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INFORMAÇÃO  EMPRESARIAL  

Número de Registo Comercial 13 259

Número Único de Identificação Tributária (NUIT) 400 10296

Conselho de Administração

Estrutura do Accionista

Capital  Social

Em 30 de Junho de 2008, o capital social era de 593 411 500 meticais, o equivalente a 
USD 25.286.649, composto por 5 934 115 acções com um valor nominal de 100 
Meticais, o equivalente a USD 4.26 por acção.

Até à data, todas as acções emitidas foram totalmente subscritas e realizadas.
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 Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, EP – 4 153 880 acções ordinárias com 
valor nominal de 100 Meticais, o equivalente a USD 4.26 por acção

 Governo de Moçambique – 1 186 823 acções ordinárias com valor nominal de 
100 Meticais, o equivalente a USD 4.26 por acção.

 Pessoas  singulares e colectivas nacionais  com 593 412 acções com valor 
nominal de 100 Meticais, o equivalente a USD 4.26 por acção.

Auditores

A KPMG é a firma que presta serviços de auditoria independente à CMH.

Endereço

Avenida 25 de Setembro, 270
Edifício Time Square, Bloco I, 3º Andar
Caixa Postal 4787
Maputo
Moçambique

País de Constituição

A Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, S.A. foi estabelecia ao abrigo das leis 
da República de Moçambique.
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Messagem do Presidente do Conselho de Administração
Eng. J. W. Kachamila

Este é o primeiro ano completo que fechamos o exercício financeiro com o período de 1 
de Julho de 2007 a 30 de Junho de 2008. Podemos constatar pelos resultados 
financeiros obtidos que se trata de um ano de consolidação da actividade da CMH. 
Continuamos a ter bons resultados havendo a destacar o crescimento considerável dos 
lucros do projecto do Gás Natural de Pande e Temane em consequência do aumento 
da produção e volume de vendas de Gás Natural e Condensado, registado no período. 
A subida galopante dos preços de petróleo no Mercado Internacional também teve um 
efeito positivo nas vendas e receitas da empresa. O lucro líquido registado na empresa,
neste exercício, foi de 546.958.203 meticais.

Temos a realçar a entrada de um total de 1305 novos accionistas no capital social da 
CMH oriundos do sector privado Moçambicano que subscreveram um total de 10% do 
capital social da empresa.

A CMH durante o período continuou empenhada em contactos com vista a angariação 
de financiamento para participar no projecto da expansão da produção de gás natural 
em Pande e Temane. Continuou a investir em estudos e sondagem, abertura de novos 
furos e outros estudos para a ampliação da capacidade instalada de produção da 
Central de Processamento localizada em Temane. A produção foi levada a cabo 
respeitando os mais elevados Padrões de protecção ambiental, segurança e saúde no 
trabalho. Continuamos empenhados na criação de capacidade técnica interna, ao nível 
da CMH, investindo na formação do nosso pessoal técnico e administrativo.

Os nossos Colaboradores

Durante o período consolidou-se o quadro de pessoal da CMH e a implementação de 
práticas e rotinas de controlo interno. Continuou-se a criar condições com vista a 
motivação do pessoal afecto à CMH, tendo em vista o melhoramento do desempenho 
sem o qual, não teria sido possível a obtenção destes resultados.

O Futuro 

Temos pela frente um futuro próximo cheio de desafios para o qual devemos estar 
preparados. Estamos a entrar no exercício 2008/2009, no qual está previsto o início da 
implementação do projecto da expansão.
Os investimentos feitos na abertura de novos furos em Pande e Temane, permitem 
garantir que existe gás suficiente para a expansão da produção com vista a instalação 
de uma capacidade de produção de 183MGJ/ano para os próximos 20 anos. Este 
Relatório de Contas, anual, demonstra que demos grandes passos para a consolidação 
da situação financeira da empresa. Temos, contudo, que garantir fundos adicionais para 
os investimentos da expansão e ao mesmo tempo assegurar os reembolsos dos 
financiamentos actuais, não descurando, ao mesmo tempo, o pagamento de dividendos 
aos nossos accionistas actuais. Não obstante estes desafios, a nossa percepção é 
positiva quanto ao futuro da empresa e acreditamos que o nosso negócio continuará a 
crescer.
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Relatório dos Administradores
Ano findo em 30 de Junho de 2008

Os Administradores da CMH apresentam o relatório de gerência para o período, de 12 
meses, findo em 30 de Junho de 2008.

1 NATUREZA DO NEGÓCIO E PRINCIPAIS ACTIVIDADES

A Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, SA (CMH) é uma sociedade anónima, 
constituída em 26 de Outubro de 2000, que têm como principal objecto de actividade o 
desenvolvimento de operações de petróleo e gás. A CMH foi criada pela Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos, E.P. (ENH), e pelo Governo de Moçambique, juntamente 
com a Sasol Petroleum Temane, Lda. (SASOL), para conduzir as operações 
petrolíferas nas jazidas de gás de Pande e Temane, por um período de 30 anos.

Para esse efeito, um Contrato de Produção de Petróleos (PPA) foi assinado entre as 
referidas partes, em Outubro de 2000. Segundo o acordo, a CMH tem direito a uma 
participação de 30% no projecto de gás e, segundo o Acordo de Operações Conjuntas 
(JOA), celebrado com a Sasol, a CMH pôde adquirir uma participação de 30% na 
Central de Processamento de Pande e Temane.

Nos termos de um Acordo “Farm-out” datado de 19 de Outubro de 2003, celebrado 
entre a empresa e o IFC, a empresa concordou em ceder ao IFC 5% dos 30% que 
detém na operação conjunta. Nos termos de um Acordo sobre os Custos 
Passados/Custos da Central de Processamento, datado de 29 de Julho de 2005, 
celebrado entre a CMH, a IFC e a SASOL, as partes estabeleceram os termos e as 
condições que a empresa e a IFC deverão cumprir para reembolso das parcelas que 
lhes competem dos custos passados e dos custos da central de processamento. 

A CMH começou a participar na tomada de decisões operacionais e financeiras em 1 de 
Abril de 2006.

O projecto está a ser desenvolvido como um Empreendimento Conjunto não-
incorporado (UJV) com o IFC e a Sasol Petroleum Temane, Lda, desempenhando esta 
última o papel de operador.
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2 REVISÃO E RESULTADOS DAS OPERAÇÕES

2.1 Produção e Venda de Gás Natural - 2007/2008

No período que decorreu entre Julho 2007 e Junho 2008, o volume de vendas de gás e 
condensado aumentou, comparado com o mesmo período do ano anterior (Julho 2006 
a Junho 2007), e como abaixo se descreve:

A. Venda de Gás

Gas sales, July 2007-Jun 2008
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As vendas de gás efectuadas no período de Julho 2007 a Junho 2008 aumentaram 9% 
comparado com o mesmo período de 2006 (Julho 2006 a Junho 2007), de acordo com 
o perfil de produção definido para o período.

