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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES
DIRECTORS’ RESPONSIBILITY STATEMENT
Os Administradores são responsáveis pela preparação e apresentação adequada das demonstrações financeiras da Cervejas
de Moçambique, SA, que compreendem a demonstração da posição financeira em 31 de Dezembro de 2020, e a demonstração
de lucros ou prejuízos e outro rendimento integral, a demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração de
fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e as notas às
demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas
contabilísticas significativas e de outras notas explicativas, de
acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro.
Os Administradores são igualmente responsáveis por um sistema
de controlo interno relevante para permitir que a preparação e
apresentação de demonstrações financeiras estejam livres de
distorções materiais, devidas à fraude ou erro, e registos contabilísticos adequados e um sistema de gestão de risco eficaz.
Os Administradores são igualmente responsáveis pelo cumprimento das leis e regulamentos vigentes na República de Moçambique.
Os Administradores fizeram uma avaliação da capacidade de a
entidade continuar a operar com a devida observância do pressuposto da continuidade e não têm motivos para duvidar da
capacidade da entidade poder continuar a operar segundo esse
pressuposto no futuro próximo.

DECLARAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE
DOS ADMINISTRADORES

DIRECTORS’ RESPONSIBILITY
STATEMENT

O auditor é responsável por reportar sobre se as demonstrações
financeiras estão apresentadas de forma apropriada em
conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro.
Aprovação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras da Cervejas de Moçambique, SA,
foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 11 de Maio
de 2021 e vão assinadas em seu nome por:

The directors are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements of Cervejas de Moçambique,SA,
comprising the statement of financial position at 31 December
2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive
income, statement of changes in equity and statement of cash
flows for the year then ended, and the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies
and other explanatory notes, in accordance with International
Financial Reporting Standards.
The directors are also responsible for such internal control as the
directors determine is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatements,
whether due to fraud or error and for maintaining adequate accounting records and an effective system of risk management.
The directors’ responsibility also includes ensuring compliance
with relevant laws and regulations of the Republic of Mozambique.
The directors have made an assessment of the ability of the company to continue as a going concern and have no reason to believe the business will not be a going concern in the year ahead.
The auditor is responsible for reporting on whether the financial
statements are fairly presented in accordance with International
Financial Reporting Standards.
Approval of the financial statements

The financial statements of Cervejas de Moçambique, SA, were
This
letter was
andand
agreed
at the meet
approved by the board
of directors
on 11tabled
May 2021
are
signed on its behalf by:
Yours truly,

……………………………
This letter was tabled and agreed at the meeting of the Board
of Directors on 11 May 2021.
Managing Director
Yours truly,

……………………………
Alessandro
Garrido
Managing
Director
Director Geral/
Managing Director

…………………………….
Chief Financial Officer

…………………………….
Chief
Officer
DerrickFinancial
Jansen van Vuuren
Director Financeiro/
Finance Director

cc: Audit Committee

cc: Audit Committee
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
BOARD OF DIRECTORS

Tomaz salomao

Presidente do Conselho de Administração
Chairman of the Board of Directors

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

BOARD OF DIRECTORS

Fabiana Pereira

Administradora Executiva
Executive Director

HuGo Gomes

Administrador Executivo
Executive Director
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Administrador Executivo
Executive Director
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Administrador Não Executivo
Non-executive Director
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KPmG auditores e Consultores, sa
edificio KPmG
Rua 1.233, N° 72C

Telefone: +258 (21) 355 200
Telefax: +258 (21) 313 358
Caixa Postal, 2451

Maputo, Moçambique

Email: mz-fminformalion@kpmg.com
Web:www.kpmg.com/mz

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

RELATÓRIO
DOS AUDITORES
INDEPENDENTES

INDEPENDENT
AUDITORS’ REPORT
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aos accionistas da Cervejas de moçambique, s.a.

To the Shareholders of Cervejas de Moçambique, S.A.

opinião

Opinion

Auditámos as demonstrações financeiras da Cervejas de Moçambique, S.A. (“a empresa”), constantes das páginas 13 a
57, que compreendem a demonstração da posição financeira
em 31 de Dezembro de 2020, e a demonstração de lucros
ou prejuízos e outro rendimento integral, a demonstração de
alterações no capital próprio e a demonstração de fluxos de
caixa do exercício findo naquela data, e as notas às demonstrações financeiras, incluindo um resumo das principais políticas contabilísticas.

We have audited the financial statements of Cervejas de
Moçambique, S.A. (“the company”), set out on pages 13 to
57, which comprise the statement of financial position as at
31 December 2020, and the statement of profit or loss and
other comprehensive income, the statement of changes in
equity and the statement of cash flows for the year then
ended, and notes to the financial statements, including a
summary of significant accounting policies.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam,
de forma apropriada, em todos aspectos materiais, a posição
financeira da Cervejas de Moçambique, S.A., em 31 de Dezembro de 2020, e o seu desempenho financeiro e fluxos de
caixa do exercício findo naquela data, de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro.

In our opinion, the financial statements present fairly, in
all material respects, the financial position of Cervejas de
Moçambique, S.A. as at 31 December 2020, and its financial
performance and cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards.

base de opinião

Basis for Opinion

Realizámos a nossa auditoria de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISAs). As nossas responsabilidades
nos termos dessas normas estão descritas na secção de Responsabilidades dos Auditores pela auditoria das Demonstrações Financeiras do nosso relatório. Somos independentes
da Empresa de acordo com o Código de Ética para Revisores
Oficiais de Contas (incluindo Padrões lnternacionais de lndependência) (Código IESBA) juntamente com os requisitos éticos que são relevantes para a nossa auditoria das demonsotrações financeiras em Moçambique, e cumprimos as nossas
responsabilidades éticas de acordo com estes requisitos e o
Código IESBA. Acreditamos que a evidência de auditoria que
obtida é suficiente e apropriada para proporcionar uma base
para a nossa opinião de auditoria.

We conducted our audit in accordance with International
Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under
those standards are further described in the Auditors’
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
section of our report. We are independent of the company
in accordance with the International Ethics Standards Board
for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants
(including International Independence Standards) (IESBA
Code) together with the ethical requirements applicable to
performing audits of financial statements in Mozambique,
and we have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with these requirements and the IESBA Code.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

matérias relevantes de auditoria

Key Audit Matters

As matérias relevantes de auditoria são aquelas matérias
que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior importância na nossa auditoria das demonstrações financeiras do
exercício corrente. Estas matérias foram abordadas no âmbito da nossa auditoria das demonstrações financeiras como
um todo e não emitimos uma opinião separada sobre essas
matérias.

Key audit matters are those matters that, in our professional
judgement, were of most significance in our audit of the
financial statements of the current period. These matters
were addressed in the context of our audit of the financial
statements as a whole, and in forming our opinion thereon,
and we do not provide a separate opinion on these matters.
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imparidade de contas a receber

imparidade do goodwill

Por favor, consulte as notas 2.3(i), 3.2b(ii), 3.2(e), 13 e 22.3 das demonstrações financeiras

Por favor, consulte as notas 2.3 (ii), 3.5, 3.7 (i) e 11 das demonstrações financeiras

matéria relevante de auditoria

matéria relevante de auditoria

Como foi abordada a matéria na nossa auditoria

O principal negócio da empresa envolve a venda
de mercadorias aos clientes, principalmente a crédi-

Os nossos procedimentos de auditoria incluíram o seguinte:

to. A empresa possui um saldo bruto significativo de
clientes no montante de 498 milhões de Meticais em
31 de Dezembro de 2020.

•

Avaliamos e testamos o desenho e operacionalidade dos principais controlos sobre os processos de
cobrança de clientes.

Ao estimar as perdas de crédito esperadas para os
clientes, os administradores fazem julgamentos subjectivos sobre o momento e a dimensão das perdas de
crédito esperadas que devem ser reconhecidas.

•

Obtivemos uma compreensão do modelo usado
para calcular as perdas de crédito esperadas e
avaliamos a razoabilidade do modelo através de
recálculo independente das perdas de crédito esperadas usando o nosso modelo concorrente para
perdas esperadas ao longo da vida e comparamos
os resultados com a provisão registada.

Alguns dos factores considerados incluem:
- Experiência histórica
- Avaliação da informação de crédito

•

- Informação futura
Devido a importância dos clientes nas demonstrações
financeiras e os julgamentos significativos feitos pelos
administradores na estimativa das perdas de crédito
esperadas em relação às condições de mercado, a imparidade dos clientes foi considerada como uma matéria relevante de auditoria.

•

Avaliamos a provisão da empresa para perdas de
crédito esperadas de clientes, avaliando a tendência histórica da maturidade dos clientes para as
perdas de crédito esperadas.
Avaliamos a adequação das divulgações feitas nas
demonstrações financeiras relacionadas à provisão
para perdas de crédito esperadas em relação aos
requisitos da NIRF 9, Instrumentos Financeiros.

A empresa possui um goodwill no valor de 278 milhões de MT em 31 de Dezembro de 2020 que deve
ser testado anualmente para efeitos de imparidade
nos termos da NIC 36, Imparidade de Activos e é uma
área de julgamento.

Ao determinar se o goodwill se encontra em situação
de imparidade ou não, os administradores fazem julgamentos na determinação do valor recuperável com
base no valor de uso e envolve uma estimativa significativa e incerteza. O valor de uso é calculado utilizando o modelo de fluxos de caixa descontados, que leva
em conta as projecções de fluxos de caixa e uma taxa
de desconto com base no custo médio ponderado de
capital da empresa e a taxa de crescimento dos lucros
antes de juros, impostos, depreciação e amortização
(LAJIAR).

Devido aos julgamentos significativos envolvidos na
determinação do valor recuperável da unidade geradora de caixa á qual o goodwill é alocado e da taxa
de desconto a ser utilizada, e atenção significativa do
auditor, a imparidade do goodwill foi considerada uma
matéria relevante de auditoria.

Como foi abordada a matéria na nossa auditoria
Os nossos procedimentos de auditoria incluíram o seguinte:
•

Recalculamos e avaliamos a adequação do cálculo
do valor de uso da empresa por meio de confirmação das fórmulas e parâmetros do cálculo para
correção como parte da avaliação de redução do
valor recuperável.

•

Avaliamos a adequação dos pressupostos aplicados aos principais inputs, como taxa de juro e a
taxa de crescimento do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (LAJIAR) e inflação, que incluíram a comparação desses dados
com dados obtidos externamente, bem como a
nossa própria avaliação de possíveis mudanças na
participação de mercado com base no nosso conhecimento da empresa e do sector.

•

Avaliamos a adequação da taxa de desconto para
os fluxos de caixa futuros projectados, concordando com evidências externas e o nosso conhecimento da empresa e do sector.

•

Comparamos os orçamentos anteriores da empresa com o desempenho real no período corrente
para avaliar a adequação dos inputs e a precisão
do processo de orçamentação que é usado nas
projecções de fluxos de caixa.

•

Comparamos o valor recuperável da empresa com
a capitalização de mercado para avaliar a razoabilidade dos fluxos de caixa incluídos no modelo de
fluxos de caixa descontados.

•

Realizámos o cálculo de forma independente, utilizando os nossos próprios pressupostos independentes para avaliar a adequação do valor de uso.

•

Avalimos a adequação das divulgações efectuadas
nas demonstrações financeiras relativas ao goodwill em termos dos requisitos da NIC 36, Imparidade de Activos.

Impairment of trade receivables
Refer to notes 2.3(i), 3.2b(ii), 3.2(e), 13 and 22.3 to the financial statements
Key audit matter

How the matter was addressed in our audit

The company’s main business involves selling goods to customers, primarily on credit. The company has a significant gross
trade receivables balance amounting to MT498 million as at 31
December 2020.

The audit procedures we performed included the following:

In estimating the expected credit losses (“ECL”) for trade receivables, the directors make subjective judgements about the timing
and the size of the expected credit losses to be recognised. Some
of the factors considered include:
-

Historic experience

-

Informed credit assessment

-

Forward looking information

Given the significance of the trade receivables in the financial
statements, and the significant judgements made by the directors in estimating the expected credit losses relative to market
conditions, the impairment of trade receivables was considered
to be a key audit matter.
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•

Assessed and tested the design, implementation and operating effectiveness of the key
controls over the trade receivables collection
process.

•

Obtained an understanding of the model used
to calculate the expected credit losses and evaluated the accuracy of the model through independently re-computing the expected credit
losses using our challenger model, for lifetime
expected losses and compared the results to
the reported allowance.

•

Evaluated the company’s allowance for ECL
against trade receivables by assessing the historic trend of the ageing of receivables to the
expected credit losses.

•

Evaluated the adequacy of the disclosures
made in the financial statements related to the
ECL allowance in relation to the requirements
of IFRS 9, Financial Instruments.
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impairment of goodwill
refer to note 2.3(ii), 3.5, 3.7(i) and 11 to the financial statements
Key audit matter
The company has goodwill amounting to MT 278 million as at
31 December 2020 which is required to be tested annually for
impairment in terms of IAS 36, Impairment of Assets and is an
area of judgement.

In determining whether goodwill is impaired or not, directors
makes judgements in determining the recoverable amount which
is based on the value in use and involves significant estimation,
and uncertainty. The value-in-use is calculated using a discounted cash flow model which takes into account cash flow budgets
and projections and a discount rate based on the company’s
weighted average cost of capital and earnings before interest,
tax, depreciation and amortization (EBITDA) growth rate.

Due to the significant judgements that are involved in determining the recoverable amount of the cash generating unit to which
goodwill is allocated and the discount rate used, and the significant auditor attention,the impairment of goodwill was considered to be a key audit matter.

How the matter was addressed in our audit
The audit procedures we performed included the following:

•

•

Re-performed and assessed the appropriateness of the company’s value in use calculation
through confirming the formulas and calculation parameters for correctness as part of the
goodwill impairment assessement.
Evaluated the appropriateness of the assumptions applied to key inputs used in the value
in use calculation such as discount rate and
earnings before interest, tax, depreciation and
amortisation (EBITDA) growth rate and inflation which included comparing these inputs to
externally derived data as well as our own assessment of potential changes in market share
based on our knowledge of the company and
the industry.

•

Evaluated the appropriateness of the discount
rate for the forecasted future cash flows by
agreeing to external evidence and our knowledge of the company and the industry.

•

Compared the previous budgets of the company against actual performance in the current
period to assess the appropriateness of the
inputs and accuracy of the budgeting process
which is used in the cash flow projections.

•

Compared the company’s recoverable amount
to the market capitalisation to assess the reasonableness of the cash flows included in the
discounted cash flow model.

•

Independently re-performed the calculation using our own independent assumptions to evaluate the appropriateness of the value in use.

•

Evaluated the adequacy of the disclosures
made in the financial statements related to
goodwill in terms of the requirements of IAS 36,
Impairment of Assets.

outra informação

Other Information

Os administradores são responsáveis pela outra informação. A
outra informação compreende a declaração de responsabilidade dos Administradores e a lista dos membros do conselho de
administração. A outra informação não inclui as demonstrações
financeiras e o nosso relatório de auditoria sobre as mesmas.

The directors are responsible for the other information. The other
information comprises the Directors’ responsibility statement and
the board of directors members list. The other information does not
include the financial statements and our auditors’ report thereon.

A nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não
abran-ge a outra informação e não expressamos uma opinião
de auditoria ou qualquer outra forma de garantia de
fiabilidade sobre a mesma.
Em conexão à nossa auditoria das demonstrações financeiras,
a nossa responsabilidade é ler a outra informação e, ao fazêlo,
considerar se a outra informação é materialmente
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com o
nosso conheci-mento obtido durante a auditoria, ou se de
outra forma parecer conter distorções materiais. Se, com
base no trabalho que realizamos em outra informação,
concluírmos que existe uma distorção material nessa outra
informação, somos obrigados a reportar esse facto. Não temos
nada a reportar a este respeito.
responsabilidade dos administradores
pelas demonstrações financeiras
Os administradores são responsáveis pela preparação e apresentação apropriada das demonstrações financeiras, de acordo
com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, e pelos
controlos internos que os administradores determinem como
necessários para permitir a preparação das demonstrações
financeiras que estejam isentas de distorção material, devido a
fraude ou erro.
Na preparação das demonstrações financeiras, os administradores são responsáveis por avaliar a capacidade da Empresa
continuar a operar com base no pressuposto da continuidade,
divulgando, quando aplicável, as matériasrelativas a continuidade e usando o pressuposto da continuidade, a menos que os
administradores pretendam liquidar a Empresa e cessar as operações, ou não tenham outra alternativa realista senão fazê-lo.
responsabilidades dos auditores pela
auditoria das demonstrações Financeiras
Os nossos objectivos são obter segurança razoável sobre se as
demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorção material, devido a fraude ou erro, e emitir um relatório
de auditoria onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é
um elevado nível de segurança, mas não é uma garantia de que
uma auditoria conduzida de acordo com as ISAs detectará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem
resultar de fraude ou erro e são consideradas materiais se, individualmente ou no agregado, quando se pode razoavelmente
esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores
tomadas com base nessas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria de acordo com ISAs, exercemos
o julgamento profissional e mantemos o cepticismo profissional
durante a auditoria. Nós, igualmente:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material
das demonstrações financeiras, devido ou a fraude ou erro,
desenhamos e executamos procedimentos de auditoria que
respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que
seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base
para nossa opinião. O risco de não detectar uma distorção
material resultante de fraude é maior do que para uma resultante de erro, dado que a fraude pode envolver conluio,
falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou a
derrogação do controlo interno.
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Our opinion on the financial statements does not cover the other
information and we do not express an audit opinion or any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider
whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we
have performed, we conclude that there is a material misstatement
of this other information, we are required to report that fact. We
have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Directors
for the Financial Statements
The directors are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with International
Financial Reporting Standards, and for such internal control as the
directors determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible
for assessing the company’s ability to continue as a going concern,
disclosing, as applicable, matters related to going concern and using
the going concern basis of accounting unless the directors either
intend to liquidate the company and to cease operations, or have no
realistic alternative but to do so.
Auditors’ Responsibilities for the
Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether
the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’
report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high
level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted
in accordance with ISAs will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users
taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional
judgement and maintain professional scepticism throughout the
audit. We also:
•

Identify and assess the risks of material misstatement of the
financial statements, whether due to fraud or error, design and
perform audit procedures responsive to those risks, and obtain
audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a
basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
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• Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante
para a auditoria, a fim de desenhar procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não
para expressarmos uma opinião sobre a eficácia do controlo
interno da Empressa.

