 442,00 0,00 

SPI 934 651,00 522 427,00 

Outros 1 033 758,00 1 369 263,00 

 5 193 213,00 4 189 043,00 

 
 

14. Outros passivos financeiros 
 

Descrição 31dez19 31dez18 

Pessoal 1 002 500,19 1 162 850,00 

Credores - sócios, accionistas ou proprietários 1 030 474,74 1 030 475,00 

Outros 18 839,07 1 960,00 

 2 051 814,00 2 195 285,00 

 
 

15. Impostos a pagar 
 

Descrição 31dez19 31dez18 

Estimativa do imposto 830 872,00 3 074 373,00 

IRPS 686 091,00 440 356,00 

IVA a pagar 352 290,00 564 950,00 

Restantes impostos 8 060,00 0,00 

Contribuição para segurança social 85 731,00 94 048,00 

 1 963 044,00 4 173 727,00 

 
 

16. Outros passivos correntes  
 

Descrição 31dez19 31dez18 

Outros acréscimos de gastos 2 401 461,00 8 550 399,00 

 2 401 460,88 8 550 399,00 
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17. Vendas de bens e serviços 
 

Descrição 2019 2018 

Vendas 43 389 692,00 86 971 202,00 

Vendas de Prestações de serviços 22 790 771,00 36 493 692,00 

 66 180 463,00 123 464 894,00 

 
 

18. Custo das vendas 
 

Descrição 2019 2018 

Material Gráfico 12 148 694,00 23 272 284,00 

Merchandising 0,00 393 684,00 

Spots & Vídeos 1 365 855,00 2 663 447,00 

Stands/placas 1 186 172,00 3 890 538,00 

Eventos 25 264 840,00 10 800 040,00 

Media 5 113 475,00 13 659 383,00 

VAS 243 955,00 2 760 692,00 

Outdoor 173 580,00 292 150,00 

 45 496 571,00 57 732 218,00 

 
 

19. Custo com pessoal 
 

Descrição 2019 2018 

Remunerações dos trabalhadores 18 341 458,00 17 823 850,00 

Encargos sobre remunerações 628 818,00 569 579,00 

Outros gastos com pessoal 1 006 238,00 2 040 521,00 

 19 976 514,00 20 433 950,00 

 
 

O número médio de trabalhadores empregados pela empresa (incluindo directores 

executivos e administradores) da Companhia é: 
 

Descrição 2019 2018 

Administração 3 3 

Operacionais 23 21 

 26 24 
 

O pessoal chave da administração identificados são os Directores e administradores da 

Entidade. A remuneração dos directores e administradores foi paga em 31 de Dezembro 

de 2019 e 31 de Dezembro de 2018 e é divulgada em (Nota 24). 
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20. Fornecimentos de serviços de terceiros 
 

Descrição 2019 2018 

Água 46 450,00 34 013,00 

Electricidade 137 092,00 116 819,00 

Combustíveis 996 631,00 793 735,00 

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 49 603,00 347 938,00 

Material de manutenção e reparação 17 550,00 12 915,00 

Material de escritório 745 364,00 938 320,00 

Livros e documentação técnica 12 610,00 470,00 

Artigos para oferta 54 302,00 17 145,00 

Manutenção e reparação 1 692 365,00 1 395 142,00 

Comunicações 951 778,00 2 029 918,00 

Comissões a Intermediários 877 519,00 3 266 654,00 

Deslocações e estadias 732 856,00 2 300 839,00 

Despesas de representação 750 458,00 937 390,00 

Contencioso e notariado 29 770,00 15 459,00 

Rendas e alugueres 1 577 622,00 1 505 657,00 

Seguros 325 690,00 310 243,00 

Limpeza, higiene e conforto 1 500,00 1 000,00 

Vigilância e segurança 85 610,00 171 485,00 

Trabalhos especializados 779 817,00 2 261 832,00 

 9 864 587,00 16 456 974,00 
 
 

21. Outros proveitos e custos operacionais 
 

Descrição 2019 
2018 

Reexpresso 

Outros proveitos e ganhos operacionais   

Outros rendimentos alheios ao valor 51 561,00 135 283,00 

Reversões de imparidades 0,00 1 303 700,00 

 51 561,00 1 438 983,00 

Outros custos e perdas operacionais   

Despesas de investigação 0,00 3 460,00 

Impostos e taxas 794 029,00 759 570,00 

Perdas em Investimentos de capital 0,00 76 923,00 

Outros gastos operacionais 437 979,00 842 403,00 

 1 232 008,00 1 682 356,00 

 (1 180 447,00) (243 373,00) 
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22. Resultado financeiro 
 