B. Venda de Condensado
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As Vendas do condensado para o período de Julho 2007 a Junho 2008 aumentaram 16 
% comparado com o mesmo período do ano anterior, devido a produção do 
condensado do Inhassoro-4 e do aumento de gás produzido do jazigo de Temane.
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C. Preço do Gás Natural
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De acordo com a figura acima, o preço praticado pelas parceiras da UJV, aumentou 
significantemente no período compreendido entre Julho 2007 a Junho 2008, comparado 
com o mesmo período do ano anterior, devido aumento do preço de processamento do 
gás, sem tecto, indexado ao preço internacional do petróleo.

D. Royalty Tax, 2007/08 (Imposto sobre a produção, 2007/2008)

O imposto sobre a produção tomada em espécie pelo Estado e utilizado pela Matola 
Gas Company (MGC) e para a geração de energia eléctrica, em Vilanculos e Inhassoro,
foi de 1.771.747,58 GJ, entre Julho 2007 e Junho 2008. A quantidade de gás 
remanescente, correspondente ao imposto sobre a produção (Royality Gás), foi vendida
à Sasol Gas e, posteriormente, pagos, ao Governo, em numerário.

2.2 Revisão das Operações

As operações do CPF foram estáveis no período que decorreu entre Julho de 2007 e 
Junho de 2008. As principais actividades desenvolvidas no referido período incluíram:
sondagem, conclusão dos testes de pressão nas condutas de transporte de gás (trunk 
lines) de Pande para o CPF, conclusão da inspecção e manutenção das unidades de 
compressão 61 e 62.

Foram, instaladas válvulas de controle de gás melhoradas (HP fuel gas control) o que 
resultou numa redução, em 13 %, de queima de gás.

A dedicação nominativa do gás1 foi efectivada durante o período e a interrupção do 
CPF, para manutenção, foi realizada com sucesso em Dezembro 2007, por forma a se 
concluir o ajustamento do sistema de recuperação do condensado e efectuar-se a 
manutenção dos sistemas de furos (wellsite). A interrupção foi 100% bem sucedida e 
todo o trabalho planificado foi concluído.

                                                          
1 Expressão utilizada para designar a quantidade de gás requerida, mensalmente, pela Sasol Gas
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2.2.1  Programa de sondagem  de acordo com o plano de desenvolvimento de Pande e 
Temane

O primeiro plano de desenvolvimento foi concebido para a recolha de gás em 34 furos, 
sendo 18 furos de Temane e 16 furos de Pande.

Em 2003, foram realizados, em Temane, 9 furos, no âmbito do Acordo de Produção de 
Petróleo (PPA) e, em Pande, 2 furos (P-15 e AD-1), no âmbito do Acordo de Partilha de 
Produção (PSA).

De acordo com o plano inicial de desenvolvimento do projecto de gás de Pande e 
Temane (2001), a campanha de sondagem, em Pande, deveria ter lugar em 2006. 
Contudo, devido à alta pressão verificada no reservatório de Temane, essa actividade 
foi adiada para 2007.

Os resultados obtidos na campanha de sondagem de 2003, bem como os resultados 
aquisição sísmica de 2005, foram usados para construir o modelo geológico do jazigo 
de Pande. Este modelo permitiu comprovar o aumento das reservas de 2,1 TCF para 
3,59 TCF, em ambos os campos de gás de Pande e Temane.

Por forma a desenvolver essas reservas, foi submetida, para aprovação do governo,
uma emenda ao plano inicial de desenvolvimento, que incluía a expansão da 
capacidade instalada no CPF (dos actuais 120 MGJ para 150 MGJ/Ano e 183 
MGJ/Ano) e as actividades a serem desenvolvidas nos campos de gás em 2007,
nomeadamente:

 9 Novos furos de desenvolvimento em Pande (P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-
21, P-22, P-23 & P-24)

 Acabamento de 3 furos em Pande (P-12, P-13 & P-15)

 2 Novos furos de desenvolvimento em Temane (T-11 & T-17)

 Abandono de 14 furos (P4A-E, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-14, T-2 & Mudgije-1)

 Condutas de gás (dos poços para a conduta principal e desta para o CPF - flow 
lines)

2.2.2 Actividades de sondagem, acabamento e testes dos furos

De acordo com a emenda do plano de desenvolvimento, foram realizadas em 2007/08 
as seguintes actividades:

 Perfuração de 9 furos de desenvolvimento, no campo de gás de Pande

 Perfuração de 2 furos de desenvolvimento, no campo de gás de Temane

 Finalização de 3 furos existentes, no campo de gás de Pande

 Finalização da Águia Dourada-1, furo concebido para monitoramento da 
pressão no campo de Pande
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 Abandono de 13 furos, no campo de Pande

 Abandono de 1 furo, no campo de Temane (T-2)

Os furos Pande-15 e Águia Dourada-1 foram perfurados em 2003, no âmbito do PSA. 
Contudo, em 2007, os parceiros da UJV acordaram em transferir estes furos para o 
PPA. 

O programa de abandono dos furos, no âmbito do PPA, foi concluído em Julho de 2007 
e o programa de perfuração do mesmo contracto foi concluído em Novembro de 2007.   

No decurso do programa de testes de produção no campo de Pande, deparou-se com 
uma situação inesperada, os resultados mostraram valores baixos de fluxo de gás 
(baixa produtividade), bem como baixa pressão, devido à formação de uma película em 
redor da tubagem (skin), que impedia a passagem do gás. Neste contexto foram 
implementadas medidas para mitigação dos efeitos e procuradas soluções que 
melhorassem a produtividade dos furos. Os furos intervencionados melhoraram 
consideravelmente a produtividade e a pressão, em 29%.

Os furos intervencionados até a data são: Pande-12, Pande-13, Pande-15, Pande-17, 
Pande-19, Pande-20, Pande-21, Pande-22, Pande-23 e Temane-11.

Form feitas adaptações no furo T-22 para garantir o aumento da capacidade de 
armazenagem de água na formação de G-11A. A água produzida no campo de Temane 
é injectada na formação de G-11A, usando o furo T-22. O principal objectivo da injecção 
é a reinjecção da água produzida no processo de sondagem.