•

Obtain an understanding of internal control relevant to the
audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the company’s internal
control.

• Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas utilizadas
e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respectivas
divulgações feitas pelos administradores.

•

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and
the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the directors.

•

Conclude on the appropriateness of the directors’ use of the
going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related
to events or conditions that may cast significant doubt on
the company’s ability to continue as a going concern. If we
conclude that a material uncertainty exists, we are required
to draw attention in our auditors’ report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based
on the audit evidence obtained up to the date of our auditors’
report. However, future events or conditions may cause the
company to cease to continue as a going concern.

•

Evaluate the overall presentation, structure and content
of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

• Concluimos sobre a apropriação do uso pelos administradores, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de
auditoria obtida, se existe uma incerteza material relacionada a eventos ou condições que possam suscitar uma dúvida
significativa sobre a capacidade da Empressa continuar a
operar de acordo com o pressuposto da continuidade. Se
concluirmos que existe uma incerteza material, somos obrigados a chamar a atenção, no relatório do auditor, para as
divulgações relacionadas nas demonstrações financeiras ou,
caso tais divulgações sejam inadequadas, modificar a nossa
opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de
auditoria obtida até à data do nosso relatório de auditoria.
Porém, futuros acontecimentos ou condições podem provocar que a Empressa descontinue as operações.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e
se as demonstrações financeiras representam as transacções
e eventos subjacentes de forma a obter uma apresentação
apropriada.
Comunicamos com os administradores sobre, entre outros
assuntos, o âmbito planeado e o momento da auditoria e as
constatações de auditoria relevantes, incluindo quaisquer deficiências significativas no controlo interno que identificamos
durante a auditoria.
Fornecemos igualmente aos administradores uma eclaração
de que cumprimos as exigências éticas relevantes em relação
à independência e de reportarmos todas as relacções e outras
questões que possam ser razoavelmente consideradas como
relacionadas à nossa independência e, quando aplicável, acções
tomadas para eliminar ameaças ou salvaguardas aplicadas.
Das questões reportadas aos administradores, determinamos as
questões que tiveram maior importância na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e, portanto, constituem as principais constatações de auditoria. Descrevemos
essas questões no nosso relatório de auditoria, a menos que
a lei ou regulamento impossibilite a divulgação pública sobre
a questão ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
determinamos que uma questão não deve ser comunicada no
nosso relatório considerando que as consequências adversas de
fazê-lo seriam razoavelmente esperadas de superar os benefícios de interesse público de tal comunicação.

We communicate with the directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant
audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
We also provide the directors with a statement that we have
complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or
safeguards applied.
From the matters communicated with the directors, we determine
those matters that were of most significance in the audit of the
financial statements of the current year and are therefore the key
audit matters. We describe these matters in our auditors’ report
unless law or regulation precludes public disclosure about the
matter or when, in extremely rare circumstances, we determine
that a matter should not be communicated in our report because
the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KPmG, sociedade de auditores Certificados,
04/sCa/oCam/2014

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

FINANCIAL STATEMENTS

KPMG, Registered Audit Firm, 04/SCA/OCAM/2014
Represented by:

Representado por:

Hem Chandra Joshi, 57/CA/OCAM/2014
Sócio / Partner
11 de Maio de 2021
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DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS
E OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
AS AT 31 DECEMBER 2020
nota
Note

31 dezembro /
31 December 2020

31 Dezembro /
31 December 2019

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31DE DEZEMBRO DE 2020
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
nota

31 dezembro /
31 December 2020

31 Dezembro /
31 December 2019

Note

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

Rédito / Revenue

4.1

16,822

16,167

4.2

(9,996)

(9,496)

4

6,826

6,671

22.3

46

(71)

Custo de Venda e de administração / Selling and administrative expenses

5.1

(4,745)

(4,551)

Activos /Assets
Propriedade, instalações e equipamento / Property, plant and equipment

10

21,186

20,398

Activos intangíveis e goodwill / Intangible assets and goodwill

11

327

343

Custo de vendas / Cost of sales

Activos por Impostos diferidos / Deferred tax assets

7.2

-

243

lucro bruto / Gross profit

21,513

20,984

activos não-correntes / Non-current assets

Imparidade de clientes / Impairment on trade receivables

Inventários / Inventories

12

2,287

1,900

Clientes e outros devedores / Trade and other receivables

13

661

582

Outras despesas operacionais / Other operating expenses

5.2

(479)

(129)

20.2

1,065

599

Outro rendimento operacional / Other operating income

5.3

-

95

14

1,328

2,339

1,648

2,015

5,341

5,420

26,854

26,404

Activo por impostos correntes / Current tax assets
Caixa e equivalentes de caixa / Cash and cash equivalents
activos correntes / Current assets
Total de activos / Total assets
Capìtal próprio / Equity

lucro operacional / Operating profit
Rendimentos Financeiros / Finance Income

6

5

29

Custos Financeiros / Finance costs

6

(1,168)

(551)

485

1,493

(243)

(483)

242

1,010

-

-

242

1,010

lucro antes de impostos / Profit before tax
Impostos sobre o rendimento/ Income tax expense

Capital social / Share capital

15

317

317

Prémio de emissão / Share premium

15

8,907

8,907

Reserva legal / Legal reserve

17

79

79

Lucros acumulados / Retained earnings

6,230

5,988

Total de capital próprio / Total equity

15,533

15,291

18.1

122

136

7.2

151

-

273

136

14

225

3,147

18.2

5,474

987

19

5,349

6,843

Passivos correntes / Current liabilities

11,048

10,977

Total dos passivos / Total liabilities

11,321

11,113

Total de capital próprio e passivos / Total equity and liabilities

26,854

26,404

7

lucro / Profit
Outro Rendimento Integral Líquido de Imposto /
Other comprehensive income net of tax
Total de rendimento integral / Total Comprehensive Income
Resultados por acção básico / Basic earnings per share

8

1.52

7.37

resultados diluídos por acção / Diluted earnings per share

8

1.52

7.37

Passivos / Liabilities
Empréstimos que rendem juros / Interest-bearing loans and borrowings
Passivos por Impostos diferidos / Deferred tax Liabilities
Total dos passivos não-corrente / Total non-current liabilities
Descobertos bancários / Bank overdrafts
Empréstimos que rendem juros / Interest-bearing loans and borrowings
Fornecedores e outros credores / Trade and other payables

14
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

STATEMENT OF CASH FLOWS

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31DE DEZEMBRO DE 2020
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31DE DEZEMBRO DE 2020
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
nota

Capital social

Prémio de
emissão

Note

Share capital

Saldo em 1 de Janeiro de 2019 /
Balance at 1 January 2019
Total do rendimento integral /
Total comprehensive income

reserva legal lucros acumulados

Total

Share
premium

Legal reserve

Retained earnings

Total

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

244

1,241

79

5,403

6,967

-

-

-

1,010

1,010

Transacções com os accionistas da
empresa / Transactions with
owners of the company

Dividendos / Dividends
saldo em 31 de dezembro de 2019 /
Balance at 31 December 2019

Saldo em 1 de Janeiro de 2020 /
Balance at 1 January 2020
Total do rendimento integral /
Total comprehensive income
saldo em 31 de dezembro de 2020 /
Balance at 31 December 2020

9

73

7,666

-

-

7,739

-

-

-

(425)

(425)

317

8,907

79

5,988

15,291

317

8,907

79

5,988

15,291

-

-

-

242

242

317

8,907

79

6,230

15,533

Fluxo de caixa gerado pelas operações/Cash generated from operations
Juro pago/ Interest paid

2019

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

20.1

1,970

4,604

6

(992)

(522)

20.2

(315)

(1,268)

663

2,814

Fluxo líquido de caixa de actividades operacionais / Net cash from operating activities

Fluxo de caixa de actividades de investimento / Cash flows from investing activities
Aquisição de propriedades, instalações e equipamento /
Acquisition of property plant and equipment

10

(3,224)

(10,793)

Aquisição de activos intangíveis /Acquisition of intangible assets

11

(6)

(55)

Juro recebido / Interest received

6

5

29

-

85

(3,225)

(10,734)

Receitas da venda de propriedades, instalações e equipamento /
Proceeds from the sale of property, plant and equipment
Fluxo líquido de caixa de actividades de investimento /
Net cash used in investing activities

Fluxo de caixa de actividades de financiamento / Cash flows from financing activities
Receitas de impréstimos / Proceeds from loans and borrowings

18.3

7,756

920

Reembolsos de empréstimos /Borrowings repaid

18.3

(3,243)

-

Receitas de emissão de acções / Proceeds from rights issue

15.2

-

7,739

Dividendos pagos / Dividends paid

19.3

-

(425)

(40)

(84)

Fluxo líquido de caixa de actividades de financiamento /
Net cash from financing activities

4,473

8,150

aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa /
Net increase in cash and cash equivalents

1,911

230

Caixa e equivalentes de caixa em 1 de Janeiro /
Cash and cash equivalents at 1 January

(808)

(1,038)

1,103

(808)

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro /
Cash and cash equivalents at 31 December
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2020

Fluxo de caixa de actividades operacionais / Cash flows from operating activities

Pagamento de passivo de Locações / Payment of lease liabilities

16

31 Dezembro /
31 December

Note

Imposto sobre o rendimento pago / Income tax paid

Emissão de acções/ Rights issue

31 dezembro /
31 December

nota

21
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
1. entidade a reportar
A Cervejas de Moçambique, SA (“a Empresa”) é uma sociedade de
responsabilidade limitada registada na República de Moçambique
e foi constituída em 1 de Agosto de 1995, na sequência da privatização das fábricas de cerveja MacMahon e Manica, em Maputo
e Beira, respectivamente. A sua principal actividade é a produção,
distribuição e venda de cerveja e outras bebidas alcoólicas e não
alcoólicas na República de Moçambique. A Cervejas de Moçambique, SA está cotada na Bolsa de Valores de Moçambique.

As the Company is only producing beer and operates in an integrated way throughout the country, the Company reports as one
operating segment. All non-current assets are based in Mozambique and revenue is generated within Mozambique.

A Empresa mãe da Cervejas de Moçambique é a ABInBev, constituída e domiciliada na Bélgica.

The ultimate parent company of Cervejas de Moçambique SA is
ABInBev, incorporated and domiciled in Belgium.

Em Outubro de 2016, a ABInBev se fundiu com a SABMiller Plc e
indirectamente tornou-se accionista maioritário da empresa. Com
efeitos a partir de 9 de Outubro de 2017, o accionista maioritário
SABMiller Africa BV alterou o seu nome para AB InBev Africa BV.
2. base de Preparação

NOTES TO THE FINANCIAL
STATEMENTS
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Cervejas de Moçambique, SA (˝the Company˝) is a limited liability company registered in the Republic of Mozambique and was
incorporated on 1 August 1995 upon the privatisation of the MacMahon and Manica Breweries in Maputo and Beira, respectively.
Its principal activity is the production, distribution and sale of
alcoholic beverages including lager beer and opaque beer in the
Republic of Mozambique. Cervejas de Moçambique, SA is listed on
the Mozambican stock exchange.

Como a Empresa produz apenas cerveja e opera de forma integrada em todo o país, a empresa reporta como um segmento operacional. Todos Activos não circulantes são baseados em Moçambique e a receita é gerada dentro de Moçambique.

Endereço registado: Rua do Jardim, nº 1329, caixa postal 3555
Maputo, Moçambique.

NOTAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

1. Reporting Entity

Registered address of the company: Rua do Jardim nr 1329, PO
Box 3555 Maputo, Mozambique.
In October 2016, ABInBev acquired SABMiller Plc and indirectly
became the majority shareholder of the company. With effect
from 9 October 2017, the Majority shareholder SABMiller Africa
BV changed its registered name to ABInBev Africa BV.

2.1 base contabilística

2. Basis of Preparation

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as
Normas Internacionais de Relato Financeiro (“NIRFs”). As demonstrações financeiras são preparadas com base no princípio do custo
histórico salvo indicação em contrário.

2.1 Basis of accounting

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelos Administradores em 11 de Maio de 2021.
2.2 moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras são apresentadas em Meticais, que
constitui a moeda funcional da Empresa. Todos os montantes foram arredondados para milhões de Metical mais próximo, a menos
que o contrário seja indicado.
2.3 uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras exige que a gestão
formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afectam a
aplicação das políticas e dos valores reportados em activos, passivos, receitas e custos. Os resultados reais podem diferir destas
estimativas.

These financial statements have been prepared in accordance
with International Financial Reporting Standards (“IFRS”) on the
historical cost basis unless indicated otherwise.
The financial statements were approved by the Directors on 11
May 2021.
2.2 Functional and presentation currency
The financial statements are presented in Mozambican Meticais,
which is the Company’s functional currency. All amounts have been
rounded to the nearest million Meticais, unless otherwise indicated.
2.3 Use of estimates and judgments

As estimativas e pressupostos subjacentes são revistos numa base
contínua. As revisões às estimativas contabilísticas são reconhecidas no período em que a estimativa é revista e em todos os períodos futuros que a revisão vier a afectar.

The preparation of financial statements requires management
to make judgments, estimates and assumptions that affect the
application of policies and reported amounts of assets, liabilities,
income and expenses. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an
ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised
in the period in which the estimate is revised and in any future
periods affected.

A informação sobre premissas e incertezas de estimativa em 31
de Dezembro de 2020, com um significativo risco de resultar em
um ajuste material à quantia escriturada de activos e passivos nos
próximos exercícios são os seguintes:

Information about assumptions and estimation uncertainities at
31 December 2020 that have a significant risk of resulting in a
material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities in the next financial year are as follows:
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(i) imparidade de contas a receber
A provisão para perdas de clientes é mensurada a um montante
igual à perda de crédito esperada ao longo da vida.
Ao determinar a Perda de Crédito Esperada são considerados factores quantitativos e qualitativos com base na experiência histórica,
avaliação de crédito informada e informação prospectiva. A identificação da concentração de risco requer julgamento. A Empresa
assume que os clientes com mais de 90 dias de vencimento são
considerados com imparidade de crédito. Os principais pressupostos consistem na determinação da perda de crédito ponderada pela
probabilidade
(ii) imparidade de goodwill

(i) Impairment of receivables
Loss allowance for the trade receivables is measured at an
amount equal to life time expected credit loss (ECL).
When determining ECL both quantitative and qualitative factors
are considered based on the historical experience, informed
credit assessment and forward looking information. Identifying
concentration of risk requires judgement. The Company assumes
that trade receivables more than 90 days past due are considered
credit impaired. Key assumptions are in determining the probability-weighted-average loss rate.
(ii) Impairment of goodwill

A Gestão analisa os factores internos e externos para avaliar a
deterioração do goodwill. O goodwill relacionado com determinadas marcas ou linhas de negócio sofre igualmente imparidade se
houver evidência objectiva disponível ou se os Administradores
decidirem parar uma linha de negócio em virtude de factores relevantes. Para realizar a análise de imparidade, a quantia escriturada
da unidade geradora de caixa à qual o goodwill é atribuído é comparada com a quantia recuperável da respectiva unidade geradora
de caixa. O valor em uso é determinado descontando os fluxos de
caixa futuros a serem gerados a partir do uso contínuo da unidade
geradora de caixa. Os fluxos de caixa futuros são determinados
tendo em conta as sensibilidades aos potenciais impactos de catástrofes naturais e outras eventualidades. Os principais pressupostos
consistem em determinar a taxa de crescimento dos fluxos de caixa
futuros e a taxa de desconto aplicável.

Management analyses both internal and external factors to assess
the impairment of goodwill. Goodwill relating to particular brands
or business line is also impaired if there is objective evidence available or directors decide to stop a line of business in view of relevant
factors. To perform the impairment analysis, the carrying amount of
the cash generating unit to which goodwill is allocated is compared
with the recoverable amount of the respective cash generating unit.
The value in use is determined by discounting the future cash flows
to be generated from the continuing use of the cash generating
unit. The future cash flows are determined taking into consideration
sensitivities to potential impacts of natural disasters and other
eventualities. Key assumptions are in determining the future cashflows growth rate and the applicable discount rate.

3. Políticas Contabilísticas significativas

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements.

As políticas contabilísticas descritas abaixo foram consistentemente aplicadas a todos os períodos apresentados nestas demonstrações financeiras.
3.1 Transacções em moeda estrangeira
As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de
câmbio em vigor à data das transacções. Os activos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos para
Meticais à taxa de câmbio em vigor na data do correspondente
movimento. As diferenças cambiais resultantes da conversão são
reconhecidas em lucros ou prejuízos. Os activos e passivos nãomonetários denominados em moeda estrangeira que sejam apresentados ao justo valor, são convertidos para Meticais à taxa de
câmbio em vigor nas datas em que o justo valor foi determinado, e
tais diferenças cambiais são reconhecidas em lucros ou prejuízos.
3.2 instrumentos financeiros
a) reconhecimento e mensuração inicial
As contas a receber e os títulos de dívida emitidos são inicialmente
reconhecidos quando são originados. Todos os outros activos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a empresa
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento.
Um activo financeiro (a menos que sejam clientes sem uma componente de financiamento significativo) ou um passivo financeiro
é inicialmente mensurado pelo justo valor acrescido, para um item
não a justo valor através de lucros ou prejuízos, custos de transacção que sejam directamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão.
Clientes sem uma componente de financiamento significativo são
inicialmente mensurados pelo preço da transacção.
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3. Significant Accounting Policies

3.1 Foreign currency transactions
Transactions in foreign currencies are translated at the foreign
exchange rate ruling at the transaction date. Monetary assets
and liabilities denominated in foreign currencies are translated to
Meticais at the foreign exchange rate ruling at that date. Foreign
exchange differences arising on translation are recognised in profit
or loss. Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign
currencies that are measured at fair value are translated to Meticais
at foreign exchange rates ruling at the dates the fair value was determined, and such exchange differences are recognized in profit or loss.
3.2 Financial instruments
a) Recognition and initial measurement
Trade receivables and debt securities issued are initially recognised
when they are originated. All other financial assets and financial liabilities are initially recognised when the company becomes a party
to the contractual provisions of the instrument.
A financial asset (unless it is a trade receivable without a significant
financing component) or financial liability is initially measured at
fair value plus, for an item not at fair value through profit or loss
(FVTPL), transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue. A trade receivable without a significant financing
component is initially measured at the transaction price.

b) Classificação e mensuração

b) Classification and measurement

(i) Passivos financeiros

(i) Financial liabilities

Passivos financeiros são classificados como mensurados pelo
custo amortizado. Outros passivos financeiros são mensurados
pelo custo amortizado, utilizando o método do juro efectivo. As
despesas com juros e ganhos e perdas cambiais são reconhecidas
nos lucros ou prejuízos.
(ii) activos financeiros
A Empresa classificou os seus activos financeiros como mensurados ao custo amortizado. A classificação é efectuada de acordo
com o modelo de negócios determinado com base na finalidade
dos benefícios de activos financeiros e dos fluxos de caixa esperados.
activos financeiros registados ao custo amortizado
Os activos detidos para a cobrança de fluxos de caixa contratuais
onde esses fluxos de caixa representam apenas pagamentos exclusivamente de capital e juros (PECJ), cujos pagamentos são fixos
ou pré-determinados, que não são activamente negociados e
que não são instrumentos derivados, são mensurados pelo custo
amortizado. São incluídos nos activos correntes, excepto para as
maturidades acima de 12 meses após a data da demonstração da
posição financeira. Aqueles com prazo de maturidade superior a
12 meses são classificados como activos não correntes. Os activos
financeiros da Empresa mensurados ao custo amortizado compreendem “clientes e outras contas a receber” e “caixa e equivalentes de caixa” nas demonstrações financeiras. Esses activos são
subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o
método de juros efectivos. Os custos amortizados são reduzidos
pelo custo com imparidade. Receitas de juros, ganhos e perdas
cambiais e perdas por imparidade são reconhecidos nos lucros ou
prejuízos.
Ao avaliar se os fluxos de caixa contratuais têm características de
PECJ, a Empresa considera os termos contratuais do instrumento,
o que compreende avaliar se o activo financeiro contém um termo
contratual que possa alterar a calendarização ou o montante dos
fluxos de caixa contratuais de forma a não cumprir esta condição.
A Empresa aplicou uma abordagem simplificada e utilizou a matriz de imparidade para o cálculo da imparidade das suas contas
a receber contabilizadas ao custo amortizado, considerando que
não fazem parte de nenhuma componente financeira significativa. Um modelo de perda de crédito esperada (PCE), envolve
uma abordagem em três etapas, pela qual os activos financeiros
movimentam-se pelas três fases à medida que a sua qualidade de
crédito muda. Determina como a Empresa mensura as perdas por
imparidade e aplica o método da taxa de juro efectiva. Uma abordagem simplificada é permitida para activos financeiros que não
tenham um componente financeiro significativo (por exemplo,
clientes). Para mensurar a perda de crédito esperada, os clientes
foram agrupados com base em características de risco de crédito
compartilhadas e nos dias vencidos.