Descrição 2019 
2018 

Reexpresso 

Proveitos e ganhos financeiros   

Diferenças de câmbio realizáveis 0,00 10 734,00 

Juros obtidos 272 844,00 248 272,00 

 272 844,00 259 006,00 

Custos e perdas financeiras   

Diferenças de câmbio realizáveis 0,00 12 300,00 

Outros gastos e perdas financeiras 283 784,00 266 879,00 

Juros suportados 51 191,00 0,00 

 334 975,00 279 179,00 

 (62 131,00) (20 173,00) 

 
 

23. Imposto sobre rendimento 
 

Os impostos sobre rendimento têm seguinte decomposição: 
 

Descrição 2019 2018 

Imposto corrente 0,00 9 759 829,00 

Impostos diferidos (ganhos)/perdas (3 231 995,00) 417 184,00 

Em 31 de Dezembro (3 231 995,00) 10 177 013,00 
 
 

Reconciliação da taxa efectiva de imposto 
 

As diferenças entre o imposto efectivo e o imposto apurado utilizando a taxa normal 

encontra-se detalhada abaixo: 
 

Descrição 2019 2018 

Resultado Liquido do exercício antes do imposto (12 062 600,00) 27 052 410,00 

   

Imposto a taxa normal de 32% (3 860 032,00) 8 656 771,00 

   

Efeito dos gastos não aceites fiscalmente  628 830,00 1 103 058,00 

   

Efeito de rendimentos dedutíveis 0,00 0,00 

   

Prejuízos fiscais dedutíveis 0,00 0,00 

   

Outros ajustamentos e regularizações 0,00 0,00 

   

Gastos por imposto/(Activos por imposto diferido) (3 231 202,00) 9 759 829,00 

   

Taxa efectiva (27%) 36% 
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A empresa possui prejuízo fiscal acumulado no montante de MZN 10 097 508 que estão 

disponíveis para utilização contra futuros lucros fiscais, cinco anos após a data da sua 

constituição. 
 

As datas que expiram os direitos de utilização dos prejuízos acumulados são apresentados 

como segue: 
 

Ano Validade Montante 

2020 2025 10 097 508,00 

  10 097 508,00 
 
 

24.1 Impostos diferidos (ganhos) / perdas 
 

Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019: 

 

Descrição Montante 
31dez19 

Movimentos na 
demonstração de 

resultados 31dez18 

  Ganhos Perdas 

Prejuízo fiscal 10 097 506 3 231 202 3 231 202 0 0 

Imparidade de contas a receber 8 847 713 2 831 268 2 831 268 2 830 475 2 830 475 

Reversão de imparidades  0 0 0 0 

Impostos diferidos (ganhos)/perdas  6 062 470 6 062 470 2 830 475 2 830 475 

      

Valor reconhecido na demonstração de resultado   3 231 995  
 
 

Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018: 

 

Descrição Montante 
31dez18 

Movimentos na 
demonstração de 

resultados 31dez17 

  Ganhos Perdas 

Prejuízo fiscal 0 0 0 0 0 

Imparidade de contas a receber 8 845 234 2 830 475 2 830 475  0 

Reversão de imparidades 0 0  3 247 659 3 247 659 

Impostos diferidos (ganhos)/perdas  2 830 475 2 830 475 3 247 659 0 

      

Valor reconhecido na demonstração de resultado   (417 184)  
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24. Resultado por acção 
 

Ganhos básicos e diluídos por acção 
 

A entidade apresenta as informações sobre o resultado básico e diluído por acção (RPA) 

para suas acções ordinárias. O resultado básico por acção (RBA) é calculado através da 

divisão do lucro líquido atribuível aos accionistas ordinários da entidade emitida durante 

o período. 
 