2.2.3 Instalação das Condutas de Gás

O gás produzido nos furos será transportado pelas condutas de gás (flow lines) ao 
ponto de colecção (gathering point). A partir deste ponto, o gás será conduzido pela 
conduta principal (trunk line) à CPF. A linha conduta principal tem uma extensão de 44 
km e a sua instalação  terminou a 7 de Agosto de 2007, no mesmo dia em que terminou 
a instalação das condutas colectoras (gathering lines). A instalação do equipamento à 
cabeça dos furos terminou a 10 de Agosto de 2007.

2.2.4 Mercado para o Gás Adicional
                          
No âmbito do contrato existente (PPA) os parceiros da UJV disponibilizarão 25 
MGJ/Ano de gás para ser vendido no mercado Moçambicano. Na eventualidade do 
mercado moçambicano não os consumir na totalidade, o remanescente deverá ser 
vendido no âmbito do Contrato de Venda de Gás à Sasol Gas.

Foi alcançado um acordo entre os parceiros da UJV e o governo, que estabelece que 
63 MGJ/Ano do gás que fôr disponibilizado pelo programa de expansão proposto, será 
dedicado da seguinte forma: 

Sasol Gas (para exportação  á África do Sul)     27MGJ/Ano (para o total de147MGj/Ano)
Mercado Moçambicano                                     27 MGJ/Ano
Royalty Gas                                        9 MGJ/Ano (para o volume total de183MGJ/Ano
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2.2.5 Expansão da Central de Processamento (CPF)

A expansão proposta do CPF será parte integral das infra-estruturas (facility) já 
existentes e serão geridas, como tal, em todos os aspectos, incluindo gestão, 
supervisão, manutenção, operações de processamento, segurança e gestão ambiental,
de acordo com os padrões standard. As actividades de expansão do CPF serão 
desenvolvidas em dois estágios:

A. Cenário de expansão a curto prazo (150 MGJ/Ano)

O objectivo é de aumentar a capacidade dos 120 MGJ/Ano para 150 MGJ/Ano em 
Setembro de 2009 usando o gás adicional de Pande.

Para este caso será necessário usar equipamento adequado (slug catcher) por forma a 
garantir que a injecção dos líquidos de Pande não ultrapassem a capacidade do 
separador do CPF.

A estimativa preliminar do custo de instalação do “slug catcher” é de USD 13 Milhões e 
o início da sua operacionalização esta prevista para Outubro de 2009.

B. Cenário de expansão até 183MGJ/Ano 

Para o processamento do gás no CPF, na capacidade máxima de 183 MGJ/Ano foram 
realizados vários estudos alguns dos quais apontam as seguintes actividade a 
desenvolver:

 Adicionar mais uma unidade de tratamento (“train”) aos três existentes para 
suportar os 30 MGJ/Ano adicionais

 Duplicar a capacidade do incinerador existente, com algumas pequenas 
alterações (Os sólidos serão incinerados no novo incinerador)

 Melhorar o tratamento dos efluentes: o sistema de drenagem de esgotos será 
melhorado para acomodar as variações dos fluxos que ocorrerem na CPF. O 
fluxo de águas resultantes do tratamento deverão obedecer a especificações 
recomendadas pela Organização Mundial da Saúde

 Aumentar a capacidade dos tanques de armazenamento do condensado

 Reduzir as vibrações no processo de compressão

 Introduzir um sistema de recuperação de LPG.

2.3. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE (SHE)

As unidades do projecto são monitoradas com base nas 24 horas/homem, de exposição 
dos trabalhadores por forma a estarem harmonizadas com as actividades decorrentes 
no campo de produção e central de processamento (upstream) e com a performance 
dos procedimentos standards da indústria do petróleo. As políticas de SHE são 
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executadas de acordo com os programas internos existentes e avaliadas nas auditorias 
externas.

Em Outubro de 2007, o MICOA efectuou a auditoria anual ao CPF e aos campos de 
produção e levou a cabo, a revisão do estudo de impacto ambiental simplificado do 
processo de expansão da capacidade até aos 183 MGJ/Ano.

O CPF atingiu, em Fevereiro de 2008, o recorde de 2 milhões homem-hora livre de 
incidentes. Este número inclui também o tempo de trabalho dos provedores de serviços 
(sub contratados).

Não houve registos de ocorrências de acidentes ambientais no período em análise.

Têm sido mantida a observância das normas vigentes, relativas à SHE.

2.4. DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A. Responsabilidade Social da UJV

Os parceiros da UJV têm contribuído para o fundo de desenvolvimento social e 
económico de Temane, de acordo com a sua participação no projecto. Em 2007/2008 
foi desenvolvido um plano de acção melhorado, para guiar a implementação dos 
projectos sociais tendo como alvo as comunidades circunvizinhas.

O princípio orientador é o envolvimento das comunidades por forma a garantir que os 
projectos correspondam às reais necessidades das comunidades da área do projecto -
província de Inhambane. As principais áreas de intervenção social são:

 Acesso à Água – furos/poços de água e reservatórios para captação de água 
das chuvas

 Educação - a construção de escolas, fornecimento (doação) de livros e 
computadores

 Saúde: construção de postos de saúde para melhorar os serviços locais.

O total dos fundos gastos nos programas de desenvolvimento social, durante o ano 
financeiro de 2008, foi de USD 375.767, e foram alocados da seguinte forma:

 Acesso a água potável: instalações de caleiras para recolha de água das chuvas 
em tanques nas escolas de Vilanculos – cerca de 3000 alunos terão acesso a 
água potável

 Apoio ao sector da saúde: construção da clínica de Tomé – onde cerca de 8000 
membros das comunidades beneficiarão de melhores cuidados de saúde

 Educação e treinamento - fornecimento de computadores; na Escola Secundária 
da Nova Mambone foi instalado uma sala de informática que beneficiará cerca 
de 500 estudantes da 8a à 10 a classe e seus respectivos professores. 
Igualmente, cerca de 300 estudantes e professores da Escola de Turismo e 
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Hospital de Inhambane são beneficiários do projecto

 Reabilitação e reposição de casas atingidas pelo ciclone Flávio: 9 famílias são 
os beneficiários do projecto

 Construção da esquadra da polícia de Mangugumeta, uma vila localizada nas 
imediações do CPF. A construção do CPF atraiu muita gente com expectativa 
de emprego e oportunidades de negócios, mas também contribuiu para o 
aumento da criminalidade na região. Espera-se que a construção da esquadra 
de polícia contribua para a redução da criminalidade nas imediações do CPF.

B. Responsabilidade Social da CMH  

Fora do plano social do consórcio, a CMH tem desenvolvido esforços para duplicar a 
sua contribuição no sentido de  melhorar as condições de vida das comunidades.