Financial liabilities are classified as measured at amortized cost.
Other financial liabilities are measured at amortised cost using
the effective interest method. Interest expense and foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss.
(ii) Financial assets
The Company classified its financial assets as carried at amortized
cost. Classification is performed in accordance with the business
model determined based on the purpose of benefits from financial
assets and expected cash flows.
Financial assets carried at amortised cost
Assets that are held for collection of contractual cash flows where
those cash flows represent solely payments of principal and interest (SPPI), whose payments are fixed or predetermined, which are
not actively traded and which are not derivative instruments are
measured at amortised cost. They are included in current assets,
except for maturities more than 12 months after the statement
of financial position date. Those with maturities more than 12
months are classified as non-current assets. The Company’s financial assets carried at amortised cost comprise “trade and other receivables” and “cash and cash equivalents” in the financial statements. These assets are subsequently measured at amortised cost
using the effective interest method. The gross carrying amount is
reduced by impairment losses. Interest income, foreign exchange
gains and losses and impairment are recognised in profit or loss.
In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the
Company considers the contractual terms of the instrument. This
includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual
cash flows such that it would not meet this condition.
The Company has applied simplified approach and used impairment matrix for the calculation of impairment on its receivables
carried at amortized cost, since they do not comprise of any significant finance component. The expected credit loss (ECL) model,
involves a three stage approach whereby financial assets move
through the three stages as their credit quality changes. It dictates how the Company measures impairment losses and applies
the effective interest method. A simplified approach is permitted
for financial assets that do not have a significant financing component (e.g. trade receivables). To measure the ECL, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.
In accordance with this method, if any provision provided to the
trade receivables because of a specific event, the Company measures expected credit loss from these receivables by the lifetime
expected credit loss. The calculation of expected credit loss is
performed based on the experience of the Company and its expectations for the future indications.
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De acordo com este método, se alguma provisão for criada para
os clientes devido a eventos específicos, a Empresa mensura a
perda de crédito esperada desses clientes pela perda esperada de
crédito ao longo da vida. O cálculo da perda esperada de crédito
(PCE) é realizado com base na experiência da Empresa e em suas
expectativas quanto às futuras indicações.
c) desreconhecimento
(i) activos financeiros
A empresa desreconhece um activo financeiro quando os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do activo financeiro expiram, ou
transfere os direitos de receber os fluxos de caixa contratuais
numa transacção na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do activo financeiro são transferidos ou
em que a empresa não transfere nem retém substancialmente
todos os riscos e benefícios da propriedade e não detém o controlo do activo financeiro.
A empresa efectua transacções em que transfere activos reconhecidos na sua posição financeira, mas retém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos activos transferidos.
Nestes casos, os activos transferidos não são desreconhecidos.
(ii) Passivos financeiros
A empresa desreconhece um passivo financeiro quando as suas
obrigações contratuais são liquidadas ou canceladas ou expiram.
A Empresa desreconhece igualmente um passivo financeiro quando os seus termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo
modificado são substancialmente diferentes, caso em que um
novo passivo financeiro com base nos termos modificados é reconhecido ao justo valor.
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença
entre a quantia escriturada extinta e a contraprestação paga (incluindo quaisquer activos não monetários transferidos ou passivos assumidos) é reconhecida nos lucros ou prejuízos.
d) Compensação
Os activos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado na demonstração da posição financeira quando,
e somente quando, a entidade tem um direito legal de compensar
os valores e pretende liquidá-los numa base líquida ou realizar o
activo e liquidar o passivo simultaneamente.

c) Derecognition
(i) Financial assets
The company derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or
it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a
transaction in which substantially all of the risks and rewards of
ownership of the financial asset are transferred or in which the
company neither transfers nor retains substantially all of the risks
and rewards of ownership and it does not retain control of the
financial asset.
The company enters into transactions whereby it transfers assets
recognised in its statement of financial position, but retains either
all or substantially all of the risks and rewards of the transferred
assets. In these cases, the transferred assets are not derecognized.
(ii) Financial liabilities
The company derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled, or expire. The company
also derecognises a financial liability when its terms are modified
and the cash flows of the modified liability are substantially different, in which case a new financial liability based on the modified
terms is recognised at fair value.
On derecognition of a financial liability, the difference between
the carrying amount extinguished and the consideration paid
(including any non-cash assets transferred, or liabilities assumed)
is recognised in profit or loss.
d) Offsetting
Financial assets and financial liabilities are offset and the net
amount presented in the statement of financial position when,
and only when, the entity currently has a legally enforceable right
to set off the amounts and it intends either to settle them on a net
basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.
e) Recognition of the loss allowance

e) reconhecimento da provisão para a perda

Loss allowance for the trade receivables and contract assets is
measured at an amount equal to life time expected credit loss
(ECL). When determining ECL both quantitative and qualitative
factors are considered based on the historical experience, informed credit assessment and forward-looking information. ECL is
probability-weighted estimate of the credit loss.

A provisão para perdas para as clientes é medida em um montante igual à perda de crédito esperada (PCE) em tempo de vida. Ao
determinar a PCE, ambos os factores quantitativos e qualitativos
são considerados com base na experiência histórica, na avaliação
de crédito informada e na informação prospectiva. A PCE é uma
estimativa ponderada pela probabilidade da perda de crédito.

A financial asset is credit impaired when one or more events that
have a detrimental impact on the estimated future cash flows of
the financial assets, have occurred. Evidence that a financial asset
is credit impaired may include, significant financial difficulty of
the borrower, breach of contract or being more than 90 days past
due.

Um ativo financeiro está em imparidade quando um ou mais
eventos que tenham um impacto negativo nos fluxos de caixa
futuros estimados dos activos financeiros tenham ocorrido. A
evidência de que um activo financeiro está em imparidade pode
incluir, dificuldade financeira significativa do tomador de empréstimo, quebra de contrato ou atraso de mais de 90 dias.

anulação

Write off

A quantia escriturada bruta do activo financeiro é anulado quando a empresa não tem expectativa razoável de recuperar o activo
financeiro.

The gross carrying amount of the financial asset

3.3 Capital social
(i) acções ordinárias

is written off when the company has no reasonable expectation of
recovering the financial asset.
3.3 Share capital
(i) Ordinary shares

Os custos incrementais directamente atribuíveis à emissão de
acções ordinárias são reconhecidos como uma dedução de capitais próprios.

Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary
shares are recognised as a deduction from equity.

3.4 Propriedade, instalações e equipamento

3.4 Property, plant and equipment

(i) reconhecimento e mensuração

(i) Recognition and measurement

Os itens de propriedade, instalações e equipamento são inicialmente registados ao custo e avaliados pelo seu custo histórico
deduzido da depreciação e perdas por imparidade acumuladas.

Items of property, plant and equipment are initially recorded at
cost and are measured at cost less accumulated depreciation and
impairment losses.

O custo inclui as despesas que sejam directamente atribuíveis à
aquisição do activo. O custo dos activos de construção própria
inclui o custo dos materiais e de mão-de-obra directa, e todos os
outros custos directamente atribuíveis para colocar o activo em
condições de executar o trabalho para o qual o mesmo se destina.
O “software” adquirido que seja parte integrante e concorra para
a funcionalidade do respectivo equipamento é capitalizado como
parte do equipamento.

Cost includes expenditures that are directly attributable to the
acquisition of the asset. The cost of self-constructed assets includes
the cost of materials and direct labor, any other costs directly attributable to bringing the asset to a working condition for its intended
use. Purchased software that is integral to the functionality of the
related equipment is capitalised as part of the equipment.

Nos casos em que partes de um item de propriedade, instalações
e equipamento tiverem tempos de vida útil diferentes, os mesmos são contabilizados como itens de propriedade, instalações e
equipamento separados.
As transferências do investimento de capital em curso para activos capitalizados são realizadas após a conclusão satisfatória do
projecto e de activos relacionados.
(ii) Custos subsequentes
Os custos de substituir parte de um item de propriedade, instalações e equipamento são reconhecidos na quantia escriturada do
item, se for provável que os benefícios económicos futuros incorporados em parte desse item fluirão para a Empresa e o seu custo
puder ser mensurado de forma fiável. Os custos do dia-adia com a
prestação de serviços de manutenção à propriedade, instalações
e equipamento são reconhecidos em lucros ou prejuízos conforme forem incorridos.
(iii) depreciação
A depreciação é reconhecida em lucros ou prejuízos segundo o
método das quotas constantes durante os períodos de vida útil
estimada de cada parte de um item de propriedade, instalações e
equipamento.
A vida útil estimada do período corrente é de:
Edifícios e melhorias: 20 – 50 anos
Instalações e equipamento: 10 – 25 anos
Viaturas: 5 anos
Vasilhame incluindo garrafas retornáveis: 1 – 7 anos

Where parts of an item of property, plant and equipment have
different useful lives, they are accounted for as separate items of
property, plant and equipment.
Transfers from capital work in progress to capitalized assets are
made on satisfactory completion of the project and related assets.
(ii) Subsequent costs
The cost of replacing part of an item of property, plant and equipment is recognised in the carrying amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part
will flow to the Company and its cost can be reliably measured.
The costs of the day to day servicing of property, plant and equipment are recognised in the statement of profit or loss and other
comprehensive income as incurred.
(iii) Depreciation
Depreciation is recognised in the statement of profit or loss and
other comprehensive income on a straight-line basis over the
estimated useful lives of each part of an item of property, plant
and equipment.
The estimated useful lives for the current and prior periods are as
follows:
Freehold buildings and improvements: 20–50 years
Plant and equipment: 10 – 25 years
Vehicles: 5 years
Containers including returnable bottles: 1–7 years
Depreciation methods, useful lives and residual value are reassessed at each reporting date and adjusted as appropriate.

Os métodos de depreciação, vidas úteis e valor residual são reavaliados à data de relato e ajustados conforme apropriado.
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A depreciação das garrafas retornáveis e do vasilhame é registada
para anular o vasilhame no decurso da sua vida útil. O preço de
custo é amortizado ao longo de um período de 1-7 anos.

Depreciation on returnable bottle and containers is recorded to
write off the container over the course of the useful life. The cost
price is written down over a period of 1-7 years.

O investimento de capital em curso não é depreciado. No entanto, os custos capitalizados para projectos que são descontinuados
ou cancelados são gastos no ano em que o projecto é descontinuado.

Capital work in progress is not depreciated. However, capitalized
expenditure for projects which are discountinued or cancelled is
expensed in the year the project is discontinued.

O ganho ou perda decorrente do desreconhecimento de um item
de propriedade, instalações e equipamento é incluído nos lucros
ou prejuízos quando o item é desreconhecido.
3.5 activos intangíveis
(i) reconhecimento e mensuração
O valor do goodwill representa os valores resultantes da concentração de actividades empresariais. O mesmo representa o excesso do custo da aquisição sobre o interesse da Empresa no justo
valor líquido da adquirida.
Goodwill, patentes e marcas e softwares são mensurados ao
custo deduzido das perdas por imparidade acumuladas. Em
conformidade com a Norma Internacional de Contabilidade NIC
36, a empresa efectua anualmente a revisão de imparidade do
goodwill. As principais premissas utilizadas na estimativa do valor
recuperável incluem taxa de desconto e taxa de crescimento no
lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (LAJIDA) esperado. Os valores atribuídos às principais premissas representam a avaliação da administração de tendências futuras com
base em dados históricos de fontes externas e internas.
(ii) Custos subsequentes
Os custos subsequentes nos activos intangíveis capitalizados são
capitalizados somente quando os mesmos aumentam os benefícios económicos futuros incorporados no activo específico a que
os mesmos dizem respeito. Todos os outros custos são reconhecidos em lucros ou prejuízos conforme incorridos.
(iii) amortização
A amortização é reconhecida em lucros ou prejuízos segundo o
método das quotas constantes ao longo da vida útil estimada
dos activos intangíveis, a menos que esses tempos de vida sejam
indefinidos.
A vida útil estimada do período corrente é de: Software: 3 anos
O goodwill e patentes e marcas comerciais com tempo de vida
útil indefinido não são amortizados mas são sistematicamente
testados para a imparidade, a cada data de relato e são classificados como activos de vida útil indefinida quando não há factores
legais, regulatórios, contractuais ou económicos que possam
limitar as vidas úteis. Outros activos intangíveis incluem softwares
que são amortizados por um período de três anos a partir da data
em que estiverem disponíveis para uso.
3.6 inventários
Os inventários são avaliados ao menor do custo e do valor realizável líquido. O custo inclui gastos incorridos na aquisição dos
inventários e trazê-los para o seu local e condição existentes. O
método da média ponderada é usado na atribuição do custo dos
inventários.
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The gain or loss arising from the derecognition of an item of property, plant and equipment is included in the profit or loss when the
item is derecognised.
3.5 Intangible assets
(i) Recognition and measurement

O custo dos produtos acabados e do investimento em curso compreende matérias-primas, outros materiais de produção, mãode-obra directa, outros custos directos e uma alocação de gastos
gerais fixos e variáveis com base na capacidade operacional
normal. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no
decurso normal da actividade, menos a estimativa dos custos de
conclusão e venda.
Os inventários são registados caso a caso se o valor líquido realizável previsto for inferior à quantia escriturada dos inventários.
O cálculo do valor realizável líquido tem em consideração características específicas de cada categoria de inventário, tais como
data de validade, prazo de validade restante, indicadores de baixa
rotação, entre outros.

Goodwill represents amounts arising through business combinations. It represents the excess of the cost of the acquisition over
the Company’s interest in the net fair value of the acquiree.

3.7 imparidade

Goodwill, patents and trademarks and softwares are measured
at cost less accumulated impairment losses. In line with IAS 36,
an impairment review of Goodwill is performed annually. The key
assumptions used in the estimation of the recoverable amount
include discount rate and growth rate in the expected earnings
before interest, tax depreciation and amortisation (EBITDA). The
values assigned to the key assumptions represent management’s
assessmentof future trends based on historical data from both
external and internal sources.

As quantias escrituradas dos activos não-financeiros da Empresa,
com excepção dos inventários e imposto diferido, são revistos na
data de cada relato para determinar se existe alguma indicação
de imparidade. No caso de existir essa indicação, o valor recuperável do activo é estimado. Para os activos intangíveis com uma
vida útil indefinida, o valor recuperável é estimado em cada data
de relato.

(ii) Subsequent expenditure
Subsequent expenditure on capitalised intangible assets is capitalised only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditure is
expensed as incurred.
(iii) Amortisation
Amortisation is recognised in the statement of profit or loss and
other comprehensive income on a straight-line basis over the
estimated useful lives of the intangible assets unless such lives are
indefinite.
The estimated useful lives for the current and prior periods are as
follows: Software : 3 years
Goodwill patents and brands with an indefinite useful life are not
amortised but are systematically tested for impairment at each
reporting date and are classified as indefinite useful lives assets
when there are no legal, regulatory, contractual or economic
factors those could limit the useful lives. Other intangible assets
include softwares which are amortised over three years’ time
from the date they are available for use.
3.6 Inventories
Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value. Cost includes expenditure incurred in acquiring the inventories
and bringing them to their existing location and condition. The
weighted average method is used in assigning the cost of inventories.

(i) activos não-financeiros

Uma perda por imparidade é reconhecida sempre que a quantia
escriturada de um activo ou da sua unidade geradora de caixa
exceder o seu valor recuperável.
Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo de activos identificáveis que gera fluxos de caixa largamente independentes dos
outros activos e grupos. As perdas por imparidade são reconhecidas em lucros ou prejuízos. As perdas por imparidade reconhecidas a respeito das unidades geradoras de caixa com goodwill
são atribuídas para reduzir o goodwill e a quantia escriturada dos
activos na unidade geradora de caixa numa base pro rata.
O valor recuperável de um activo ou unidade geradora de caixa
é o maior entre o seu valor de uso e o seu justo valor menos os
custos de venda. Na avaliação do valor de uso, os fluxos de caixa
futuros estimados são descontados ao seu valor presente, usando
uma taxa de desconto antes do efeito do imposto que reflecte as
avaliações actuais do mercado do valor do dinheiro no tempo e
os riscos específicos para o activo.
As perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores
são reavaliadas a cada data de relato para quaisquer indicações
de que a perda tenha reduzido ou não mais exista. Uma perda
por imparidade é revertida caso tenha havido uma mudança nas
estimativas usadas para determinar o valor recuperável.
Uma perda por imparidade é revertida somente na medida em
que a quantia escriturada do activo não exceda a quantia escriturada que teria sido determinada, líquido de depreciação ou amortização, caso nenhuma perda por imparidade tivesse sido reconhecida. Perdas por imparidade de goodwill não são revertidas.
3.8 benefícios dos trabalhadores
(i) Plano de contribuição definida
As contribuições para o Instituto Nacional de Segurança Social –
INSS (Fundo Nacional de Segurança Social), um plano de contribuição definida que todas as Empresas moçambicanas são, por
lei, obrigadas a fazer, baseiam-se em 4% dos salários.