Descrição 2019 2018 

Resultado liquido (8 830 605,00) 16 875 397,00 

   

Número de acções 142 500 142 500 

   

Resultado por acção (61,97) 118,42 

 
 

25. Partes relacionadas 
 

Abaixo as partes relacionadas identificadas e a natureza da sua relação: 
 

Entidade 2019 2018 

Diversos accionistas Accionista Accionista 

Breznivio Benarez Antonio PCA PCA 

Nilza Marinela da Rosa Parruque Administrador Administrador 

Ivan Williams Administrador Administrador 

Ramos Sengo - Administrador 
 

 

Abaixo a listagem das transacções e saldos com partes relacionadas: 
 

Descrição 
Aquisição de 

serviços 
Vendas de 
serviços 

Empréstimos 
obtidos 

Empréstimos 
cedidos 

2019     

Accionistas 1 648 892,00 89 991,00 0,00 0,00 

Breznivio Benarez Antonio 0,00 0,00 0,00 1 518 794,00 

 1 648 892,00 89 991,00 0,00 1 518 794,00 

2018     

Accionistas 2 434 080,00 256 955,00 3 147 056,00 0,00 

Breznivio Benarez Antonio 0,00 0,00 0,00 410 580,00 

Nilza Parruque 0,00 0,00 0,00 64 120,00 

Ben António Cart ABC (ex-sócio) 0,00 0,00 0,00 335 790,00 

 2 434 080,00 256 955,00 3 147 056,00 810 490,00 
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Abaixo a listagem das transacções e saldos com partes relacionadas: 
 

Descrição 
2019 

D/(C) 

2018 

D/(C) 

Accionistas (1 030 475,00) (1 030 475,00) 

Nilza Parruque 0,00 0,00 

Ben António Cart ABC 0,00 0,00 

Breznivio Benarez Antonio 18 794,00 0,00 

 (1 011 681,00) (1 030 475,00) 
 
 

Foram pagos ose seguintes honorários ao pessoal chave da entidade conforme a tabela 

abaixo: 

 

Descrição 2019 2018 

Conselho de Administração  0,00 0,00 

Directores 3 858 950,00 3 511 300,00 

Administradores 2 241 100,00 806 313,00 

 6 100 050,00 4 317 613,00 

 
 

26. Responsabilidades e contingências 
 

Leasings 

A entidade tem um contrato de leasing conforme divulgado na Nota 12. 
 
 

Outros compromissos 

A entidade tem alguns compromissos conforme a tabela abaixo: 
 

Descrição 2019 2018 

Inferior a 1 ano 0,00 0,00 

Entre 1 e 5 anos 1 118 500,00 1 342 200,00 

Mais de 5 anos 0,00 0,00 

 1 118 500,00 1 342 200,00 

 
 

26.1 A tabela a seguir mostra a composição dos compromissos de inferiores a 1 ano 

assumidos pela entidade: 
 

Descrição 2017 2016 

Entre 1 e 5 anos   

Compromissos gerais   

Aluguer de escritório   

SPI – Gestão e Investimentos, S.A 1 118 500,00 1 342 200,00 

 1 118 500,00 1 342 200,00 
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27. Gestão de riscos financeiros 
 

A entidade encontra-se exposta essencialmente ao (i) risco de mercado, (ii) risco de 

liquidez e (iii) risco de crédito. O principal objectivo da Administração ao nível da gestão 

de risco é o de reduzir estes riscos a um nível considerado aceitável para o 

desenvolvimento das actividades da entidade. As linhas orientadoras da política de 

gestão de risco são definidas pelo Conselho de Administração da entidade, o qual 

determina quais os limites de risco aceitáveis. 
 

a) Risco de mercado 
 

São de particular importância na gestão do risco de mercado do risco de taxa de juros, 

o risco de taxa de câmbio. 
 

i) Risco de taxa de juro 
 

A exposição da entidade à taxa de juro decorre essencialmente dos empréstimos de 

curto prazo que são constituídos na sua maioria por “overdraft”. O objectivo da 

entidade é limitar a volatilidade dos cash-flows e resultados tendo em conta o perfil da 

sua actividade operacional através da utilização de uma adequada combinação das 

reservas em moeda estrangeira em bancos. 
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ii) Risco de taxa de câmbio 
 

A entidade está exposta ao risco taxa de câmbio nas transacções relativas a vendas e prestações de serviços em USD. 