Para o ano financeiro de 2008, foi despendido o valor de US$ 110.991 para projectos 
de desenvolvimento social para as seguintes actividades: 

 Apoio a crianças órfãs, cujos pais foram vítimas de HIV SIDA

 Suporte às vitimas de desastres naturais (Ciclone Fávio)

 Apoio ao desenvolvimento educacional da rapariga;

 Apoio à diversos eventos nacionais de promoção do desenvolvimento 
educacional  e à criança. 
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8 DECLARAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES

Os administradores são responsáveis pela preparação e apresentação adequada 
das demonstrações financeiras, as quais comportam o balanço em 30 de Junho de 
2008 e a demonstração de resultados, a demonstração de alterações em capitais 
próprios e a demonstração de fluxos de caixa do período findo nessa data, assim 
como as notas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das principais 
políticas contabilísticas e outras notas explicativas, de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro.

Os administradores são responsáveis por: desenhar, implementar e manter 
controlos internos pertinentes para a preparação e apresentação adequada das 
demonstrações financeiras que estão livres de divulgações incorrectas materiais, 
quer devidas a fraude ou erro; seleccionar e aplicar políticas contabilísticas 
adequadas; e fazer estimativas contabilísticas que sejam, nas circunstâncias, 
razoáveis.

Os administradores procederam a uma avaliação da capacidade da empresa 
continuar a operar com a devida observância do pressuposto de continuidade e não 
têm motivos para acreditar que a empresa não continuará a operar segundo esse 
pressuposto no próximo ano.

Aprovação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras da empresa, indicadas acima, foram aprovadas pela 
Assembléia Geral de 11 de Dezembro  de 2008 e vão assinadas em seu nome por:

_____________________________
John William Kachamila
Presidente do Conselho de Administração
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BALANÇO
Exercício económico de 2008 e exercício económico do primeiro semestre de 2007 
(valores expressos em Meticais)

Notas Jun-08 Jun-07

(Julho 07 a Junho 08) (Janeiro a Junho 07)    

Activo

Meios imobilizados líquidos

     Equipamentos e outros meios básicos 5  1 102 231 524  1 182 525 124

     Encargos plurianuais 5   140 217 225   327 098 764

     Imobilizações em curso 1 088 706 148   416 729 945

2 331 154 897 1 926 353 833

Meios circulantes materiais

     Existências 4   26 632 915   25 781 069

Dívidas de terceiros – Curto prazo

     Devedor Estado 7   1 859 961   1 268 734

     Devedores trabalhadores    460 674    20 008

     Outros devedores 4   169 768 961   212 530 858

Antecipações activas   24 464 819    349 675

Bancos e Caixa 3   911 093 545   996 959 646

1 083 183 141 1 210 779 246

Total do Activo  3 465 435 772 3 163 263 823

Fundos próprios 

Capital Social 10   593 411 500   593 411 490

Prestação suplementar   97 000 000 -

Resultado acumulado

  Resulta do acumulado do anterior   473 551 229   322 143 963

  Resulta do acumulado anterior - regularização 11   ( 7 598 863 )   -

  Resultado do exercício   546 342 846   151 377 266

Resultado acumulado 1 012 295 212   473 521 229

  Reserva legal 11           24 523 808           16 954 945

Total de Fundos próprios 1 727 230 520 1 083 887 664

Passivo

Dividas a terceiros – Médio e longo prazo

     Créditos bancários para investimentos 6  1 255 520 775  1 626 785 660

1 255 520 775  1 626 785 660

Dívidas a terceiros – Curto prazo

     Créditos bancários para investimentos 6   162 952 770   51 664 450

     Credor Estado 7   55 990 427    514 589

     Credores trabalhadores 8    598 350    1 500

     Outros credores 8   157 792 276   229 238 737

Antecipações passivas 9   105 350 653   171 171 223

Total dos Fundos Próprios e Passivo 3 465 435 772  3 163 263 823
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
1 de Janeiro a 30 de Junho de 2007 e 1 de Julho de 2007 a  30 de Junho de 2008
(valores expressos em Meticais)

Notas Jun-08 Jun-07
Custos e perdas

Remunerações aos trabalhadores 12  29 033 359  8 078 836

Fornecimentos e serviços de terceiros 13  173 935 027  152 621 428

Encargos financeiros 14  207 458 035  91 002 588

Impostos e taxas  4 874 754   5 076

Amortizações do exercício 5  329 681 339  148 241 191

Outros custos 15  2 811 515   609 060

Custos e perdas extraordinárias do exercício 16               17 047                    7 046

        747 811 075         400 565 225

Proveitos e ganhos

Vendas de meios circulantes materiais 17 1 173 250 367  520 176 443

Receitas financeiras 14  156 851 105  31 709 046

Proveitos e ganhos extraordinários do exercício 16          19 486 703                 57 002

    1 349 588 175        551 942 491

Resultado antes de impostos        601 777 100        151 377 266

Imposto sobre o rendimento (IRPC)          55 434 254              -            

Resultado líquido        546 342 846        151 377 266

Lucro por acção                   92.07                   25.51
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VARIAÇÃO DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO
(valores expressos em 
Meticais)

Capital Reserva Prestações Lucro Total Patrim.

Social Legal Suplementares Acumulado Líquido

Saldo em 1 de Janeiro de 2007 593 411 490 16 954 945 - 322 143 963 932 510 398

Resultado do period - - - 151 377 266 151 377 266

Saldo em 30 de Junho de 2007 593 411 490 16 954 945 - 473 521 229 1 083 887 664

Saldo em 1 de Julho de 2007
Transferencia para reserva legal 

593 411 490
-

16 954 945
7 568 863

-
-

473 521 229
(7 568 863)

1 083 887 664
-

Lucro do exercicio
Capital suplementar
Correcção do capital

-
-

10

-
-
-

-
97 000 000

-

546 342 846
-
-

546 342 846
97 000 000

10

Saldo em 30 de Junho de 2008 593 411 500 24 523 808 97 000 000 1 012 295 212 1 727 230 520
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
em 30 Junho de 2008

(valores expressos em Meticais)

1 Nota introdutória

A Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, SARL (CMH ou Empresa) é uma sociedade 
anónima de responsabilidade limitada, constituída em 26 de Outubro de 2000. A actividade 
operacional da Empresa está exclusivamente relacionada com a condução de operações 
petrolíferas nos jazigos dos campos de Pande e Temane.

Na sequência de um acordo de Farm-out celebrado entre a Empresa e o International Finance 
Corporation (IFC), em Outubro de 2003, a CMH acordou ceder ao IFC 5% do seu interesse 
participativo neste empreendimento conjunto. Com a conclusão da operação de Farm-in do IFC 
em Março de 2006, a qual produziu efeitos a partir de 1 de Abril de 2006, os interesses 
participativos neste empreendimento passaram a ser de 70% para a SPT, 25% para a Empresa 
e 5% para o IFC.