The cost of finished products and work in progress comprises raw
materials, other production materials, direct labor, other direct
cost and an allocation of fixed and variable overhead based on
normal operating capacity. Net realizable value is the estimated
selling price in the ordinary course of business, less the estimated
completion and selling costs.
Inventories are written down on a case-by-case basis if the anticipated net realizable value declines below the carrying amount of
the inventories. The calculation of the net realizable value takes
into consideration specific characteristics of each inventory category, such as expiration date, remaining shelf life, slow-moving
indicators, amongst others.
3.7 Impairment
(i) Non-Financial assets
The carrying amounts of the Company’s non-financial assets, other than inventories and deferred tax, are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the asset’s recoverable amount
is estimated. For intangible assets that have indefinite lives, the
recoverable amount is estimated at each reporting date.
An impairment loss is recognised whenever the carrying amount
of an asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable
amount. A cash generating unit is the smallest identifiable asset
group that generates cash flows that are largely independent
from other assets and groups. Impairment losses are recognised
in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Impairment losses recognised in respect of cash-generating
units with goodwill are allocated first to reduce the goodwill and
then to reduce the carrying amount of the assets in the cash-generating unit on a pro-rata basis.
The recoverable amount of an asset or cash-generating unit is
the greater of its value in use and its fair value less costs to sell. In
assessing the value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that
reflects current market assessments of the time value of money
and the risks specific to the asset.
Impairment losses recognised in prior periods are reassessed
at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists.
An impairment loss is reversed if there has been a change in the
estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying
amount does not exceed the carrying amount that would have
been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised. Impairment losses on goodwill is not reversed.
3.8 Employee benefits
(i) Defined contribution plan
Contributions to the Instituto Nacional de Segurança Social – INSS
(National Social Security Fund), a defined contribution plan, which
all Mozambican companies are by law, obliged to make, are based
on 4% of salaries Obligations for contributions to the statutory
social security fund are expensed as the related service is provided
and recognised as personnel expenses in profit or loss.
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As obrigações respeitantes as contribuições para o Instituto
Nacional de Segurança Social são contabilizadas assim que o
serviço relacionado for prestado e reconhecidas como custos
do pessoal nos lucros ou prejuízos. As contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um activo na medida
em que um reembolso em dinheiro ou uma redução em futuros
pagamentos estejam disponíveis.
(ii) benefícios de curto-prazo
As obrigações de curto-prazo referentes aos beneficios das
obrigações de curto-prazo referentes aos benefícios a pagar aos
trabalhadores são mensuradas numa base não descontada e são
registadas como custos quando o respectivo serviço é prestado.

Prepaid contributions are recognised as an asset to the extent
that a cash refund or a reduction in future payments is available.
(ii) Short-term benefits
Short-term employee benefit obligations are measured on an
undiscounted basis and are expensed as the related service is
provided.
A liability is recognised for the amount expected to be paid under
short-term bonus or profit-sharing plans if the company has a
present legal or constructive obligation to pay this amount as a
result of past service provided by the employee and the obligation
can be estimated reliably.

Um passivo é reconhecido pelo valor que se espera pagar, a curto
prazo, ao abrigo de planos de pagamento de bónus ou de partilha
de lucros se a Empresa tiver uma obrigação legal ou construtiva
de pagar este valor por algum serviço que o trabalhador tenha
prestado no passado, desde que essa obrigação possa ser estimada de forma fiável.

3.9 Contingent liabilities

3.9 Passivo contingente

Bottles and containers in circulation are recorded within property,
plant and equipment and a corresponding liability is recorded in
respect of the obligation to repay the customers’ deposits. Deposits paid by customers for branded returnable bottles and containers are reflected in the statement of financial position under trade
and other payables.

Um passivo contingente é divulgado quando a obrigação existe
mas quando não é provável o pagamento da obrigação.
3.10 depósitos de clientes
As garrafas e embalagens em circulação são registadas em propriedade, instalações e equipamento, sendo também registada
um passivo correspondente, respeitante à obrigação de reembolsar os depósitos efectuados pelos clientes.
Os depósitos que os clientes pagam pelas garrafas retornáveis e
embalagens são reflectidos na demonstração da posição financeira na conta fornecedores e outros credores.
3.11 rédito
O rédito é mensurado com base na contraprestação especificada
num contrato com o cliente. A empresa reconhece o rédito quando transfere o controlo de um bem para um cliente.
O rédito é reconhecido numa base de tempo, considerando que
não existem obrigações de desempenho que sejam satisfeitas ao
longo do tempo. Todo o controlo é transferido para o cliente, uma
vez que o material é despachado e depois disso não há controlo
para usá-lo para qualquer outra finalidade.
Para os contratos, se houver, que permitem ao cliente devolver os
bens, a receita é reconhecida na medida em que seja altamente
provável que não ocorra uma reversão significativa no valor do
rédito reconhecido.
3.12 rendimento e custos financeiros
Os rendimentos financeiros compreendem a receita de juros nosfundos investidos e os ganhos cambiais que sejam reconhecidos
na demonstração de lucros ou prejuízos. O rendimento financeiro
é reconhecido quando vencido, usando o método da taxa de juro
efectiva e recebimentos relacionados são apresentados com o
fluxos de caixa de actividades de investimento.
Os custos financeiros incluem a despesa dos juros pagos pelos
empréstimos e as perdas cambiais.
3.13 imposto sobre o rendimento
O imposto é calculado de acordo com as disposições fiscais Moçambicanas, tomando-se por base os resultados reportados na
demonstração de lucros ou prejuízos preparada com base nas
Normas Internacionais de Relato Financeiro, após ajustamento
para efeitos fiscais.
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A contingent liability is disclosed when the obligation exists, but
payment of the obligation is not probable.
3.10 Deposits by customers

3.11 Revenue
Revenue is measured based on the consideration specified in a
contract with customer. Company recognises revenue when it
transfers control over a good to a customer.
Revenue is recognised at a point in time basis as there are no performance obligations which are satisfied over time. Entire control
gets transferred to customer, once material is dispatched and
after that there is no control to use it for any other purpose.
For the contracts, if any, that permits the customer to return the
goods, revenue is recognised to the extent that it is highly probable that a significant reversal in the amount of revenue recognized
will not occur.
3.12 Finance income and expenses
Finance income comprises interest income on funds invested and
foreign currency gains that are recognised in the statement of
profit or loss and other comprehensive income. Interest income is
recognised as it accrues, using the effective interest method and
related receipts are presented as cash flows from investing activities.
Finance expenses comprise interest expense on borrowings and
foreign currency losses.
3.13 Income tax
The taxation charge is calculated in accordance with Mozambican
taxation regulations and is based on the results reported in the
statement of profit or loss and other comprehensive income prepared based on International Financial Reporting Standards after
adjustments for tax purposes.

O imposto corrente é o imposto que se espera pagar sobre o lucro
tributável do ano, usando as taxas legisladas ou substancialmente
legisladas à data de relato e quaisquer ajustamentos ao imposto a
pagar respeitante a anos anteriores. Impostos sobre o rendimento adicionais que possam surgir da distribuição de dividendos são
reconhecidos ao mesmo tempo que é reconhecida a responsabilidade de pagar os respectivos dividendos.
O imposto diferido é reconhecido em relação à diferença temporária entre as quantias escrituradas dos activos e passivos, para
propósito de relato financeiro.
Activos por impostos diferidos são reconhecidos para prejuízos
fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e diferenças
temporárias dedutíveis na medida em que é provável que futuros
lucros tributáveis estarão disponíveis contra os quais eles podem
ser usados.
A empresa faz compensação de activos por impostos diferidos e
passivos por impostos diferidos se tiver um direito legal irevogável
de compensar activos por impostos correntes contra passivos por
impostos correntes, e for capaz de realizar os activos e liquidar os
passivos simultaneamente, em cada período futuro em que valores significativos dos passivos ou activos por impostos diferidos
esperam que sejam liquidados ou recuperados.
3.14 dividendos
Os dividendos são reconhecidos como passivo no período em que
são declarados enquanto que dividendos pagos são apresentados
como fluxos de caixa das atividades de financiamento.
3.15 resultados por acção
A Empresa apresenta dados relativos a resultados por acção básicos e diluídos (RPA) para as suas acções ordinárias. Os resultados
básicos por acção são calculados dividindo o lucro ou o prejuízo
atribuível aos accionistas ordinários da Empresa pelo número
médio ponderado de acções ordinárias em emissão durante o
período. Os resultados por acção diluídos são determinados pelo
ajustamento do lucro ou prejuízo atribuível aos accionistas ordinários e os números médios ponderados das acções ordinárias
em emissão dos efeitos de todas as potenciais acções ordinárias
com potencial de diluição.
3.16 locações
a empresa como locatária
A empresa avalia se um contrato é ou contém uma locação no
início de um contrato. A empresa reconhece um activo de direito
de uso e um passivo de locação correspondente com respeito a
todos os contratos de locação em que é locatária, excepto para
locações a curto prazo (definidas como locações com um prazo
de locação de 12 meses ou menos) e locações de activos de baixo
valor. Para essas locações, a empresa reconhece os pagamentos
do arrendamento como uma despesa operacional numa base
linear ao longo do prazo da locação, e os pagamentos por essas
locações são apresentados no fluxo de caixa das actividades operacionais.
O passivo da locação é inicialmente mensurado ao valor presente
dos pagamentos da locação que não são pagos na data de início,
descontados usando a taxa implícita na locação. Se esta taxa não
puder ser prontamente determinada, a empresa usa a sua taxa
de empréstimo incremental específica para o país, prazo e moeda do contrato. Além disso, a empresa considera suas recentes

Current tax is the expected tax payable on the taxable income for
the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the
reporting date, and any adjustments to tax payable in respect of
previous years. Additional income taxes that may arise from the
distribution of dividends are recognised at the same time as the
liability to pay the related dividend is recognised.
Deferred tax is recognised in respect of the temporary differences
between the carrying amounts of the assets and liabilities, for
financial reporting purpose.
Deferred tax assets are recognised for unused tax losses, unused
tax credits and deductible temporary differences to the extent
that it is probable that future taxable profits will be available
against which they can be used.
The company offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if it has a legally enforceable right to set off current tax assets
against current tax liabilities, and it is able to realise the assets
and settle the liabilities simultaneously, in each future period in
which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are
expected to be settled or recovered.
3.14 Dividends
Dividends are recognised as a liability in the period in which they
are declared while divideds paid are presented as cash flows from
financing activities.
3.15 Earnings per share
The Company presents basic and diluted earnings per share
(“EPS”) data for its ordinary shares. Basic EPS is calculated by
dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of
the Company by the weighted average number of ordinary shares
outstanding during the period. Diluted EPS is determined by adjusting the profit or loss attributable to the ordinary shareholders
and the weighted average numbers of ordinary shares outstanding for the effects of all potential dilutive ordinary shares.
3.16 Leases
The company as lessee
The company assesses whether a contract is or contains a lease
at inception of a contract. The company recognizes a right of use
asset and a corresponding lease liability with respect to all lease
agreements in which it is the lessee, except for short-term leases
(defined as leases with a lease term of 12 months or less). For
these leases, the company recognizes the lease payments as an
operating expense on a straight-line basis over the term of the
lease, and payments for these leases are presented in cash flow
from operating activities.
The lease liability is initially measured at the present value of the
lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the company’s incremental borrowing rate specific to the country, term and currency of the contract as the rate
implicit in the lease is not determinable. In addition, the company
considers its recent debt issuances as well as publicly available
data for instruments with similar characteristics when calculating
the incremental borrowing rates.
Lease payments include fixed payments, less any lease incentives,
variable lease payments that depend on an index or a rate known
at the commencement date, and purchase options or extension
option payments if the company is reasonably certain to exercise
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emissões de dívida, bem como os dados disponíveis publicamente
para instrumentos com características similares, ao calcular as
taxas de empréstimo incrementais.
Os pagamentos da locação incluem pagamentos fixos, menos
quaisquer incentivos de locação, pagamentos de locação variáveis
que dependem de um índice ou de uma taxa conhecida na data
de início, e pagamentos de opções de compra ou de extensão
de opções se a empresa estiver razoavelmente certa de que
irá exercer essas opções. Os pagamentos variáveis da locação
que não dependem de um índice ou taxa não são incluídos na
mensuração do passivo da locação e do activo de direito de uso
e são reconhecidos como uma despesa na demonstração do
resultado no período em que ocorre o evento ou condição que
origina esses pagamentos.
Um passivo de locação é remensurado mediante uma alteração
no prazo do contrato, alterações num índice ou taxa usada para
determinar os pagamentos da locação ou reavaliação do exercício
de uma opção de compra. O ajuste correspondente é feito no
respectivo activo de direito de uso.
Os activos de direito de uso compreendem a mensuração inicial
do passivo de locação correspondente, os pagamentos de locação
efectuados na data de início ou antes dessa data e quaisquer custos directos iniciais. Posteriormente, são mensurados pelo custo
menos a depreciação acumulada e as perdas por imparidade
acumuladas. Os activos de direito de uso são amortizados a partir
da data de início ao longo do período mais curto de vida útil do
activo subjacente e do prazo do contrato de locação.
O passivo de locação é apresentado na linha “ empréstimos que
vencem juros” e os activos de direito de uso são apresentados em
“Propriedade, instalações e equipamento” na demonstração da
posição financeira. Além disso, a parte referente ao capital nos
pagamentos de locação é apresentada dentro das actividades de
financiamento e a componente de juros é apresentada dentro das
actividades operacionais na demonstração de fluxos de caixa.

these options. Variable lease payments that do not depend on an
index or rate are not included in the measurement of the lease
liability and right-of-use asset and are recognized as an expense
in the income statement in the period in which the event or condition that triggers those payments occurs.
A lease liability is remeasured upon a change in the lease term,
changes in an index or rate used to determine the lease payments
or reassessment of exercise of a purchase option. The corresponding adjustment is made to the related right-of-use asset.
The right-of-use assets comprise the initial measurement of the
corresponding lease liability, lease payments made at or before
the commencement day and any initial direct costs. They are
subsequently measured at cost less accumulated depreciation and
impairment losses. The right-of-use assets are depreciated starting at the commencement date over the shorter period of useful
life of the underlying asset and lease term.
The lease liability is presented in the ‘Interest-bearing loans and
borrowings’ line and the right-of-use assets are presented in the
‘Property, plant and equipment’ line in the statement of financial
position. In addition, the principal portion of the lease payments is
presented within financing activities and the interest component
is presented within operating activities in the cash flow statement.
3.17 Cash and cash equivalents

Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham
um impacto significactivo nas demonstrações financeiras da Empresa.
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- Propriedade, instalações e equipamento: Receitas antes do uso
pretendido (alterações à NIC 16).
- Referência à Estrutura Conceitual (Alterações à NIRF 3).
- Classificação do Passivo em Corrente ou Não Corrente (Alterações à NIC 1).
- NIRF 17 Contratos de Seguro e alterações à NIRF 17 Contratos de
Seguro.
A empresa está no processo de avaliação do impacto potencial
que a adopção dessas normas e interpretações pode ter sobre o
seu desempenho financeiro futuro ou divulgações nas demonstrações financeiras anuais, mas não se espera que venham a ter um
impcato significativo nas demonstrações financeiras da empresa.
Contratos onerosos: Custo de Cumprir um Contrato (alterações
à niC 37)
As alterações às Provisões NIC 37, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes, emitidas pelo Comité das Normas Internacionais de
Contabilidade, esclarecem que os ‘custos de cumprimento de um
contrato’ ao avaliar se um contrato é oneroso compreendem:

As alterações aplicam-se a períodos de relato anuais com início
em ou após 1 de Janeiro de 2022 para contratos existentes na
data em que as alterações foram aplicadas pela primeira vez. Na
data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das alterações será reconhecido como um ajustamento de saldo inicial
para lucros acumulados ou outro componente do capital próprio,
conforme apropriado. Os comparativos não serão reexpressos. A
aplicação antecipada é permitida.

3.18 New Accounting pronouncement

During the current year, the company has adopted all of the new
and revised standards and interpretations issued by the IASB
and the IFRS-IC that are relevant to its operations and effective
for annual reporting periods beginning on 1 January 2020. The
revised standards and interpretations has not resulted in material
changes to the Company’s accounting policies.

Durante o exercício corrente a empresa adoptou todas as normas
e interpretações novas e revistas que foram emitidas pelo IASB e
IFRS-IC que são relevantes para suas operações e efectivas para os
exercícios anuais com início em 1 de janeiro de 2020. As normas
e interpretações revistas não resultaram em mudanças materiais
nas políticas contabilísticas da Empresa.

- COVID-19: Related Rent Concessions (Amendment to IFRS 16).b

Cash and cash equivalents are carried at amortized cost in the
statement of financial position.

Adoption of new and revised Standards

adopção de normas novas e revistas

- Concessões de rendas relacionado ao COVID-19 (alteração ao
NIRF 16) .b

- os custos incrementais - por exemplo mão de obra direta e materiais; e

A rubrica “Caixa e equivalentes de caixa” inclui as notas e moedas
em caixa, os saldos em bancos e os activos financeiros de elevada
liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos a
partir da data do reconhecimento inicial, sujeitos a um risco insignificante de alteração do seu justo valor, e que são utilizados pela
Empresa na gestão dos seus compromissos de curto prazo.

3.18 novos pronunciamentos contabilísticos

- Onerous Contracts: Cost of Fulfilling a Contract (Amendments to
IAS 37).

Cash and cash equivalents include notes and coins on hand, balances with banks and highly liquid financial assets with original
maturities of three months or less from the date of initial recognition that are subject to an insignificant risk of changes In their
fair value, and are used by the Company in the management of its
short-term commitments.