Sempre que o Conselho de Administração considere necessário, para reduzir a volatilidade dos seus resultados à 

variabilidade das taxas de câmbio, a exposição é controlada pela concentração de disponibilidades em Dólares Americanos 

em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 os saldos (em Meticais) expressos em outras moedas são como segue: 
 

(Em MZN) 

Descrição USD MTN TOTAL 

  Dez19 Dez18 Dez19 Dez18 Dez19 Dez18 

Activos financeiros       

Clientes 0,00 0,00 6 984 748,00 9 028 867,00 6 984 748,00 9 028 867,00 

Outros activos financeiros 0,00 0,00 15 131 475,00 11 627 423,00 15 131 475,00 11 627 423,00 

Outros activos correntes 0,00 0,00 600,00 85 283,00 600,00 85 283,00 

Caixa e equivalentes de caixa 406 242,00 0,00 5 666 607,00 25 968 174,00 6 072 849,00 25 968 174,00 

  406 242,00 0,00 5 666 607,00 25 968 174,00 28 189 672,00 46 709 747,00 

        

Passivos financeiros       

Fornecedores 0,00 0,00 5 193 213,00 4 189 043,00 5 193 213,00 4 189 043,00 

Empréstimos obtidos 0,00 0,00 1 474 081,00 0,00 1 474 081,00 0,00 

Outros passivos financeiros 0,00 0,00 2 051 814,00 2 195 285,00 2 051 814,00 2 195 285,00 

Impostos a pagar 0,00 0,00 1 963 044,00 4 173 727,00 1 963 044,00 4 173 727,00 

Outras passivos correntes 0,00 0,00 2 401 461,00 8 550 399,00 2 401 461,00 8 550 399,00 

 0,00 0,00 13 083 613,00 19 108 454,00 13 083 613,00 19 108 454,00 

       

Impacto 406 242,00 0,00 (7 417 006,00) 6 859 720,00 15 106 059,00 27 601 293,00 

 

O Conselho de Administração considera que as mudanças na taxas de câmbio não poderão ter um efeito significativo nas 

demonstrações financeiras em Meticais. 



TOUCH PUBLICIDADE, SA  

 

38 

 

b) Risco de liquidez 
 

O principal objectivo da política de gestão de risco de liquidez é garantir que a entidade 

tenha disponível, a todo o momento, os recursos financeiros necessários para fazer face 

às suas responsabilidades e prosseguir as estratégias delineadas honrando todos os 

compromissos assumidos com terceiros, quando se tornam devidos, através de uma 

adequada gestão da maturidade dos financiamentos. 
 

A entidade prossegue assim uma política activa de refinanciamento pautada pela 

manutenção de um nível elevado de recursos livres e imediatamente disponíveis para 

fazer face a necessidades de curto prazo e pelo alongamento ou manutenção da 

maturidade da dívida de acordo com os cash-flows previstos e a capacidade de 

alavancagem do seu balanço. As condições financeiras actuais e previsionais da 

Companhia podem cobrir todos os empréstimos que são exigíveis a 12 meses. 
 

(Em MZN) 

31dez19 Curto prazo Médio e longo prazo Total 

Activos financeiros       

Clientes  5 126 032,00 1 858 716,00 6 984 748,00 

Outros activos financeiros 15 131 475,00 0,00 15 131 475,00 

Outros activos correntes 600,00 0,00 600,00 

Caixa e equivalentes de caixa 6 072 849,00 0,00 6 072 849,00 

  26 330 956,00 1 858 716,00 28 189 672,00 

Passivo financeiros    

Fornecedores 5 193 213,00 0 00 5 193 213,00 

Empréstimos obtidos 1 474 081,00 0 00 1 474 081,00 

Outros passivos financeiros 2 051 814,00 0 00 2 051 814,00 

Impostos a pagar 1 963 044,00 0 00 1 963 044,00 

Outras passivos correntes 2 401 461,00 0 00 2 401 461,00 

 13 083 613,00 0 00 13 083 613,00 

    

Impacto 13 247 343,00 1 858 716,00 15 106 059,00 
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(Em MZN) 

31dez18 Curto prazo Médio e longo prazo Total 

Activos financeiros       

Clientes  3 184 652,00 5 844 215,00 9 028 867,00 

Outros activos financeiros 11 627 423,00 0,00 11 627 423,00 

Outros activos correntes 85 283,00 0,00 85 283,00 

Caixa e equivalentes de caixa 26 374 416,00 0,00 26 374 416,00 

  41 271 774,00 5 844 215,00 47 115 989,00 

Passivo financeiros    

Fornecedores 4 189 043,00 0,00 4 189 043,00 

Outros passivos financeiros 2 195 285,00 0,00 2 195 285,00 

Impostos a pagar 4 173 727,00 0,00 4 173 727,00 

Outras passivos correntes 8 550 399,00 0,00 8 550 399,00 

  19 108 454,00 0,00 19 108 454,00 

    