2 Principais políticas contabilísticas adoptadas

As principais políticas contabilísticas utilizadas na preparação destas demonstrações financeiras 
são as seguintes:

2.1 Base de apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações, a partir de registos contabilísticos mantidos de acordo com os preceitos legais e com 
os princípios e práticas contabilísticas geralmente aceites em Moçambique. 

No caso em que os Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites em Moçambique não sejam 
consagrados pelo uso, foram adoptadas as políticas contabilísticas em uso nas Operações 
petrolíferas, de acordo com a prática normalmente seguida na industria petrolífera. 

As demonstrações financeiras são apresentadas em Meticais e são preparadas com base no 
custo histórico.

2.2 Empreendimento Conjunto

O interesse da Empresa no empreendimento conjunto com a SPT e IFC é contabilizado pelo 
método de consolidação proporcional. O balanço da empresa inclui a sua parte dos activos que 
controla conjuntamente e a sua parte nos passivos pelos quais é conjuntamente responsável. A 
demonstração dos resultados da empresa inclui a sua parte nos rendimentos e gastos da 
entidade conjuntamente controlada. 

2.3 Activos, passivos e transacções em moeda estrangeira

Todos os activos e passivos expressos em moeda estrangeira foram convertidos para meticais, 
utilizando-se as taxas de câmbio vigentes na data do balanço. As diferenças de câmbio, 
favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na 
data das transacções e as vigentes nas datas das cobranças/pagamentos ou à data do balanço 
são registadas nas rubricas Custos e perdas financeiras ou proveitos e ganhos financeiros.
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2.4 Imobilizações corpóreas

As imobilizações corpóreas estão registadas ao custo de aquisição, o qual inclui as despesas 
imputáveis à compra. Os activos imobilizados corpóreos, são amortizados pelo método das 
quotas constantes.

As amortizações dos activos do empreendimento conjunto, incluindo os custos do abandono são 
calculadas na base do método de unidade de produção de cada poço e as reservas provadas 
estimadas. No entanto, para efeitos fiscais, as amortizações  são calculadas  por aplicação das 
taxas fixadas pela alínea a) do nº 5, artigo 10 do Contrato de Produção de Petróleo que 
estabelece as seguintes taxas de amortizações por natureza de despesas: (i) despesas em 
operações de pesquisa (amortizados a taxa anual de 100%); e (ii) despesas em operações de 
desenvolvimento e produção (amortizados a taxa anual de 25%).

As amortizações dos restantes bens corpóreos são calculadas por aplicação das taxas máximas 
aceites para efeitos fiscais (Portaria 20817 de 27 de Janeiro de 1968) por se entender que estas 
reflectem adequadamente a vida útil estimada dos bens. As taxas anuais de amortização 
praticadas correspondem, em média, às seguintes vidas úteis estimadas:

Anos de vida útil
Equipamentos 4

  Outros meios imobilizados 4, 10

2.5 Encargos plurianuais 

Os encargos plurianuais incluem os custos incorridos pela Sociedade desde a sua constituição, 
líquidos de proveitos e ganhos tais como juros obtidos e diferenças de câmbio favoráveis, bem 
como os encargos suportados com a obtenção dos direitos para conduzir operações petrolíferas 
nos campos de Pande e Temane por força do contracto de produção de petróleo e do acordo de 
operações conjuntas. Estes encargos começaram a ser amortizados a partir de Abril de 2006, 
momento em que se iniciou a participação efectiva da Empresa no Projecto de Gás Natural de 
Pande e Temane.

2.6 Provisões

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem: (i) uma obrigação presente legal ou 
construtiva resultante de eventos passados; (ii) para a qual é mais provável do que não que seja 
necessário um dispêndio de recursos internos na liquidação dessa obrigação; e (iii) o montante 
possa ser estimado com razoabilidade. 

A provisão referida na Nota 9, está apresentada ao valor presente dos dispêndios estimados 
para liquidar a obrigação no futuro e reflecte a avaliação do mercado para o período de vida do 
Projecto. O montante está registado como um exigível por contrapartida de um activo 
capitalizado correspondente a desactivação, abandono e restauração ambiental do Projecto de 
Gás Natural de Pande e Temane. A estimativa da provisão é revista anualmente incluindo, entre 
outras, alterações nos gastos previamente orçados, alterações nos pressupostos anteriormente 
assumidos, alterações oriundas de mudanças na legislação pertinente e o período previsto da 
duração do projecto. Eventuais alterações na estimativa da provisão são ajustadas nas 
demonstrações financeiras.

O valor capitalizado é amortizado e registado em custos pelo método das quotas constantes, 
conforme a vida útil do Projecto de Gás de Pande e Temane que à data de 30 de Junho de 2008 
era estimada em 26 anos.
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2.7 Especialização de exercícios

Os proveitos e custos são reconhecidos de acordo com o princípio da especialização dos 
exercícios, à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou 
pagos, e foram durante o exercício em causa, registados por contra partida das contas acréscimo  
de porveitos e custos diferidos e acréscimo de custos e proveitos diferidos.

2.8 Uso de estimativas

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com os princípios e práticas 
contabilísticas geralmente aceites em Moçambique requer que a Gerência efectue estimativas e 
que adopte pressupostos que afectam os activos e passivos e as divulgações de activos e 
passivos contingentes à data de reporte das demonstrações financeiras, bem como os valores 
reportados do rédito e despesas incorridas durante o período de relato. As alterações de factos e 
circunstâncias podem resultar na revisão das estimativas e os resultados actuais serem 
diferentes dos estimados. As estimativas que apresentam um risco significativo de originar um 
ajustamento material no valor contabilístico de activos e passivos no decurso de exercícios 
seguintes são as que seguem: 

a) Provisões

A empresa analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam de eventos passados e 
que devam ser objecto de reconhecimento ou divulgação. A subjectividade inerente à 
determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para pagamento 
das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos quer por variação dos 
pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgados 
como passivos contingentes.

b)  Activos tangíveis e intangíveis

A determinação das vidas úteis bem como o método de depreciação a aplicar é essencial para 
determinar o montante das depreciações a reconhecer na demonstração de resultados. Estes 
paramentos são definidos de acordo com o melhor julgamento da Administração para activos e 
negócios em questão, considerando também as práticas adoptadas pelas indústrias do sector.

2.9 Imposto sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento do exercício é calculado com base nos resultados contabilísticos 
ajustados em conformidade com as disposições da legislação fiscal e aplica se a taxa de 17,5% 
conforme o  Contrato de Produção de Petroleo.