3.17 Caixa e equivalentes de caixa

A caixa e os equivalentes de caixa são contabilizados pelo custo
amortizado na demonstração da posição financeira.

- Contratos Onerosos - Custo de Cumprir um Contrato (Alterações
à NIC 37).

The following new and amended standards are not expected to
have a significant impact on the Company’s financial statements.

- uma alocação de outros custos directos - por exemplo, uma alocação do encargo de depreciação para um item de Propriedade,
instalações e equipamento usado no cumprimento do contrato.

Concessões de aluguel relacionadas à CoVid-19 (alterações ao
iFrs 16)
As alterações introduzem um expediente prático opcional que
simplifica a forma como o locatário contabiliza as concessões de
arrendamento que são uma consequência directa do COVID-19. O
locatário que aplica o expediente prático não é obrigado a avaliar
se as concessões de arrendamento elegíveis são modificações de
arrendamento e as contabiliza de acordo com outras orientações
aplicáveis. A contabilização resultante dependerá dos detalhes da
concessão do aluguel.
O expediente prático só se aplicará se:
- a contraprestação revista é substancialmente igual ou menor
que a contraprestação original;

- Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use
(Amendments to IAS 16).
- Reference to Conceptual Framework (Amendments to IFRS 3).
- Classification of Liabilities as Current or Non-current (Amendments to IAS 1).
- IFRS 17 Insurance Contracts and amendments to IFRS 17 Insurance Contracts.
The company is in the process of assessing the potential impact
that the adoption of these standards and interpretations may
have on its future financial performance or disclosures in the
annual financial statements but are not expected to have a significant impact on the Company’s financial statements.
Onerous Contracts: Cost of Fulfilling a Contract (Amendments to
IAS 37)
Amendments to IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the International Accounting Standards
Board, clarify that the ‘costs of fulfilling a contract’ when assessing whether a contract is onerous comprise both:
- the incremental costs – e.g. direct labour and materials; and
- an allocation of other direct costs – e.g. an allocation of the
depreciation charge for an item of property, plant and equipment
used in fulfilling the contract.
The amendments apply for annual reporting periods beginning on
or after 1 January 2022 to contracts existing at the date when the
amendments are first applied. At the date of initial application,
the cumulative effect of applying the amendments will be recognised as an opening balance adjustment to retained earnings or
other component of equity, as appropriate. The comparatives will
not be restated. Earlier application is permitted.
COVID-19-Related Rent Concessions (Amendments to IFRS 16)
The amendments introduce an optional practical expedient that
simplifies how a lessee accounts for rent concessions that are a
direct consequence of COVID-19. A lessee that applies the practical expedient is not required to assess whether eligible rent concessions are lease modifications, and accounts for them in accordance with other applicable guidance. The resulting accounting
will depend on the details of the rent concession.
The practical expedient will only apply if:
- the revised consideration is substantially the same or less than
the original consideration;
- the reduction in lease payments relates to payments due on or
before 30 June 2021; and
- no other substantive changes have been made to the terms of
the lease.

- a redução nos pagamentos do arrendamento refere-se a pagamentos devidos em ou antes de 30 de Junho de 2021; e
- nenhuma outra alteração substantiva foi feita nos termos do
arrendamento.
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Classificação do passivo em corrente ou não-corrente
(alterações ao niC 1)

Classification of liabilities as current or non-current
(Amendments to IAS 1)

De acordo com os requisitos da NIC1 existentes, as empresas
classificam um passivo como corrente quando não têm um direito
incondicional de diferir a liquidação do passivo por pelo menos
doze meses após o final do período de relato. Como parte de suas
alterações, o Conselho eliminou a exigência de um direito de ser
incondicional e, em vez disso, agora exige que o direito de diferir
a liquidação tenha substância e exista no final do período de relato.

Under existing IAS 1 requirements, companies classify a liability
as current when they do not have an unconditional right to defer
settlement of the liability for at least twelve months after the end
of the reporting period. As part of its amendments, the Board
has removed the requirement for a right to be unconditional and
instead, now requires that a right to defer settlement must have
substance and exist at the end of the reporting period.

Os locatários que aplicam o expediente prático devem divulgar:

Lessees applying the practical expedient are required to disclose:

- esse fato, se aplicaram o expediente prático a todas as concessões
de arrendamento elegíveis e, se não, a natureza dos contratos aos
quais aplicaram o expediente prático; e

- that fact, if they have applied the practical expedient to all eligible rent concessions and, if not, the nature of the contracts to
which they have applied the practical expedient; and

- a quantia reconhecida no resultado do período de relato decorrente da aplicação do expediente prático.

- the amount recognised in profit or loss for the reporting period
arising from application of the practical expedient.

As alterações são efectivas para períodos iniciados em ou após 1 de
Junho de 2020, com aplicação antecipada permitida. Um locatário
aplica as emendas retrospectivamente e reconhece o efeito cumulativo de aplicá-las inicialmente nos lucros retidos iniciais do período de relato em que foram aplicadas pela primeira vez.

The amendments are effective for periods beginning on or after 1
June 2020, with earlier application permitted. A lessee applies the
amendments retrospectively and recognises the cumulative effect
of initially applying them in the opening retained earnings of the
reporting period in which they are first applied.

Propriedade, instalações e equipamento: receitas antes do uso
pretendido (alterações à niC 16)

Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use
(Amendments to IAS 16)

A alteração proíbe a dedução do custo de um item de Propriedade,
instalações e equipamento de quaisquer receitas da venda de itens
produzidos ao colocar esse activo no local e condição necessários
para que seja capaz de operar da maneira pretendida pela administração. Em vez disso, uma entidade reconhece as receitas da venda
de tais itens e o custo de produção desses itens no resultado.

The amendment prohibits deducting from the cost of an item of
property, plant and equipment any proceeds from selling items
produced while bringing that asset to the location and condition
necessary for it to be capable of operating in the manner intended
by management. Instead, an entity recognises the proceeds from
selling such items, and the cost of producing those items, in profit
or loss.

O requisito existente de ignorar as intenções ou expectativas da
administração para liquidar um passivo ao determinar sua classificação não foi alterado.

4. lucro bruto

4.1 Revenue

Proceeds from selling items before the related item of property,
plant and equipment is available for use should be recognised in
profit or loss, together with the costs of producing those items.
IAS 2 Inventories should be applied in identifying and measuring
these production costs.

4.1 rédito

Revenue is made up of the following:

As receitas da venda de itens antes que o item relacionado de
Propriedade, instalações e equipamento esteja disponível para uso
deve ser reconhecido no lucros ou prejuízos juntamente com os
custos de produção desses itens. A NIC 2 Inventários deve ser aplicada na identificação e mensuração desses custos de produção.
As empresas precisarão, portanto, distinguir entre:
- custos associados à produção e venda de itens antes que o item
de Propriedade, instalações e equipamento esteja disponível para
uso; e
- custos associados à disponibilização do item de Propriedade,
instalações e equipamento para o uso pretendido.
Fazer essa alocação de custos pode exigir estimativa e julgamento
significativos.
As alterações aplicam-se a exercícios anuais com início em ou
após 1 de Janeiro de 2022, com aplicação antecipada permitida.
As alterações se aplicam retrospectivamente, mas apenas a itens
de Propriedade, instalações e equipamento disponibilizados para
uso no ou após o início do período mais antigo apresentado nas
demonstrações financeiras em que a empresa aplicou as alterações
pela primeira vez.

Companies will therefore need to distinguish between:
- costs associated with producing and selling items before the
item of property, plant and equipment is available for use; and
- costs associated with making the item of property, plant and
equipment available for its intended use.
Making this allocation of costs may require significant estimation
and judgement.
The amendments apply for annual reporting periods beginning on
or after 1 January 2022, with earlier application permitted. The
amendments apply retrospectively, but only to items of property,
plant and equipment made available for use on or after the beginning of the earliest period presented in the financial statements in
which the company first applies the amendments.

referência à estrutura Conceitual (emendas à nirF 3)

Reference to the Conceptual Framework (Amendments to IFRS 3)

A alteração tem:

The amendment has:

- atualizou o NIRF 3 para que se refira à Estrutura Conceitual de
2018 em vez da Estrutura de 1989;

- updated IFRS 3 so that it refers to the 2018 Conceptual Framework instead of the 1989 Framework;

- adicionou ao NIRF 3 um requisito de que, para transações e outros eventos no âmbito do NIC 37 ou IFRIC 21, um adquirente
aplica o NIC 37 ou IFRIC 21 (em vez da Estrutura Conceitual) para
identificar os passivos que assumiu em uma concentração de
actividades empresariais; e

- added to IFRS 3 a requirement that, for transactions and other
events within the scope of IAS 37 or IFRIC 21, an acquirer applies
IAS 37 or IFRIC 21 (instead of the Conceptual Framework) to identify the liabilities it has assumed in a business combination and

- adicionou à NIRF 3 uma declaração explícita de que um adquirente não reconhece ativos contingentes adquiridos em uma concentração de actividades empresariais.
A alteração é efetiva para períodos anuais com início em ou após
1 de Janeiro de 2022. A aplicação antecipada é permitida se uma
entidade também aplicar todas as outras referências atualizadas
(publicadas em conjunto com a Estrutura Conceitual atualizada)
ao mesmo tempo ou antes.
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- added to IFRS 3 an explicit statement that an acquirer does not
recognise contingent assets acquired in a business combination.
The amendment is effective for annual periods beginning on or
after 1 January 2022. Early application is permitted if an entity
also applies all other updated references (published together with
the updated Conceptual Framework) at the same time or earlier.

A orientação sobre como determinar se um direito tem substância é limitada e a avaliação pode exigir que a administração exerça
um julgamento interpretativo.

As alterações devem ser aplicadas retrospectivamente a partir da
data de vigência.

Rédito consiste do seguinte:
A .Tipos de rédito
A empresa gera rédito principalmente com a venda de bebidas
alcoólicas incluindo cerveja lager e outras bebidas alcoólicas na
República de Moçambique.
A obrigação de desempenho é satisfeita através da entrega dos
bens e pagamentos são recebidos em dinheiro ou por período de
crédito aprovado e não envolve quaisquer considerações variáveis.
Na tabela a seguir, o rédito de vendas de produtos é desagregado
por mercado geográfico primário, principais produtos e tempo
de reconhecimento do rédito.

There is limited guidance on how to determine whether a right
has substance and the assessment may require management to
exercise interpretive judgement.
The existing requirement to ignore management’s intentions or
expectations for settling a liability when determining its classification is unchanged.
The amendments are to be applied retrospectively from the effective date.
4. Gross profit

A. Revenue streams
The company generates revenue primarily from the sale of alcoholic beverages including lager beer and other alcoholic beverages in the Republic of Mozambique.
The performance obligation is satisfied through delivery of the
goods and payments are received in cash or as per approved credit terms and does not involve any variable considerations.
In the following table, revenue from sale of products is disaggregated by primary geographical market, major products and timing of revenue recognition.

31 dezembro /
31 December

31 Dezembro /
31 December

2020

2019

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

16,822

16,167

16,787

16,127

35

40

16,822

16,167

16,822

16,167

mercados geográficos primários / Primary geographical markets
Moçambique / Mozambique
Principais produtos / Major products
Cerveja clara / Clear beer
Bebidas alcoólicas frutadas/ Fruit alcoholic beverages
Tempo de reconhecimento do rédito / Timing of revenue recognition
Produtos transferidos em um determinado momento /
Products transferred at a point in time
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5.2 outras despesas operacionais / Other operating expenses

4.2 Custo das vendas / Cost of sales
O custo das vendas consiste do seguinte:
Cost of sales is made up of the following:
31 dezembro /
31 December

31 Dezembro /
31 December

2020

2019

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

3,153

3,589

45

52

5

(104)

77

(101)

Custos variáveis de produção / Variable Production Costs

4,467

4,002

Custos variáveis de distribuição / Variable Distribution Costs

1,224

1,120

966

887

59

51

9,996

9,496

Imposto de consumo específico / Excise
Royalties / Royalties
Alterações nos inventários de produtos acabados e na produção em curso /
Changes in inventories of finished goods and work in progress
Provisão para obsolência de inventários / Provision for obsolete inventory

Amortização de vasilhame / Container depreciation
Outros custos variáveis / Other variable costs

Imparidade e anulações de propriedade, instalações e equipamento/
Impairment and Write offs of property, plant and equipment
Perda na alienação de propriedade, instalações e equipamento /
Loss on disposal of PPE
Perdas cambiais proveniente das operações / Operating foreign exchange losses

Ganhos cambiais proveniente das operações/ Operating foreign exchange gains

31 Dezembro /
31 December

2020

2019

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

Custos com o pessoal / Personnel costs

977

878

Fornecimentos e serviços de terceiros / Third party supplies and services

927

969

Depreciação e amortização do ano / Depreciation and amortisation charges

1,336

818

Custos de Marketing / Marketing expenses

1,248

1,214

184

602

70

68

3

2

4,745

4,551

Honorários de gestão / Management fees
Contribuições obrigatórias para a segurança social /
Compulsory social security contributions
Honorários dos administradores / Directors´ fees
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2019

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

123

129

33

-

323

-

479

129

31 dezembro /
31 December

31 Dezembro /
31 December

2020

2019

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

-

95

-

95

31 dezembro /
31 December

31 Dezembro /
31 December

2020

2019

mT(‘000’000)

MT(‘000’000)

Juros recebidos / Interest income

5

29

Rendimentos financeiras / Finance income

5

29

(905)

(476)

(87)

(46)

(176)

(29)

Custos financeiros / Finance costs

(1,168)

(551)

Custos financeiros líquidos / Net finance costs

(1,163)

(522)

Despesas com juros / Interest expense
31 dezembro /
31 December

2020

6. Custos Financeiros líquidos / Net Finance Costs

5.1 Custos de venda e administractivos / Selling and administrative expenses
Selling and administrative expenses are made up of the following:

31 Dezembro /
31 December

5.3 outros proveitos operacionais / Other operating income

5. Custos / Expenses

Os custos de vendas e administrativos são compostos pelo seguinte:

31 dezembro /
31 December

Juros sobre o passivo de locação / Interest charge on the lease liability
Perdas cambiais / Foreign exchange losses

7. imposto sobre o rendimento / Income Tax Expense
31 dezembro /
31 December

31 Dezembro /
31 December

2020

2019

mT(‘000’000)

MT(‘000’000)

(151)

524

Imposto diferido (7.2) / Deferred tax (7.2)

394

(41)

Custo do imposto sobre operações continuadas / Tax expense on continuing operations

243

483

Custos do imposto corrente / Current tax expense
Imposto corrente / Current tax
Custo do imposto diferido / deferred tax expense
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7.2 activos (Passivos) por impostos diferidos / Deferred tax assets (Liabilities)

7.1 reconciliação da taxa efectiva do imposto / Reconciliation of effective tax rate

%

31 Dezembro /
31 December

2020

2019

mT(‘000’000)

%

485

Lucros antes do Imposto / Profit before tax
Imposto sobre o rendimento usando a taxa de imposto aplicável /
Income tax using the applicable corporate tax rate

31 dezembro /
31 december

reconhecido na
demonstração de
lucros ou prejuízos/
recognised in profit
or loss mT(‘000’000)

montante
liquido /
net balance
mT(‘000’000)

reconhecido na
demonstração de
lucros ou prejuízos/
recognised in profit
or loss mT(‘000’000)

Diferença temporária dedutível (despesas
de marketing) / Deductible temporary
difference (marketing expenses)

29

228

257

(51)

Perdas cambiais não realizadas / Unrealized
foreign exchange losses

12

(11)

1

2

213

(213)

-

-

1,493

155

32.00

478

Refeições e Entretenimento / Meals and entertaiment

0.21%

1

0.27%

4

Provisões e Imparidades / Provisions and Impairments

3.51%

17

3.55%

53

Despesas com viaturas ligeiras de passageiros /
Expenses with passanger vehicles

0.41%

2

0.07%

1

Abate de Activos / Scrap write-off

8.87%

43

2.75%

41

Beneficios extras para colaboradores / Fringe benefits to employees

5.57%

27

1.47%

22

Donativos / Donations

0.00%

-

0.33%

5

Efeito da utilização de incentivos fiscais / Effect of tax incentives utilised

0.00%

-

-7.43%

(111)

-0.41%

(2)

-0.67%

(10)

activo por imposto diferido é reconhecido
em / Deferred tax asset is recognised on:

Imposto diferido sobre o prejuízo fiscal /
Deferred tax on the assessed losses

Passivos por imposto diferido é reconhecido
em / Deferred tax liability is recognised on:
Ganhos cambiais não realizados /
Unrealized foreign exchange gains

50.16%

34

Demonstrações Financeiras / Financial Statements - 2020

243

32.34%

483

31 de Dezembro de 2019 /
31 December 2019

montante liquido
/ net balance
mT(‘000’000)

MT(‘000’000)

32.00%

Beneficios fiscais em formação / Tax benefits in training

31 de dezembro de 2020 /
31 December 2020

(1)

(14)

(15)

8

(12)

12

-

-

Propriedade, Instalações e Equipamento /
Property, plant and equipment

(392)

392

-

-

(Passivo)/activo por imposto diferido líquido / Net deferred tax (liability)/asset

(151)

394

243

(41)

Custos de emissão de ações /
Share issue costs

Não há activos ou passivos por impostos diferidos não reconhecidos no final do ano. Haverá lucros tributáveis futuros contra os
quais o activo em imposto diferido será utilizado.

There are no unrecognised deferred tax assets or liabilities at the
year end. There will be sufficient future taxable profits against
which the deferred tax asset will be utilised.

7.3 Passivos Contingentes

7.3 Contingent Liability

A Empresa foi auditada pela Autoridade Tributária Moçambicana
(“ATM”) em relação aos exercícios económicos findos em 31 de
Março de 2014, 2015 e Dezembro de 2016. A ATM levantou inúmeros pontos que totalizam aproximadamente 116 milhões de Meticais de imposto adicional. A gestão não concordou com a maioria
das alegações, tendo contestado e continuará a fazê-lo.

The Company was audited by the Mozambican Revenue Authorities (“MRA”) in respect of the fiscal years ended 31 March 2014,
2015 and December 2016. The MRA raised claims amounting to
approximately MT 116 million as additional taxes. Management
largely disagrees with the majority of these claims and has contested them and will continue to do so.

As autoridades fiscais não confirmam a aceitação ou avaliação de
declarações fiscais e elas permanecem em aberto e estão sujeitas
a revisão e ajustamento por um período de cinco anos. Os Administradores são da opinião de que nenhum ajustamento ou multas
significativas surgirão a partir da revisão dos últimos cinco exercícios fiscais pela Autoridade Tributária Moçambicana.