Impacto 22 163 320,00 5 844 215,00 28 007 535,00 

 
 

c) Risco de crédito 
 

A entidade está exposta ao risco de crédito no âmbito da sua actividade operacional 
corrente. Este risco é controlado através de um sistema de recolha de informação 
financeira e qualitativa, que permitem avaliar a viabilidade dos clientes no 
cumprimento das suas obrigações, visando a redução do risco de concessão de crédito. 
Os montantes apresentados na demonstração da posição financeira encontram-se 
líquidos das perdas acumuladas de imparidade para cobranças duvidosas que foram 
estimadas pela Companhia como sendo nulas, estando portanto ao seu justo valor. 
 

(Em MZN) 

31dez19 Curto prazo Médio e longo prazo Total 

Activos financeiros       

Clientes  5 126 032,00 1 858 716,00 6 984 748,00 

Outros activos financeiros 15 131 475,00 0,00 15 131 475,00 

Outros activos correntes 600,00 0,00 600,00 

Caixa e equivalentes de caixa 6 072 849,00 0,00 6 072 849,00 

  26 330 956,00 1 858 716,00 28 189 672,00 

Passivo financeiros    

Fornecedores 5 193 213,00 0 00 5 193 213,00 

Empréstimos obtidos 1 474 081,00 0 00 1 474 081,00 

Outros passivos financeiros 2 051 814,00 0 00 2 051 814,00 

Impostos a pagar 1 963 044,00 0 00 1 963 044,00 

Outras passivos correntes 2 401 461,00 0 00 2 401 461,00 

 13 083 613,00 0 00 13 083 613,00 

    

Impacto 13 247 343,00 1 858 716,00 15 106 059,00 
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(Em MZN) 

31dez18 Curto prazo Médio e longo prazo Total 

Activos financeiros       

Clientes  3 184 652,00 5 844 215,00 9 028 867,00 

Outros activos financeiros 11 627 423,00 0,00 11 627 423,00 

Outros activos correntes 85 283,00 0,00 85 283,00 

Caixa e equivalentes de caixa 26 374 416,00 0,00 26 374 416,00 

  41 271 774,00 5 844 215,00 47 115 989,00 

Passivo financeiros    

Fornecedores 4 189 043,00 0,00 4 189 043,00 

Outros passivos financeiros 2 195 285,00 0,00 2 195 285,00 

Impostos a pagar 4 173 727,00 0,00 4 173 727,00 

Outras passivos correntes 8 550 399,00 0,00 8 550 399,00 

  19 108 454,00 0,00 19 108 454,00 

    

Impacto 22 163 320,00 5 844 215,00 28 007 535,00 

 
 

28. Eventos subsequentes 
 

Após a data do balanço e até a data em que as demonstrações financeiras foram 
autorizadas para emissão, face a pandemia relativo à doença do Coronavírus – COVID19, 
a Empresa não pode ficar à margem, tendo acompanhado diariamente a evolução dos 
acontecimentos seja a nível nacional, regional ou mundial. Neste contexto, a empresa 

tem desenvolvido as seguintes acções por forma a proteger os seus trabalhadores e a 
mitigar o risco de negócio, com o objectivo de continuidade das suas operações futuras: 
 

Protecção dos trabalhadores da empresa: 
 

▪ Comunicação aos trabalhadores por forma a alterarem o comportamento social 
fora da empresa; e 

▪ - Implementação dos procedimentos declarados pelo governo de Moçambique e 
pela Organização Mundial de Saúde. 

 

Mitigação do risco de negócio: 
O impacto nas operações da empresa prende-se com a disponibilidade de equipamentos 
e pessoal local para manter as operações produtivas, pelo que, a Empresa está a 
desenvolver as respectivas acções para mitigar os impactos negativos no negócio. Por 
outro lado, em resultado do estado de emergência decretado pelo Governo de 
Moçambique, culminando com o encerramento parcial da actividade comercial, pelo 
que, a Administração estima que ocorra uma redução nos níveis dos serviços de 
publicidade, entretanto, espera-se que os impactos não sejam significativos. 
 
 

29. Aprovação das demonstrações financeiras 
 

As demonstrações financeiras foram aprovadas em 30 de Abril de 2020. 