3   Bancos e caixa

Esta rubrica é composta por:

Jun-08 Jun-07
Bancos e caixa

    Em moeda nacional   2 104 911    69 143

    Em moeda estrangeira   908 974 766   996 890 503

  911 093 545   996 959 646



pg. 21
CMH – Demonstrações Financeiras do ano Findo em 30 de Junho de 2008

4   Outros devedores – Curto prazo

Jun-08 Jun-07

     Empréstimos a empresas do grupo   33 584 574   35 886 012

     Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P.   33 527 273   35 828 710

     Companhia Moçambicana de Gasoduto, SARL    57 301   57 301

SASOL Petroleum Temane

     Conta corrente - Operador da Unincorporated Joint Venture     -    883 013

Outros activos da Unincorporated Joint Venture   162 711 043   175 705 712

    Contas a receber   156 831 367   165 121 143

    IVA – Imposto sobre o valor acrescentado   5 879 676   10 584 569

Outros  - Diversos 566 933    56 122

  196 862 550   212 530 858

O saldo com a SASOL – Operador da Unincorporated Joint Venture, compreende 
essencialmente o diferencial entre os adiantamentos efectuados pela CMH ao Operador “cash 
calls” deduzido dos custos operacionais incorridos pelo Operador no âmbito da Unincorporated 
Joint Venture comunicados a CMH numa base mensal através de “billing statements”. 

O saldo de Outros activos da Unincorporated Joint Venture, corresponde a 25% dos activos do 
projecto de Gás Natural de Pande e Temane, à data de 30 de Junho de 2008, conjuntamente 
controlados.

5 Meios imobilizados líquidos

O movimento ocorrido durante o exercício económico de Julho de 2007 a Junho de 2008 no valor das 
imobilizações corpóreas e incorpóreas, bem como nas respectivas amortizações,foi o seguinte:

Saldo  Custo

Inicial

Adições Abates Saldo final

Imobilizações corpóreas

    Activos de exploração e desenvolvimento 1 633 155 651   58 146 080  1 691 301 731

    Equipamentos   9 307 757   3 894 880   13 202 637

    Outros meios básicos   2 586 714    465 241   3 051 956

 1 645 050 122   62 506 201     -  1 707 556 323

Encargos Plurianuais

    Estudos, projectos e pesquisas   437 817 363     - -   437 817 363

    Outros encargos de investimento   122 883 325     -     -   122 883 325

  560 700 688     - -   560 700 688

Imobilizações em curso
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Expansão  - perfurações     -   49 470 201   49 470 201

Expansão  - C.P.F     -   16 371 038   16 371 038

    Perfurações   416 729 945 606 134 964     -  1 022 864 910

  416 729 945 671 976 203     -  1 088 706 148

 2 622 480 755 734 482 404     -  3 356 963 159

Amortizações Acumuladas

Imobilizações corpóreas

    Activos de exploração e desenvolvimento   460 372 284 139 527 934   599 900 218

    Equipamentos   1 607 467   2 813 800 -   4 421 267

    Outros meios básicos    545 248    458 067     -   1 003 315

  462 524 999 142 799 801     -   605 324 800

Encargos Plurianuais

    Estudos, projetos pesquisas e outros   233 601 924 186 881 539     -   420 483 463

    
 696 126 923 329 681 340 -  1 025 808 263

Meios imobilizados líquidos  1 926 353 832 404 801 064     -  2 331 154 897

As adições registadas em equipamentos respeitam essencialmente ao registo de 25% dos Activos      

fixos da “Unincorporated Joint Venture”, e podem ser analisados como segue:

MT

Equipamentos diversos   4 360 121

Equipamento do Projecto (CAPEX)   58 146 080

   -   CPF – Central de Processamento de Gás   46 281 273

   -   CPF (provisão de abandono)   7 160 591

   -   Campo de gás   1 824 200

   -   Campo de gás (provisão de abandono)   2 880 015

Total   62 506 201

Os valores registados em estudos, projectos e pesquisas (560 700 688 MT) respeitam a custos 
associados ao direito de concessão para o desenvolvimento do Projecto de Gás Natural de Pande 
e Temane, em pareceria com a SASOL, os quais foram debitados à Empresa pelo accionista ENH 
em Dezembro de 2003. A sua imputação à Sociedade decorre das obrigações por esta assumida 
por força do contrato de produção de petróleo e do acordo de operações conjuntas celebrados em 
2000 e 2002, respectivamente, em executar, conjuntamente com a SASOL, operações de 
desenvolvimento e produção de gás nos jazigos de Pande e de Temane. 
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6   Créditos bancários para investimentos

Os financiamentos em 30 de Junho de 2008 podem ser apresentados como segue:

Jun-08 Jun-07
Médio e Longo Prazo:

Development Bank of Southern Africa (DBSA) – Nota 6.1  534 000 000  748 490 000

Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) – Nota 6.3 481 841 550  603 878 004

Banco Europeu de Investimento (BEI) – Nota 6.2 239 679 225  274 417 655

1 255 520 775 1 626 785 659

Curto Prazo

Development Bank of Southern Africa (DBSA) – Nota 6.1  66 750 000  17 162 216
 Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) – Nota 6.3 64 245 540  34 502 235
Banco Europeu de Investimento (BEI) – Nota 6.2 31 957 230

 162 952 770  51 664 450

6.1 

A CMH e o Development Bank of Southern Africa (DBSA) rubricaram um contracto de 
financiamento no dia 22 de Outubro de 2004, com base no qual a Empresa pode dispor de 
fundos até ao limite de USD 40 milhões (montante equivalentes a 961 200 000 Meticais em 30 
de Junho de 2008) para financiar a sua participação no projecto de produção e comercialização 
do gás. O montante não utilizado pela Empresa, contado a partir da data da assinatura do 
contrato de financiamento, está sujeito a uma taxa anual de imobilização de fundos de 0,5%. O 
capital em dívida vence juros à taxa LIBOR (6 meses), acrescida de um spread de 6%. Até ao 
encerramento do exercício de 2008 tinham sido utilizados USD 29 milhões (montante 
equivalente a 600 750 000 Meticais em 30 de Junho de 2008), os quais serão amortizados numa 
base semestral, até 31 de Março de 2017. Em, 1 de Outubro de 2007, foi cancelado o montante 
de 11 milhões de dólares (montante equivalente a 264 330 000 meticais) por não terem sido 
utilizados dentro do prazo acordado pelas partes. 