The tax authorities do not confirm the acceptance or assessment
of tax returns submitted to them and they remain open and are
subject to review and adjustment for a period of five years. The
Directors are of the opinion that no significant adjustments or penalties will arise from the review of the last five fiscal years by the
Mozambican Revenue Authorities.
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8. resultados por acção

8. Earnings per Share

O cálculo dos resultados por acção básicos em 31 de Dezembro de
2020 baseou-se no lucro atribuível aos accionistas ordinários de
MT (‘000’000) 242 (31 de Dezembro 2019: MT (‘000’000) 1,010) e
a média ponderada do número de acções ordinárias em emissão
durante o ano findo em 31 de Dezembro de 2020 de 159 milhões
(31 de Dezembro 2019: 137 milhões de acções).

The calculation of basic earnings per share at 31 December 2020
was based on the profit attributable to ordinary shareholders of
MT(‘000’000) 242 (31 December 2019: MT(‘000’000) 1,010) and
the weighted average number of ordinary shares, in issue during
the year ended 31 December 2020, of 159 million (31 December
2019: 137 million shares).

Edifícios e
Melhorias
/ Freehold
buildings and
improvements

Instalações
fabris e
Equipamento
/ Plant and
equipment

Viaturas /
Vehicles

Vasilhame /
Containers

Os resultados por acção diluídos são iguais aos resultados básicos
por acção, pelo facto de não terem existido potenciais instrumentos financeiros diluidores no fim do exercício.

Diluted earnings per share are equal to basic earnings per share
as no potential dilutive financial instruments existed at year end.

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

2,696

7,362

531

3,738

3,326

17,653

Adições / Additions

4

180

-

-

10,793

10,977

Abates/quebras / Disposals/Breakages

-

(151)

(22)

(237)

-

(410)

76

1,048

32

940

(2,096)

-

em 31 de dezembro de 2019 /
At 31 December 2019

2,776

8,439

541

4,441

12,023

28,220

Em 1 de Janeiro 2020 /
At 1 January 2020

2,776

8,439

541

4,441

12,023

28,220

Adições / Additions

-

-

-

-

3,224

3,224

Abates, quebras e anulações/
Disposals,breakages and writeoffs

-

(128)

(18)

(431)

(123)

(700)

Transferências / Transfers

4,146

2,364

63

870

(7,443)

-

em 31 de dezembro de 2020 /
At 31 December 2020

6,922

10,675

586

4,880

7,681

30,744

Em 1 de Janeiro de 2019 /
At 1 January 2019

781

3,493

334

1,650

-

6,258

Amortização do ano /
Charge for the period

146

590

65

887

-

1,688

Perda por imparidade / Impairment loss

-

129

-

-

-

129

Abates/ quebras / Disposals/ breakages

-

(67)

(21)

(165)

-

(253)

em 31 de dezembro de 2019 /
At 31 December 2019

927

4,145

378

2,372

-

7,822

Em 1 de Janeiro 2020 /
At 1 January 2020

927

4,145

378

2,372

-

7,822

Amortização do ano /
Charge for the period

175

1,073

66

966

-

2,280

-

(101)

(12)

(431)

-

(544)

1,102

5,117

432

2,907

-

9,558

em 31 de dezembro de 2020 /
At 31 December 2020

5,820

5,558

154

1,973

7,681

21,186

em 31 de dezembro de 2019 /
At 31 December 2019

1,849

4,294

163

2,069

12,023

20,398

em 1 de Janeiro de 2019 /
At 1 January 2019

1,915

3,869

197

2,088

3,326

11,395

9. dividendos a pagar
Durante exercício não foram declarados nem pagos dividendos
pela empresa:

10. Propriedade, instalações e equipamento / Property, Plant and Equipment
Imobilizações
em curso /
Capital work
in progress

Total / Total

MT(‘000’000) MT(‘000’000)

Custo / Cost

9. Dividends payable
During the year, no dividends were declared or paid by the company:

31 dezembro / 31 December

31 Dezembro / 31 December

2020

2019

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

Dividendos declarados / Declared dividends

-

425

Dividendos Pagos / Dividends paid

-

(425)

Saldo no fim do ano / Balance at the end of the year

-

-

Número de acções (‘000000)/ Number of shares (‘000000)

159

122

Dividendos por acção / Dividends per share

0.00

3.49

Os administradores não propuseram dividendos para o ano findo em 31 de Dezembro de 2020 /
The directors have not proposed a dividend for the year ended 31 December 2020.

Em 1 de Janeiro de 2019 /
At 1 January 2019

Transferências / Transfers

depreciação acumulada e perdas
por imparidade / Accumulated
depreciation and impairment losses

Abates / quebras / Disposals/ breakages
em 31 de dezembro de 2020 /
At 31 December 2020
Quantia escriturada / Carrying amount
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11.1 Goodwill / Goodwill

11. activos intangíveis e goodwill / Intangible assets and goodwill

Goodwill / Goodwill

MT(‘000’000)
Em 1 de Janeiro de 2019 /
At 01 January 2019

480

Patentes e marcas
comerciais / Patents
and trademarks

Software Capitalizados / Capitalized Softwares

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)
9

Total / Total

MT(‘000’000)

32

521

55

55

31 dezembro /
31 December

2020

2019

mT(‘000000)

MT(‘000000)

4

4

274

274

278

278

Goodwill da privatização / Goodwill from privatisation
Aquisição da Laurentina Cervejas /Acquisition of Laurentina Cervejas

Adições / Additions

31 dezembro /
31 December

Em 31 de Dezembro de 2019 /
At 31 December 2019

480

9

87

576

imparidade de Goodwill

Impairment of Goodwill

Em 1 de Janeiro 2020 / At 01 January 2020

480

9

87

576

-

-

6

6

480

9

93

582

O montante recuperável da unidade geradora de caixa a que se
refere o goodwill sobre as concentrações das actividades empresariais é determinado com base no valor em uso. O cálculo do
valor em uso é baseado em orçamentos de fluxo de caixa e projecções que cobrem um período de cinco anos. A taxa de desconto foi uma medida pré-fiscal do custo médio ponderado de capital
da Empresa.

The recoverable amount of the cash generating unit to which the
goodwill on business combinations relates to is determined based
on value-in-use. The value in-use calculation is based on cash flow
budgets and projections covering a five year period. The discount
rate was a pre tax measure of the Company’s weighted average
cost of capital.

Adições / Additions
em 31 de dezembro de 2020 /
At 31 December 2020

Os pressupostos utilizados são consistentes com a experiência do
passado.

amortização acumulada e perdas por
imparidade / Accumulated amortization
and impairment losses
Em 1 de Janeiro de 2019 /
At 1 January 2019

202

Amortização / Amortization
Em 31 de Dezembro de 2019 /
At 31 December 2019
Em 1 de Janeiro 2020 / At 01 January 2020

202
202

-

Amortização / Amortization
em 31 de dezembro de 2020 /
At 31 December 2020

202

-

14

216

17

17

31
31

233

22

22

53

255

em 31 de dezembro 2020 /
At 31 December 2020

278

9

40

327

em 31 de dezembro 2019 /
At 31 December 2019

278

9

56

343

278

9

18

305

Goodwill, patentes e marcas comerciais foram determinados como
activos intangíveis com vida útil indefinida, uma vez que espera-se
que continue as operações no futuro. Não há activos intangíveis
com título restrito ou dados como garantia. A taxa de desconto e as
taxas de crescimento finais são divulgadas na nota 11.1.
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Os principais pressupostos são apresentados a seguir:

There are no significant expected changes to the key assumptions
in future due to any underlying uncertainty which can affect the
significant adjustments to the carrying amount causing it to exceed the recoverable amount of the intangible assets.

The key assumptions are tabled below:

233

Quantia escriturada / Carrying amount

em 1 de Janeiro de 2019 /
At 1 January 2019

Não há mudanças significativas esperadas nos pressupostos chave no futuro devido a qualquer incerteza subjacente que pode
afectar os ajustamentos significativos na quantia escriturada que
causem excesso do valor recuperável dos activos intangíveis.

The assumptions used are consistent with the past experience.

Em percentagem / Pecentage
Taxa de desconto / Discount rate
Taxa de Crescimento EBITDA Orçamentado (média para os próximos
cinco anos) / Budgeted EBITDA growth rate (average for next five years)
As projecções de fluxo de caixa incluíram estimativas específicas
para cinco anos e uma taxa de crescimento terminal de 7% apartir
de então. A taxa de crescimento terminal foi determinada com
base em estimativas da gestão da taxa de crescimento anual
composta e consistente com a suposição que um participante
de mercado faria. O orçamento do lucro antes de juro, impostos,
depreciação e amortização foi estimado com base na experiência
passada.

31 dezembro /

31 dezembro /

31 December

31 December

2020

2019

19.10

18.3

7.00

5.10

The cash flow projections included specific estimates for five years
and a terminal growth rate of 7% thereafter. The terminal growth
rate was determined based on management’s estimate of the
long term compound annual growth rate consistent with the assumption that a market participant would make. Budgeted EBITDA was estimated taking into account the past experience.

Goodwill, patents and trademarks have been determined as indefinite useful life intangible assets as the company is expected to continue operations in the future. There are no intangible assets either
with restricted title or pledged as security. The discount rate and
terminal growth rates are disclosed under note 11.1.
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12. inventários / Inventories
31 dezembro /
31 December

31 Dezembro /
31 December

2020

2019

mT(‘000’000)

MT(‘000’000)

1,985

1,516

Produção em curso / Work-in-progress

172

127

Produtos acabados / Finished goods

222

272

2,379

1,915

Matérias-primas e consumíveis / Raw materials and consumables

Menos: Provisão para obsolescência / Less: Provision for obsolescence

(92)

(15)

2,287

1,900

restrições em Caixa e equivalentes de caixa

Restricted cash

Saldos bancários incluem o valor de MT83 (000’000) (2019:
MT119 (000’000) denominado em moedas estrangeiras, nomeadamente USD, ZAR e EUR. Devido a restrição cambial em Moçambique, o valor só poderá ser usado para pagamentos de dívidas
denominadas em moeda estrangeira.

Bank balances include the amount of MT83 (000’000) (2019: MT
119 (000’000) denominated in foreign currencies, namely USD,
ZAR and EUR. Due to the exchange restriction in Mozambique,
the amount can only be used for debt payments denominated in
foreign currency.

14.1 descobertos bancário

14.1 Bank overdrafts

Na presente nota é fornecida informação respeitante aos termos
contratuais dos descobertos bancários:

This note provides information about the contractual terms of
the Company’s Bank overdrafts facilities:
31 DE DEzEMBRO DE 2020 /
31 DECEMBER 2020

limite / Limit

utilização / Utilization

mT(‘000’000)

mT(‘000’000)

2,760

225

Taxa de juro média
ponderada / Weighted
average interest rate

Periodo de contrato /
Contract period

Hipoteca / Security

12.76%

12 Meses, renovavel /
12 months renewable

Sem hipoteca / Unsecured

13. Clientes e outros devedores / Trade and Other Receivables

Clientes / Trade receivables
Menos: Provisão para perda de crédito esperada /
Less: allowance for expected credit loss

31 DE DEzEMBRO DE 2019 /
31 DECEMBER 2019

31 dezembro /
31 December

31 Dezembro /
31 December

2020

2019

mT(‘000’000)

MT(‘000’000)

498

623

mT(‘000’000)

mT(‘000’000)

(147)

(193)

4,020

3,147

351

430

Devedores trabalhadores / Staff receivables

11

25

Devedores inter-grupo /Intergroup receivables

80

-

limite / Limit

Taxa de juro média
utilização / Utilization ponderada / Weighted
average interest rate

14.11%

maturidade / Maturity

Hipoteca / Security

12 Meses, renovavel / 12
months renewable

Sem hipoteca / Unsecured

15. Capital social / Share Capital
15.1 autorizado, emitido e pago na totalidade / Authorised, issued and fully paid

Antecipações activas / Prepayments

118

92

Devedores diversos / Sundry receivables

101

35

31 dezembro /
31 December

31 dezembro /
31 December

661

582

2020

2019

mT(‘000’000)

MT(‘000’000)

317

317

158,533,230 (2019: 158,533,230) acções ordinárias a 2 Meticais cada /
158,533,230 (2019: 158,533,230) Ordinary shares of 2 Meticais each

14. Caixa e equivalentes de Caixa / Cash and Cash Equivalents
31 dezembro / 31
December

31 Dezembro /
31 December

2020

2019

mT(‘000’000)

MT(‘000’000)

Saldos bancários / Bank balances

1,327

2,338

Dinheiro em caixa / Cash on hand

1

1

1,328

2,339

(225)

(3,147)

1,103

(808)

Caixa e equivalentes de caixa na demonstração da posição financeira /
Cash and cash equivalent in statement of financial position
Descobertos bancários / Bank overdrafts
Caixa e equivalentes de caixa na demonstraçao de fluxo de caixa / Cash
and cash equivalents in the statement of cash flows
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14.1

15.2 acções ordinárias e prémio de emissão / Ordinary shares and share premium
Número de
Acções / Number
of Shares

Valor ao Par

Prémio de Emissão

Total

Par Value

Share Premium

Total

(‘000’000)

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

122

244

1,241

1,485

37

73

7,666

7,739

Em 1 de Janeiro de 2020 / At 1 January 2020

159

317

8,907

9,224

em 31 de dezembro de 2020 / At 31 December 2020

159

317

8,907

9,224

Em 1 de Janeiro de 2019 / At 1 January 2019
Emissão de Acções / Rights issue

A reserva para o prémio de emissão representa o excesso sobre o valor nominal pelo qual as acções foram emitidas.
value that shares were issued for.
The share premium represents the excess over the par
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16. accionistas / Shareholders
31 de dezembro /
31 December
2020
%

18. empréstimos que rendem Juros / Interest-bearing Loans and Borrowings

31 Dezembro /
31 de December

mT(‘000’000)

18.1 empréstimos que rendem Juros não correntes / Non-current Interest-bearing Loans and Borrowings
2019

%

MT(‘000’000)

estrutura accionista / Ownership structure

31 dezembro /
31 December

31 dezembro /
31 December

2020

2019

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

Em 31 de Dezembro era a seguinte a estrutura accionista: /
At 31 December, the shareholding structure was as follows:

Passivos de locação (nota 21) / Lease liabilities (note 21)

122

136

accionistas residentes / Resident Shareholders

Total de empréstimos / Total loans and borrowings

122

136

Governo de Moçambique / Government of Mozambique

1.37

4

1.37

4

SPI SARL

3.67

12

3.67

12

INSS

2.60

8

2.60

8

Outros accionistas / Others shareholders

8.21

26

8.21

26

18.2 empréstimos que rendem Juros correntes / Current Interest-bearing Loans and Borrowings

accionistas não-residentes / Non-resident shareholders
ABInBev Africa BV
Barca Global Market Plc

83.01

263

83.01

263

1.14

4

1.14

4

31 dezembro /
31 December

31 dezembro / 31
December

2020

2019

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

5,433

920

41

67

5,474

987

Empréstimo de bancos locais (a) / Local Bank Loans (a)
Passivos de locação / Lease liabilities (Note 21)
Total de empréstimos / Total loans and borrowings

Valor nominal total das acções ordinárias em emissão /
Total nominal value of ordinary shares in issue

100

317

100

317
(a) Este é um empréstimo de curto prazo não segurado, com uma taxa de juro anual de 15% devendo ser pago na totalidade em 2021
(a)This is a short term unsecured loan with an interest rate of 15% per annum repayable in full in 2021.

17. reservas

17. Reserve

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 mínimo acumulado de 20% do capital social. Esta reserva pode ser utilizada para compensar prejuízos e emissão de acções. A empresa cumpriu com os requisitos
legais na transferência para a reserva legal, visto que, o saldo da
conta reserva legal atingiu 20% do capital social.