6.2

Banco Europeu de Investimento (BEI): A CMH e o BEI rubricaram um contrato de 
financiamento no dia 22 de Outubro de 2004, com base no qual a Empresa dispõe de fundos 
até ao limite de EUR 10 milhões, equivalente a USD 11 968 966 (montante equivalente a 271 
636 455 Meticais em 30 de Junho de 2008) para financiar a sua participação no projecto de 
produção e comercialização do gás. Os valores em dívida vencem juros à taxa LIBOR, 
acrescida de um spread de 3,3%. Esta linha do crédito foi totalmente utilizada em Abril de 
2006. As amortizações deste financiamento são efectuadas numa base semestral, com início 
em 31 de Março de 2008 e término em 30 de Setembro de 2016. Este empréstimo está 
garantido por: hipotecas de bens imóveis, compromisso de hipoteca, caução de bens móveis, 
cessão de seguros, contrato de cessão de direitos, contrato de cessão da posição contratual, 
e caução de conta bancária.

6.3 

Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD): A CMH e o AFD rubricaram um contrato de 
facilidade de crédito no dia 09 de Dezembro de 2004, com base no qual a Empresa dispõe de 
fundos até ao limite de EUR 20 milhões, equivalente a USD 24 062 000 (montante 
equivalente a 546 087 089 Meticais em 30 de Junho de 2008) para o financiamento da sua 
participação no projecto de produção e comercialização do gás. Os valores em dívida vencem 
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juros à taxa LIBOR, à qual acresce um spread de 3.3%. Este financiamento foi totalmente  
utilizado em Abril de 2006. O  reembolso será efectuado numa base semestral, com início em 
31 de Março de 2008 e término em 30 de Setembro de 2016. Este empréstimo está garantido 
por: hipotecas de bens imóveis, compromisso de hipoteca, caução de bens móveis, cessão 
de seguros, contrato de cessão de direitos, contrato de cessão da posição contratual e 
caução de conta bancária

7 Estado

Em 30 de Junho de 2008 e 30 de Junho de 2007, os saldos com o Estado tinham a seguinte 
composição:

Saldos Devedores Saldos Credores

Jun-08 Jun-07 Jun-08 Jun-07

Imposto sobre o Valor Acrescentado   1 859 961 1 268 734     -     -

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares     - -    513 174    257 509

Contribuições para a Segurança Social         - -    45 235    38 915

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas         - -   55 404 254    182 148

Outros         - -    27 764    36 017

  1 859 961 1 268 734   55 990 427    514 589

O Imposto sobre o Valor Acrescentado a receber do Estado respeita ao valor do  Imposto pago 

nas aquisições de bens e serviços.

Os movimentos da provisão do Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas foram os 
seguintes:

Jun-08 Jun-07
Resultado do exercicio   601 777 100   151 377 265

Variações a acrescer   2 577 182   1 242 388

Variações a deduzir (  283 486 472) (  207 953 583) 

Lucro Tributável ou prejuizo Fiscal   320 867 810 (  55 333 931) 

Prejuizos fiscais a deduzir (  4 100 646)     -

Imposto liquidado - 17,5% sobre lucro tributável   55 434 254     -

Pagamento especial por conta a Deduzir (   30 000)         -

IRPC a Pagar   55 404 254         -
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8 Outros credores

Em 30 de Junho de 2008 e 30 de Junho de 2007, o saldo de outros credores era composto por:

Jun-08 Jun-07

Empresas do grupo

   Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P.   13 694 674   14 593 474
Outros passivos da Unincorporated Joint Venture

   Credores diversos   116 121 551   214 297 003

SASOL Petroleum Temane

     Conta corrente - Operador da Unincorporated  Joint Venture   27 588 015     -

Consultores e outros    986 386    348 261

  158 390 626   229 238 737

O saldo com a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos é composto por valores a reembolsar 
provenientes de pagamentos efectuados por este accionista em nome e por conta da Empresa.

O saldo de Outros passivos da Unincorporated Joint Venture, corresponde a 25% dos passivos 
do projecto de Gás Natural de Pande e Temane, à data de 30 de Junho de 2008, conjuntamente 
controlados.

9 Antecipações passivas

Em 30 de Junho de 2008 a rubrica de Antecipações passivas era composta por:

Jun-08 Jun-07

Acréscimo de custos

   Provisão para Impostos sobre Rendimentos (IRPC)     -   72 025 606

   Provisão para abandono, desactivação e recuperação ambiental   62 624 355   47 284 875

   Serviços de consultoria     -   42 867 860

  Serviços técnicos e administrativos   3 347 331

   Remunerações     - -

   Outros acréscimos de custos   42 726 298   5 645 551

  105 350 653   171  171 223

A provisão para imposto sobre o Rendimento referente ao exercício de 2008 esta registado na 
rubrica Credores Estado (Nota 7) .

Os movimentos da provisão para abandono, desactivação e restauração ambiental foram os 
seguintes:
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Jun/07Jun-08

   Saldo em 1 de Janeiro  47 284 875    55 250 571

   Aumentos / Diminuições  15 339 480 (7 965 696)

   Saldo Final    
62 624 355

47 284 875

10 Capital Social

O Capital social apresenta-se como segue:

% Jun-08 % Jun-07

4.747.292 acções ordinárias subscritas pela Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos, E.P. com o valor nominal de 
100 Meticais por cada acção.     -   80   474 729 192

1.186.823 Acções ordinárias subscritas pelo Estado 
Moçambicano, com o valor nominal de 100 Meticais por 
cada acção.

-   20   118 682 298

4,153,880Acções ordinárias subscritas pela  Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos, SA, com o valor nominal de 
100 Meticais por cada acção.

70   415 388 000 -

1.186.823 Acções ordinárias subscritas pelo Estado 
Moçambicano, com o valor nominal de 100 Meticais por 
cada acção.

20   118 682 300     -

593,412 Acções ordinárias subscritas pelos 1305 
accionistas da Classe C ( pessoas singulares e colectivas 
nacionais) , com o valor nominal de 100 Meticais por cada 
acção.

10   59 341 200 -

100   593 411 500 100   593 411 490

11 Reserva Legal

Nos termos da legislação moçambicana, a empresa é obrigada a transferir 5% dos seus lucros 

líquidos anuais para uma reserva legal não-distribuível, até ao máximo acumulado de 20% do 

capital social. Esta reserva pode ser utilizada para aumentar o capital ou cobrir prejuízos. 