In terms of Mozambican Company law, the Companyis
obliged to transfer 5% of its annual net profits to a non-distributable legal reserve until the amount of the legal reserve
reaches a minimum of 20% of share capital. This reserve
may be utilised to offset losses and issue share capital. The
company has fulfilled its requirement for transfer to the legal
reserve as the legal reserve balance has reached the minimum 20% of share capital.
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18.3 reconciliação de movimentos de passivos com fluxos de caixa de actividades de financiamento

19. Fornecedores e outros Credores / Trade and Other Payables

Reconciliation of movements of liabilities to cashflows arising from financing activities

Saldo em 1 de Janeiro de 2020

2020

2020

Total/Total

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

Empréstimo / Loans

Passivos de locação / Lease
liabilities

920

203

1,123

alterações nos fluxos de caixa de financiamento/
Changes from financing casflows
Receitas de impréstimos / Proceeds from loans and borrowings
Reembolço de empréstimos / Loans repayment

Juro pago/Interest paid
Total outras alterações/Total other changes
Total de empréstimos / Total loans and borrowings

Saldo reexpresso em 1 de Janeiro de 2019/
Restated balance at 1 January 2019

2020

2019

mT(‘000’000)

MT(‘000’000)

Fornecedores / Trade payables

1,563

1,209

Credores Inter-grupo (nota 19.1) / Inter-group payables (note 19.1)

1,561

1,746

Outros credores (nota 19.2)/ Other payables (note 19.2)

2,225

3,888

Total de fornecedores e outros credores / Total trade and other payabes

5,349

6,843

-

7,756

(3,243)

-

(3,243)

(40)

(40)

31 dezembro /
31 December

31 Dezembro /
31 December

163

5,596

2020

2019

mT(‘000’000)

MT(‘000’000)

149

152

1,095

1,404

ABInBev Finance BV

15

96

Zambian Breweries

6

-

ABInBev Africa BV

1

1

295

93

1,561

1,746

5,433

outras alterações / Other changes
Despesa de juro/ Interest expense

31 Dezembro /
31 December

7,756

Pagamento de passivos de Locação / Payment of lease liabilities
Total de movimentos dos fluxos de caixa de financiamento/
Total changes from financing cashflows

31 dezembro /
31 December

718

87

805

(718)

(87)

(805)

-

-

-

5,433

163

5,596

2019

2019

Total/Total

-

103

103

alterações nos fluxos de caixa de financiamento/
Changes from financing casflows

19.1 Credores inter-grupo / Inter-group payables

ABInBev Africa (Pty) Limited
MUBEX

South African Breweries Limited

Os credores-inter-grupo apresentam prazos de crédito que variam de 60 a 90 dias e não têm garantia e são isentos de juros
Intercompany payables have varied credit terms ranging from 60 to 90 days and are unsecured and interest free.
19.2 outras contas a pagar / Other payables

Receitas de impréstimos /Proceeds from loans and borrowings

920

-

920

31 dezembro /
31 December

31 Dezembro /
31 December

Pagamento de passivo de Locações /Payment of lease liabilities

-

(84)

(84)

2020

2019

920

(84)

836

mT(‘000’000)

MT(‘000’000)

Antecipações passivas a) / Trade accruals

331

180

Depósito de vasilhame / Container deposit

837

713

Total de movimentos dos fluxos de caixa de financiamento/
Total changes from financing cashflows
outras alterações / Other changes

-

Novas locações / New leases
Despesa de juros / Interest expense
Juros pago/Interest paid
Total de outras alterações / Total other changes
Total de empréstimos / Total loans and borrowings
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184

184

Imposto de Consumo / Excise duty payable

338

461

167

46

213

Imposto sobre o valor acrescentado / Value added tax payable

224

141

(167)

(46)

(213)

23

23

374

2,278

-

184

184

98

92

920

203

1,123

2,225

3,888

Acréscimos de custo para férias / Leave pay accrual
Credores de capital / Capex creditors
Credores de material de empacotamento e Outros credores /
Packaging materials and other creditors
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20. notas à demonstração de Fluxos de Caixa / Notes to the Statement of Cash Flows
31 dezembro /
31 December

31 Dezembro /
31 December

2020

2019

mT(‘000’000)

MT(‘000’000)

242

1,010

20.1 Fluxo de caixa gerado pelas actividades operacionais /
Cash generated from operating activities
Lucro / Profit
Ajustamentos por itens não-monetários:/ Adjustments for non-cash flow items:
2,302

1,705

123

129

Perda no abate de activos tangíveis / Loss on disposal of PPE

33

-

Diferenças cambiais não realizadas / Unrealised exchange differences

34

(44)

-

72

77

(101)

Provisão para perda de crédito esperada / Allowance for expected credit loss

(46)

71

Custo de Juros / Interest expense

987

537

Imposto sobre o rendimento / Tax expense

243

483

3,995

3,862

(464)

(194)

(33)

(98)

(1,528)

1,034

1,970

4,604

Depreciação e amortização do ano / Depreciation and amortization charges
Imparidade ou abates de activos tangíveis / Impairment or write off of PPE

Abates por quebra do vasilhame / Container write-down
Provisão por obsolescência do inventário / Provision for obsolescence of inventory

21. locações

21. Leases

a. locações como locatário (nirF 16)

A. Leases as lessee (IFRS 16)

A Empresa arrenda uma série de armazéns e equipamento. As
locações são por um período de 4 anos e não é razoavelmente
certo que estas locações serão renovadas, pelo que o termo contratual foi usado no cálculo dos activos e passivos de locação. A
informação sobre locações para as quais a Empresa é locatária é
apresentada abaixo.

The Company leases a number of warehouses and equipment. The
leases are for upto 4 years and it is not reasonably certain that
these leases will be renewed hence the contractual term was used
in the calculation of lease assets and liabilities. Information about
leases for which the Company is a lessee are presented below.

i) activos de direito de uso
Os activos de direito de uso referem-se a propriedades e equipamentos locados que são apresentados na propriedade, instalações
e equipamento (ver Nota 10).

Clientes e outros devedores / Trade and other receivables
Fornecedores e outros credores / Trade and other payables

31 Dezembro /
31 December

2020

2019

mT(‘000’000)

MT(‘000’000)

187

101

-

184

Depreciação / Depreciation

(50)

(98)

Saldo em 31 de Dezembro / Balance at 31 December

137

187

31 dezembro /
31 December

31 Dezembro /
31 December

2020

2019

mT(‘000’000)

MT(‘000’000)

203

103

Saldo em 1 de Janeiro / Balance at 1 January
Adições / Additions

II) Reconciliação do passivo de locação / Reconciliation of the lease liability

Saldo em 1 de Janeiro / Balance at 1 January
Novas Locações / New leases

Saldo no início do ano / Balance at the beginning of the year

(599)

145

Imposto corrente / Current tax

(151)

524

Saldo no fim do ano / Balance at the end of the year

1,065

599

315

1,268

Despesa de juro / Interest expense

Saldo no início do ano / Balance at the beginning of the year

-

-

Declarados durante o ano / Declared during the year

-

425

Saldo no fim do ano / Balance at the end of the year

-

-

Pago durante o ano / Paid during the year

-

425
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(127)

(130)

163

203

31 dezembro /
31 December

31 Dezembro /
31 December

2020

2019

mT(‘000’000)

MT(‘000’000)

122

136

41

67

163

203

Saldo em 31 de Dezembro / Balance at 31 December

iii) análise de maturidade dos passivos delocações / Maturity analysis of lease liabilities

20.3 dividendos pagos / Dividends paid

46

184

Pagamentos de passivos de locação / Payment of lease liabilities

20.2 imposto pago / Income tax paid

Pago durante o ano / Paid during the year

Right-of-use assets relate to leased properties and equipment that
are presented within property, plant and equipment (see Note 10).

31 dezembro /
31 december

Variações em/Changes in:
Inventários / Inventories

i) Right-of-use assets

Entre um e cinco anos / Between one and five years
Menos de um ano /Less than one year
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iV) Valores reconhecidos em lucros ou prejuízos

IV ) Amounts recognized in profit or loss

Os seguintes valores foram reconhecidos na demonstração de
lucros ou prejuízos e outro rendimento integral no que diz respeito às locações:

The following amounts have been recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income in
respect of leases:

22. instrumentos Financeiros e Gestão de risco

31 dezembro /
31 december

31 Dezembro /
31 December

2020

2019

mT(‘000’000)

MT(‘000’000)

Depreciação de activos de direito de uso /
depreciation charge for right-of-use assets

50

98

Despesa de juros sobre passivos de Locações /
Interest expense on lease liabilities

87
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V) Valores reconhecidos na demonstração da posição
financeira
A quantia escriturada dos activos de direito de uso reconhecidos na demonstração da posição financeirarefere-se às seguintes classes de activos:

Edifícios e melhorias / Freehold buildings and improvements
Instalações fabris e equipamento / Plant and equipment

V) Amounts recognised in the statement of financial position
The carrying amount of right of use assets recognised in the statement of financial position relate to the following classes of assets:

31 dezembro /
31 december

31 Dezembro /
31 December

2020

2019

mT(‘000’000)

MT(‘000’000)

35

35

102

152

Vi) Valores reconhecidos na demonstração dos fluxos de caixa / Amounts recognised in the statement of cash flows
31 dezembro /
31 december

31 dezembro /
31 december

2020

2019

mT(‘000’000)

mT(‘000’000)

Pagamento de locações / Lease payments

40

84

Juro pago / Interest paid

87
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A exposição aos riscos da moeda, crédito, liquidez e taxa de juro
ocorre no decurso normal do negócio da Empresa. Os riscos
da Empresa são continuamente monitorados. Os instrumentos
financeiros apresentados na demonstração da posição financeira,
incluem os recursos de caixa, clientes e fornecedores.
Nesta nota é dada informação a respeito da exposição da Empresa a cada um dos riscos acima mencionados, dos objectivos
da Empresa, políticas e processos para mensurar e gerir o
risco, e do processo mediante o qual a Empresa realiza a gestão do seu capital.

This note presents information about the Company’s exposure to each of the above risks, the Company objectives,
policies and processes for measuring and managing risk, and
the Company‘s management of capital.
The Board of Directors has overall responsibility for the
establishment and oversight of the Company’s risk management framework.

As políticas de gestão de riscos da Empresa são estabelecidas
para identificar e analisar os riscos enfrentados pela Empresa,
para definir limites e controlos de risco adequados, e para
monitorar os riscos e a adesão aos limites. Políticas e sistemas
de gestão de riscos são revistos periodicamente, por forma a
reflectir as mudanças nas condições de mercado e nas actividades da Empresa. A Empresa, através da sua formação e das
normas e procedimentos de gestão, visa desenvolver um ambiente de controlo disciplinado e construtivo, no qual todos os
trabalhadores compreendam as suas funções e obrigações.

The Company’s risk management policies are established to
identify and analyse the risks faced by the Company, to set
appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and
adherence to limits. Risk management policies and systems
are regularly reviewed to reflect changes in market conditions and the Company’s activities. The Company, through
its training and management standards and procedures,
aims to develop a disciplined and constructive control environment in which all employees understand their roles and
obligations.

O Comité de Auditoria da Empresa supervisiona como a gestão monitora o cumprimento das políticas e procedimentos
de gestão de risco da Empresa e analisa a adequação da estrutura de gestão de risco, em relação aos riscos enfrentados
pela Empresa. O Comité de Auditoria da Empresa é assistido,
no seu papel de supervisão, pela Auditoria Interna. A Auditoria Interna efectua as revisões periódicas e as revisões ad hoc
dos controlos e procedimentos de gestão de risco, e reporta
os resultados ao Comité de Auditoria.

The Company’s Audit Committee oversees how management
monitors compliance with the Company’s risk management
policies and procedures and reviews the adequacy of the risk
management framework in relation to the risks faced by the
Company. The Company’s Audit Committee is assisted in its
oversight role by Internal Audit. Internal Audit undertakes
both regular and ad hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to the
Audit Committee.

22.1 risco de mercado

22.1 Market risk

O risco do Mercado é o risco das alterações nos preços do
mercado, tais como alterações em taxas de câmbio e de juros
afectarem as receitas da Empresa ou os valores dos seus instrumentos financeiros. O objectivo da gestão de risco do mercado
é gerir e controlar as exposições ao risco do mercado dentro de
parâmetros aceitáveis, optimizando o retorno sobre o risco.

Market risk is the risk that changes in market prices, such
as foreign exchange rates and interest rates will affect the
Company’s income or the value of financial instruments.
The objective of market risk management is to manage and
control market risk exposures within acceptable parameters,
while optimising the return on risk.

22.1.1 risco cambial
A Empresa incorre em riscos, como resultado das compras em
moeda estrangeira e caixa e equivalentes de caixa mantidos
em moeda estrangeira. As moedas em que a Empresa realiza
os seus negócios e que dão origem ao risco cambial são, o Dólar norte-americano (USD), o Rand Sul-africano (zAR) e o Euro
(EUR).

Além disso, a Empresa compra moeda estrangeira, sempre que
as taxas se apresentam favoráveis, de modo a liquidar os passivos denominados em moeda estrangeira.
A exposição da Empresa ao risco cambial, com base nos montantes estimados foi a seguinte:
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Exposure to currency, credit, liquidity and interest rate risks arises
in the normal course of the Company’s business. The Company’s
risks are being monitored continuously. Financial instruments
disclosed in the statement of financial position include cash resources, trade receivables and trade payables.

O Conselho de Administração é inteiramente responsável por
estabelecer e supervisionar a estrutura de gestão de risco da
Empresa.

A Empresa procura atenuar o efeito do risco cambial, contraindo
empréstimos quando for efectivo em termos de custo, em Meticais.
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22. Financial Instruments and Risk management

22.1.1 Currency risk
The Company incurs risks as a result of purchases in foreign
currencies and cash and cash equivalents held in foregin
currency. The currencies giving rise to the currency risk in
which the Company deals are US Dollars (USD), South African Rands (ZAR) and Euros (EUR).
The Company seeks to mitigate the effect of currency risk by
borrowing, where cost effective, in Meticais. In addition, the
Company purchases foreign currency when rates are considered favorable in order to settle foreign currency denominated liabilities.
The Company’s exposure to foreign currency risk was as follows based on notional amounts:
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31 de dezembro de 2020 (Contravalo- 31 de Dezembro de 2019 (Contravalores
res em meticais (‘000’000))/
em Meticais(‘000’000))/
31/12/2020 ( Corresponding Metical
(‘000,000))
usd

31/12/2019 ( Corresponding Metical
(‘000’000))

zar

eur

USD

ZAR

EUR

5

15

Inter-grupo a receber /
Inter-group receivables

80

Caixa e equivalentes de Caixa /
Cash and cash equivalents

30

47

5

99

Inter-grupo a pagar / Inter-group payables

(238)

(751)

(572)

(629)

(654)

(463)

Exposição a Demonstração da Posição Financeira
/ Statement of financial position’s exposure

(128)

(704)

(567)

(530)

(649)

(448)

Principais taxas de câmbio aplicadas durante o ano
The following significant Exchange rates applied during the year
Taxa média / Average rate

Taxa da data do relato / Reporting date spot rate

31 dezembro /
31 December

31 Dezembro /
31 December

31 dezembro /
31 December

31 Dezembro /
31 December

2020

2019

2020

2019

USD

70.07

63.22

75.64

62.07

ZAR

4.23

4.90

5.15

4.43

EUR

79.80

70.83

92.82

69.73

análise de sensibilidade

Sensitivity Analysis

Uma diminuição ou aumento de 4% no valor das moedas estrangeiras contra o Metical nas dívidas da Empresa em moeda
externa terão um impacto de um aumento ou diminuição,
respectivamente, no Lucro antes de impostos da Empresa no
valor de MT(‘000,000) 56 e o efeito no capital próprio será
líquido de 32% de imposto.

A 4% decrease or increase in the value of foreign currencies
against the Metical on the Company’s foreign currency exposures would have the effect of increasing or decreasing the
profit before tax by MT(000’000) 56 (2019: MT(000’000) 66)
and the effect to shareholders equity will be net of 32% tax.
This analysis assumes that all other variables remain constant.

22.1.2 risco da taxa de juro

22.1.2 Interest rate risk

A Empresa está exposta às alterações nas taxas de juro sobre
os seus empréstimos. A política geralmente adoptada pela
gestão da Empresa é assegurar que os seus empréstimos
sejam negociados a taxas relacionadas com o mercado, como
forma de se precaver contra o risco da taxa de juro.

Company is exposed to interest rate changes on its borrowings.
Management has adopted a policy of ensuring that its borrowings are at market-related rates to address its interest rate risk.

À data de relato, o perfil da taxa de juro dos instrumentos
financeiros da Empresa era como segue:

Passivos financeiros / Financial liabilities
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At the reporting date the interest rate profile of the Company’s
interest-bearing financial instruments was:

31 Dezembro /
31 December

31 Dezembro /
31 December

2020

2019

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

5,658

4,067

análise de sensibilidade

Sensitivity Analysis

Uma diminuição ou aumento de 200 bps nas taxas de juro
referente aos instrumentos financeiros de taxa variável da
Empresa, terão um impacto de um aumento ou diminuição,
respectivamente, no Lucro antes de impostos da Empresa
no valor de MT(‘000’000) 113 (2019: MT(‘000’000) 82) e o
efeito no capital próprio será líquido de 32% de imposto. Esta
análise pressupõe que todos os outros factores mantêm-se
constantes.

A 200 bps decrease or increase in the interest rate on
the Company’s variable rate financial instruments would
have the effect of increasing or decreasing the profit
before tax by MT(‘000’000) 113 (2019: MT(‘000’000) 82)
and the effect to shareholders equity will be net of 32%
tax. This analysis assumes that all other variables remain
constant.

Por favor refira-se as notas 14.1 e 18.2 para os saldos relevantes inerentes a esta análise de risco de taxa.

Please refer notes 14.1 and 18.2 for the relevant balances of this inherent rate risk analysis.

22.2 risco de liquidez

22.2 Liquidity risk

O risco de liquidez é o risco de a Empresa não ser capaz de
cumprir as suas obrigações financeiras à medida que se vencem. A abordagem da Empresa para gerir o risco de liquidez,
destina-se a assegurar, na medida do possível, que a mesma
tenha sempre liquidez suficiente para fazer face às suas responsabilidades, sob condições normais e sob pressão, sem
incorrer em perdas inaceitáveis ou colocar em risco a reputação da Empresa.

Liquidity risk is the risk that the Company will not be able to
meet its financial obligations as they fall due. The Company’s
approach to managing liquidity risk is to ensure, as far as
possible, that it will always have sufficient liquidity to meet its
liabilities when due, under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable losses or risking damage
to the Company’s reputation.

O risco de liquidez é gerido de forma activa através de projecções do fluxo de caixa, de modo a assegurar a disponibilidade
de fundos suficientes para qualquer investimento de curto e
longo prazo. Os descobertos bancários e os empréstimos são
usados para gerir este risco.
Tipicamente, a Empresa garante que tem fundos suficientes
à disposição para satisfazer os custos operacionais esperados
por um período de 60 dias, incluindo a manutenção de obrigações financeiras; isto exclui o impacto potencial de circunstâncias extremas que não se possam prever com algum grau
de razoabilidade, tais como desastres naturais. Além disso, a
Empresa mantém as seguintes linhas de crédito:
Empréstimos e descobertos bancários com base em taxas de
Facilidade Permanente de Cedência (“FPC”), Bilhetes do Tesouro e Taxas de Referência do Banco totalizando o montante de
MT(‘000’000) 5,658 (31 de Dezembro de 2019: MT(‘000’000)
4,067, a uma taxa média ponderada de 13.84% (31 de Dezembro de 2019: 14,11%).
Em 31 de Dezembro de 2020, o passivo corrente da Empresa
excedia os activos correntes por MT (‘000’000) 5,829 (2019:
MT (‘000’000) 5,557). Parte dos passivos correntes, MT
(‘000’000) 1,561 (2019: MT (‘ 000’000) 1,746) refere-se a saldos a pagar a empresas do grupo que são os principais fornecedores de matérias-primas necessárias para a funcionamento
contínuo da empresa e esses fornecedores continuaram a fornecer à empresa os materiais necessários após o final do ano.
A Empresa está a registar lucros a cada ano e a gerar fluxos de
caixa suficientes das operações do seu nível actual de operações para sustentar a continuidade do negócio e, igualmente,
para satisfazer as suas obrigações financeiras de curto prazo à
medida que elas vencem. A rentabilidade do exercício actual
foi afectada pelo projecto de expansão da fábrica de cerveja
Maracuene, mas espera-se que a empresa retome os níveis
normais de rentabilidade num futuro próximo.