Jun-07Jun-08

   Saldo em 1 de Janeiro  16 954 945  16 954 945

   Aumentos / Diminuições   7 568 863 -  

   Utilização - -

   Saldo Final 24 523 808  16 954 945
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12 Remunerações aos trabalhadores

As remunerações aos trabalhadores são compostas por:

Jun-08 Jun-07

Salários trabalhadores, directores e órgãos sociais 23 899 232   4 853 994

Remunerações extraordinárias    - -
Subsídios   2 764 454   3 071 468

Outros custos com o pessoal   2 369 673    153 375

29 033 359   8 078 836

13 Fornecimentos e serviços de terceiros

Os fornecimentos e os serviços de terceiros apresentam-se como segue:

Jun-08 Jun-07
Fornecimentos  e serviços de Terceiros

    Combustíveis e lubrificantes    73 937    10 898

    Material de manutenção e reparação    5 945    24 678

    Material de escritório    348 032    99 303

    Custos da “Unincorporated Joint Venture”   155 657 112   148 269 379

    Comunicações e gastos com manutenção e reparação    460 971    172 439

    Alimentação e alojamento   2 340 992   1 388 196

    Transporte de passageiros    2 510     492

    Auditorias   4 529 986    400 156

    Consultorias   6 015 199    181 141

    Outros serviços de terceiros 4 500 344   2 004 298

    Outros     -    70 449

  173 935 027 152 621 428

14   Encargos e receitas financeiras

Os encargos e receitas financeiras apresentam-se como segue:

Jun-08 Jun-07
Encargos Financeiros

    Juros de empréstimos bancários   132 467 224   83 185 345

    Taxa de imobilização e comissões bancários   2 204 037    908 730

    Juros – Unincorporated Joint Venture (farm in)     -   1 482 163

    Variação cambial   72 786 744   5 426 351

  207 458 035   91 002 588

Receitas financeiras

    Juros vencidos (  28 686 504) (  20 571 385)

    Variação cambial (  128 164 601)     -

    Juros vencidos – Unlisted Joint Venture (farm in)   (11 137 661)

    (  156 851 105)   (31 709 046)

Resultados financeiros  50 606 930   59 293 543
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15 Outros custos

A rubrica de outros custos apresenta-se como segue:

Jun-08 Jun-07
  2 811 515    609 060

Programa de responsabilidade Social   2 154 890     -

Outros    656 625    609 060

    - -

  2 811 515    609 060

16 Custos e proveitos extraordinários

Os resultados extraordinários apresentam-se como segue:

Jun-08 Jun-07

Custos e perdas    17 047    7 046

   17 047    7 046

Proveitos e ganhos   19 486 703   (57 002)

  19 486 703    (57 002)

Resultados extraordinários (  19 469 656) (   49 955) 

17 Vendas de meios circulantes materiais

As vendas de gás e condensado liquidas do royalty  são compostas por:

Jun-08 Jun-07

Vendas do exercício

    Vendas de Gás à boca de poço   418 090 737   196 945 254

    Vendas de Condensado 299 059 132   149 910 151

  717 149 869   346 855 406

Vendas do exercício

    Vendas de Gás – tarifa  na Central de processamento   456 100 498   173 321 038

  456 100 498   173 321 038

1 173 250 367   520 176 444
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18 Imposto sobre o Rendimento

A Empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 

(IRPC). De acordo com a legislação fiscal em vigor, as declarações fiscais da Empresa estão 

sujeitas à revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de 10

anos. Deste modo, as declarações fiscais da Empresa dos anos de 2002 a 2006 poderão vir 

ainda a ser sujeitas a revisão. A Administração entende que eventuais correcções resultantes 

da inspecção/ revisão daquelas declarações por parte das autoridades fiscais não terão um 

efeito significativo nas demonstrações financeiras em 30 de Junho de 2008.

19 Divulgação de saldos e transacções com partes relacionadas

Os saldos pendentes e as transacções com partes relacionadas são apresentadas como 

segue:
  

Jun-08 Jun-07
i)    Saldos referentes a empréstimos e adiantamentos concedidos

Quantias a receber de empresas do Grupo 

Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P. (Nota 4)   33 527 273   35 828 710

Companhia Moçambicana de Gasoduto, SARL (Nota 4)    57 301    57 301

Quantias a receber do Operador da “Unincorporated Joint Venture”

Conta corrente com Operador  - (Nota 4)     -    883 013

Outros activos da Unincorporated Joint Venture - (Nota 4)   162 711 043   175 705 712

  196 295 617   212 474 736

ii)   Saldos referentes à recepção de serviços e adiantamentos obtidos 

Quantias a pagar a empresas do Grupo

Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P. (Nota 8)   13 525 930   14 593 474

Acréscimos de custos – Serviços técnicos e admin. (Nota 9)     -   3 347 331

Quantias a pagar ao Operador da “Unincorporated Joint Venture”

Outros passivos Unincorporated Joint Venture  - (Nota 8)   116 121 551   214 297 003

  129 647 481   232 237 807

iv)  Transacções relacionadas com a recepção de serviços

Fornecimentos e serviços de terceiros e Outros custos (Notas 13)

Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P.   3 016 913   1 606 602

  3 016 913   1 606 602

v)    Transacções relacionadas com vendas de gás e  condensado na 
“Unincorporated Joint Venture”

Sasol Petroleum Temane (Nota 17)  1 173 250 367   520 176 444

 1 173 250 367   520 176 444

vi) Remunerações dos administradores e directores e técnicos

Salários e outros benefícios de curto prazo (Nota 11)   26 663 686   7 925 462

  26 663 686   7 925 462
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20 Eventos Subsequentes

A Assembleia Geral Extraordinária  realizada a  19 de Setembro de 2008 deliberou a alteração 

dos  estatutos da sociedade para permitir a livre transmissibilidade de acções da “classe  C ” 

entre Moçambicanos. Foi também aprovado na mesma  Assembleia Geral a listagem das 

acções da classe  “ C” da CMH na Bolsa de Valores de Moçambique. Este evento não terá 

impacto subseqüente nas contas apresentadas.

A  Assembleia Geral de 27 de Setembro de 2006 conferiu mandato ao Conselho de 

Administração para negociar e assinar o Term sheet entre a Sasol Temane Petroleum, o IFC e a 

CMH (Vendedoras) e a Sasol Gas (Compradora) para o fornecimento de gás adicional à 

República da África do Sul por um período de dezoito a vinte anos. A 31 de Outubro de 2007, foi 

assinado o respectivo Acordo de Princípios (Heads of Agreement), com carácter vinculativo, 

válido até 30 de Junho de 2008, visando permitir a negociação e assinatura do contrato dentro 

de tal prazo. Por impossibilidade de conclusão das negociações dentro de tal prazo, o referido 

Acordo de Principios foi prorrogado, quatro vezes, terminando a sua duração a 31 de Outubro de 

2008. O  processo negocial encontra-se finalizado, e os seguintes  documentos serão assinados:

Contrato de Venda Adicional  de Gás à Sasol Gás; Emenda ao primeiro Contrato de Venda 

de Gás à Sasol Gas e Carta Acordo para a Venda de Gás a Terceiros. Este Contrato de 

Venda Adicional  de Gás à Sasol Gás  terá um impacto positivo no negócio da CMH e prevê-

se um  aumento de cerca de 20 % nas receitas a partir do  ano 2010. 
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