Liquidity risk is actively managed through cash flow projections to ensure that there are sufficient funds available for any
short-term and long-term commitments. Bank overdrafts and
bank facilities are used to manage this risk. The maturities of
the non-derivative financial liabilities are proactively tracked,
and funds are ensured to meet the same.
Typically, the Company ensures that it has sufficient cash on
demand to meet expected operational expenses including the
servicing of financial obligations but excluding the potential
impact of extreme circumstances that cannot reasonably be
predicted, such as natural disasters. In addition, the Company
maintains the following lines of credit:
Various loans and overdraft facilities based on Facilidade Permanente de Cedência (“FPC”), Treasury Bills and individual
bank’s prime lending rates amounting to MT(‘000’000) 5,658
(31 December 2019: MT(‘000’000) 4,067) at a weighted-average interest rate of 13.84% (31 December 2019: 14.11%).
As at 31 December 2020, the Company’s current liabilities exceeded the current assets by MT 5,707 million (2019: MT 5,557
million). A portion of the current liabilities, MT 1,561 million
(2019: MT 1,746 million) relates to balances payable to group
companies which are the main suppliers of raw materials required for the continued operation of the company and these
suppliers continued to provide the company with the required
materials subsequent to year end. The Company is making
profits each year and generating sufficient cash flows from
operations from its current level of operations to sustain business continuity and to meet its short-term financial obligations
as they fall due. The current year profitability was affected
by the expansion project for the Maracuene brewery, but the
company is expected to return to normal profitability levels in
the near future.
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As previsões da empresa suportadas com o desempenho dos
exercícios anteriores revelam a lucratividade e capacidade suficiente de geração de caixa para financiar as operações. Após
o final do ano, a empresa tem financiado as suas operações
a partir do caixa e faz uso do descoberto bancário disponível
através de bancos locais. Por conseguinte, as demonstrações
financeiras são preparadas com base em políticas contabilísticas aplicáveis ao pressuposto da continuidade.

The company’s forecasts supported by the prior years’ performance shows the company is profitable and has sufficient cash
generating capability to finance operations. Subsequent to
year end, the company has been financing its operations from
cash from operations and makes use of the overdraft facility
available through local banks. Accordingly, the financial statements are prepared on the basis of accounting policies applicable to a going concern.

Encontram-se, de seguida, as maturidades contratuais dos
passivos financeiros, incluindo as estimativas de pagamentos
de juros excluindo o impacto dos acordos de compensação.

The following are the contractual maturities of financial liabilities, including estimated interest payments and excluding the
impact of netting agreements:

31 de Dezembro de 2020 /
31 December 2020

Quantia escriturada/
Carrying amount

Fluxo de caixa
contratual/Contractual
cash flow

Menos de um ano /
Less than one year

1 - anos /
1 - 5 years

22.3 risco de crédito

22.3 Credit risk

O risco de crédito é o risco da Empresa incorrer em perdas
financeiras, no caso de um cliente ou contraparte para um
instrumento financeiro não cumprir as suas obrigações contratuais, e for principalmente originado pelos devedores da
Empresa.

Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a customer or counterparty to a financial instrument

A gestão segue uma política de crédito que lhe permite monitorar continuamente a exposição ao risco de crédito. As
avaliações à carteira de crédito são realizadas periodicamente
ao crédito dos clientes. A gestão está a tratar esta área como
uma área de foco prioritária. A máxima exposição ao risco de
crédito é representada pela quantia escriturada de cada activo
financeiro na demonstração de posição financeira.
A exposição máxima ao risco de crédito à data de relato foi:

Empréstimos bancários sem garantia/
Unsecured bank loans

5,433

5,433

5,433

Fornecedores e outros credores/Trade
and other payables

5,349

5,349

5,349

Decoberto bancário/ Bank Overdraft

225

225

Passivo de locações / Lease liabilities

163
11,170

Empréstimos bancários sem garantia/
Unsecured bank loans

The maximum exposure to credit risk at the reporting date was:

Nota /
Note
-

31 de Dezembro de 2020 /
31 December 2020

31 de Dezembro de 2019
/ 31 December 2019

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

-

Clientes e outros devedores / Trade and other receivables

13

690

683

225

-

Caixa e equivalentes de caixa / Cash and cash equivalents

14

1,328

2,339

221

67

154

2,018

3,022

11,228

11,074

154

Quantia escriturada/ Fluxo de caixa contratual/
Carrying amount
Contractual cash flow

Menos de um ano /
Less than one year

1 - anos /
1 - 5 years

920

920

920

Fornecedores e outros credores/Trade
and other payables

6,843

6,843

6,843

Decoberto bancário/ Bank Overdraft

3,147

3,147

3,147

-

Passivo de locações / Lease liabilities

203

223

67

156

11,113

11,133

10,977

156

-

Clientes e outros devedores

Trade and other receivables

A exposição da Empresa ao risco de crédito é principalmente
influenciada pelas características individuais de cada cliente. Os
dados demográficos da base de clientes da Empresa, incluindo
o risco de falta de pagamento da indústria e do país em que os
clientes operam, têm menos influência no risco de crédito.

The Company’s exposure to credit risk is influenced mainly by
the individual characteristics of each customer. The demographics of the Company’s customer base, including the default risk of
the industry and the country, in which customers operate, has
less of an influence on credit risk.

A Empresa estabeleceu uma política de crédito, no âmbito da
qual cada novo cliente é individualmente analisado quanto à
sua qualidade de crédito antes dos termos e condições de pagamento serem oferecidos. Geralmente, a Empresa realiza vendas
a dinheiro. Em casos de concessão de créditos, são estabelecidas condições de pagamento, sendo estas sujeitas à aprovação
pelo Director Comercial, Director Financeiro e Director Geral.

The Company has established a credit policy under which each
new customer is analyzed individually for creditworthiness before the Company’s standard payment and delivery terms and
conditions are offered.

A Empresa estabelece uma provisão para fazer face à imparidade, que representa a sua estimativa das perdas incorridas no
que respeita a clientes e outros devedores. As principais componentes desta provisão são componentes de perda específicas
respeitantes às exposições individualmente significativas.
Em 31 de Dezembro de 2020, a exposição ao risco de crédito
das contas a receber por região geográfica era inteiramente
baseada em Moçambique, compreendendo principalmente
todos os clientes grossistas. Para o cálculos de perdas de crédito
esperadas, a empresa considerou que todos os recebíveis com
mais de 90 dias constituem a categoria de maior risco com uma
taxa de perda de 100%.
Exposição máxima ao risco de crédito à data de relato, de acordo com o tipo de cliente foi de MT(‘000’000) 498 (31 de Dezembro de 2019: MT(‘000’000) 623) com os clientes grossistas
representando mais de 90% (31 de Dezembro de 2019:90%).
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Management has a credit policy in place and exposure to credit
risk is monitored on an ongoing basis. Credit evaluations are
performed periodically on credit customers. Management is currently treating this as a priority focus area. The maximum exposure to credit risks is represented by the gross carrying amount
of each financial asset in the statement of financial position.

Quantia escriturada bruto /
Gross carrying amount

Passivos financeiros não-derivados /
Non-derivative financial liabilities

31 de Dezembro de 2019 /
31 December 2019

fails to meet its contractual obligations and arises principally
from the Company’s receivables.
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The majority of our sales are for cash. Where credit is granted
payment, terms are established for each customer, and this is
approved by the Commercial, Financial and Managing Director.
The Company establishes an allowance for impairment that
represents its estimate of incurred losses in respect of trade and
other receivables. The main components of this allowance are
a specific loss component that relates to individually significant
exposures.
At 31 December 2020 the exposure to credit risk for trade receivables by geographic region was entirely Mozambique,comprising mainly of the wholesale customers. For the expected credit
loss calculations, the Company considered all the receivables
with more than 90 days overdue as higher risk category carring
a loss ratio of 100%.
The maximum exposure to credit risk for trade receivables at the
reporting date by type of customer was MT(‘000’000) 498 (31
December 2019: MT(‘000’000) 623) with wholesale customers
representing more than 90% (31 de December 2019: 90%).
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A maturidade dos clientes à data de relato foi:

The ageing of trade receivables at the reporting date was:

impairdade de
perda de crédito
esperada / Expected credit loss
allowance

Bruto / Gross

Imparidade de perda de crédito esperada /
Expected credit loss
allowance

31 de Dezembro de 31 de Dezembro de
2020 /
2020 /
31 December 2020 31 December 2020

31 de Dezembro de
2019 /
31 December 2019

31 de Dezembro de
2019 /
31 December 2019

bruto / Gross

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

Corrente nem vencido nem em imparidade / Current neither past due nor impaired

303

-

409

-

Vencido 31-60 dias / Past due 31-60 days

39

-

21

-

Vencido 61-90 dias / Past due 61-90 days

9

-

-

-

147

147

193

193

498

147

623

193

Mais de 90 dias / More than 90 days

A Empresa acredita que os montantes não vencidos e que não
estejam em imparidade e vencidos há menos de 90 dias ainda
são cobráveis integralmente, com base no histórico de pagamento e análise extensiva do risco de crédito do cliente, incluindo condições financeiras subjacentes, quando disponíveis.

The Company believes that the unimpaired amounts that are
neither past due nor impaired and those past due but less than
90 days are still collectible in full, based on historic payment
behaviour and extensive analysis of customer credit risk including underlying customers’ financial conditions, when available.

O movimento na provisão de perda de crédito esperada respeitante às contas a receber durante o exercício foi:

The movement in the expected credit loss allowance in respect
of trade receivables during the year was as follows:

Saldo em 1 de Janeiro / Balance at 1 January
Aumento da provisão de perda de crédito esperada /
Increase in the expected credit loss allowance

31 de Dezembro de 2020 /
31 December 2020

31 de Dezembro de 2019 /
31 December 2019

MT(‘000’000)

MT(‘000’000)

193

122

-

0

(Utilização e diminuição da provisão)/Imparidade adicional /
(Provision decrease and utilization)/Additional impairment

(46)

71

Saldo em 31 de Dezembro / Balance at 31 December

147

193

70% dos clientes (31 de Dezembro de 2019: 69%) estão com
menos de 90 dias vencidos e a Administração acredita que as
perdas de crédito esperadas nestes saldos não são significativas e, por conseguinte, aplica uma taxa de perda de zero por
cento. Estes saldos incluem montantes devidos pelos clientes
mais significativos da Empresa que possuem um bom historial com a Empresa. A provisão para imparidade inclui certos
clientes que tenham incumprimento e aqueles contra os quais
a Empresa está a tomar medidas legais para a cobrança de
montantes em dívida.
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70% of trade receivables (31 December 2019: 69%) are less
than 90 days overdue and management believes that expected credit losses on these balances are insiginifcant and hence
applied a loss rate of zero percent. These balances include
amounts owed by the Company’s most significant customers
that have a good track record with the Company. The impairment allowance includes certain customers that have defaulted and those which the Company is taking legal action against
for the collection of amounts due.

Caixa e equivalentes de caixa

Cash and cash equivalents

A empresa possuía caixa e equivalentes a caixa de MT
(‘000’000’) 1,328 em 31 de Dezembro de 2020 (2019 MT
(‘000’000’)) 2,338. A caixa e equivalentes de caixa são mantidos em bancos respeitáveis e a empresa considera que seu
caixa e equivalentes de caixa apresentam baixo risco de crédito, uma vez que todos são depósitos à vista e não foram registadas perdas de crédito esperadas contra esses saldos.

The company held cash and cash equivalents of MT(‘000’000’)
1,328 at 31 December 2020 (2019 MT(‘000’000’) 2,338. The
cash and cash equivalents are held with reputable banks and
the company considers that its cash and cash equivalents have
low credit risk since they are all demand deposits. No expected
credit losses were recorded against these balances.

22.4 Justo Valor

22.4 Fair value

Os justos valores dos instrumentos financeiros aproximam-se
aos seus justos valores devido à natureza de curto prazo.

The carrying values of the financial instruments approximate
their fair values due to their short-term nature.

22.5 Gestão do capital

22.5 Capital management

A política do Conselho de Administração é manter uma base
de capital forte, de forma a manter a confiança do investidor,
credor e do mercado e sustentar o desenvolvimento futuro
do negócio. O Conselho de Administração monitora o crescimento demográfico dos accionistas, assim como o retorno de
capital, que a Empresa define como o total do capital próprio,
excluindo os interesses minoritários, e o nível de dividendos
para os accionistas ordinários.

The Board’s policy is to maintain a strong capital base so as to
maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of the business. The Board of Directors monitors both the demographic spread of shareholders,
as well as the return on capital, which the Company defines as
total shareholders’ equity, excluding minority interests, and the
level of dividends to ordinary shareholders.
The Board seeks to maintain a balance between the higher
returns that might be possible with higher levels of borrowings
and the advantages and security afforded by a sound capital
position. The Company aims to achieve a solid return on shareholders’ equity; in 2020 the return was 2% (2019: 7%). In comparison the weighted-average interest rate on interest bearing
borrowings was 13.84% (2019: 14.11%).

O Conselho de Administração procura manter um equilíbrio
entre os retornos mais altos que se apresentem possíveis e os
níveis mais altos dos empréstimos contraídos e as vantagens
e segurança oferecidas por uma posição de capital prudente.
O objectivo da Empresa é atingir um retorno sólido do capital
próprio; em 2020, o retorno foi de 2% (2019: 7%). Em comparação, a taxa média ponderada de juros sobre os empréstimos
que rendem juros foi de 13.84% (2019: 14.11%).

23. Related Party Transactions

23. Transacções com Partes relacionadas

23.1 Identity of related parties

23.1 identidade das partes relacionadas

The Company has related party transactions with its Directors,
executive officers and other Group companies.

As partes relacionadas com que a Empresa efectua as suas
transacções incluem os seus administradores, directores executivos e outras Empresas do Grupo.
Os saldos das contas relativas às partes relacionadas são apresentados de forma detalhada na nota 19.1
23.2 Contratos com partes relacionadas
Quatro contratos continuavam em vigor durante o período, a
saber:
• Um contrato de gestão com a ABInbev Finance BV, uma
associada, para prestação de serviços de gestão à Empresa. O valor de MT(‘000’000) 35 (31 de Dezembro de 2019:
MT(‘000’000) 56) foi incluído pelo valor de custo, respeitante a estas transacções.
• Um contrato de licenciamento e distribuição com a SABMiller International Brands Ltd, uma associada para a
distribuição e/ou fabrico de outras marcas de cerveja que
não sejam a 2M, Manica, Laurentina, Impala e Dourada.
O valor de MT(‘000’000)45 (31 de Dezembro de 2019:
MT(‘000’000) 53) foi incluído pelo valor de custo, respeitante a estas transacções.

Account balances with related parties are detailed in note
19.1.
23.2 Contracts with related parties
Four contracts were in place during the period:
• A management agreement with ABInBev Finance BV,
an associate, for the provision of management services
to the Company. An amount of MT (‘000’000) 35 (31
December 2019: MT (‘000’000) 56) has been included in
costs in respect of these transactions.
• A license and distribution agreement with SABMiller
International Brands Ltd, an associate, for the brewing
and/or distribution of beer products other than 2M,
Manica, Laurentina, Impala and Dourada. An amount
of MT(‘000’000) 45 (31 December 2019: MT(‘000’000)
53) has been included in costs in respect of these transactions.
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• Um contrato com a ABInBev África (Pty) Lda, uma associada, para uma associada, para prestação de serviços de
gestão à Empresa. O valor de MT(‘000’000) 176 (31 de
Dezembro de 2019: MT(‘000’000) 622) foi reconhecido na
demonstração de resultados, respeitante a estas transacções.

• An agreement with ABInBev Africa (Pty) Ltd, an associate, , for the provision of management services to the
Company. An amount of MT(‘000’000) 176 (31 December 2019: MT(‘000’000) 622) has been recognised in
the statement of profit or loss and other comprehensive
income in respect of these transactions.

A juntar aos contratos supramencionados, a Empresa realizou as seguintes transacções com as partes relacionadas
subsidiárias:

In addition to the above contracts, the Company entered into
the following related party transactions with fellow subsidiaries:

• Importação de maquinaria, matérias-primas, produto
acabado e equipamento apartir da SAB Beer e MUBEX,
entidades associadas. O valor incorrido nestas transacções foi de MT(‘000’000) 5,208 (31 de Dezembro de 2019:
MT(‘000’000) 6,961).

•

Durante o ano, os salários e outros pagamentos efectuados
aos gestores séniores chave foram os seguintes:

Importation of raw materials, finished goods and plant
and equipment from SAB Beer and MUBEX, associated
entities. An amount of MT (‘000’000) 5,208 (31 December
2019: MT(‘000’000) 6,961) was incurred in respect of
these transactions.

During the year, the salaries and other payments made to key
management personnel were the following:

31 de dezembro de 2020 /
31 december 2020

31 de Dezembro de 2019 /
31 December 2019

mT(‘000’000)

MT(‘000’000)

64

103

-

1

64

104

Benefícios de curto prazo dos colaboradores/
Short-term employee benefits
Remuneração de acções /
Share-based payment

Os gestores séniores chave durante o ano foram:

alessandro Garrido
Managing Director

derriCK Jansen Van Vuuren
Director Financeiro

derriCK Jansen Van Vuuren
Finance Director

sandro FreiTas de assis
Director de Vendas e Distribuição

sandro FreiTas de assis
Sales and Distribution Director

Fabiana Pereira
Directora de Marketing

Fabiana Pereira
Marketing Director

HuGo Gomes
Director de Assuntos Corporativos e Legais

HuGo Gomes
Legal and Corporate Affairs Director

Franze sCHePPinG
Director Técnico

Franze sCHePPinG
Technical Director

rHys blaCKbeard
Director Logístico

rHys blaCKbeard
Logistics Director

JeniFer maCame
Directora de Recursos Humanos (Janeiro a Agosto)

JeniFer maCame
Human Resources Director (January to August)

euGénia daVid
Directora de Recursos Humanos (Setembro a Dezembro)

euGénia daVid
Human Resources Director (September to December)
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24. Subsequent Events

Na data da finalização das demonstrações financeiras, não houve eventos relevantes ocorridos após a data da demonstração
da posição financeira que requeiramajuste nas demonstrações
financeiras.

At the date of finalisation of the annual financial state-ments,
there were no material events that occurred subsequent to
the statement of financial position datethat require adjustment to in the financial statements.

25. impacto da Covid-19

25. Impact of Covid-19

A pandemia global COVID-19 que teve início durante o ano 2019
teve e continua a ter um impacto adverso na economia Global,
bem como nas operações de algumas empresas.

The global COVID-19 pandemic which started during the year
2019 has had and is continuing to have an adverse impact on the
Global economy, as well as on the operations of some companies.

Moçambique está a tomar medidas rigorosas no sentido de ajudar a conter a propagação do vírus, incluindo exigir o auto-isolamento, implementar medidas de distanciamento social e limitar
as viagens internacionais ou regionais.

Mozambique is taking stringent steps to help contain the spread
of the virus, including requiring self-isolation, implementing social
distancing measures and limiting international or regional travels.

Durante o exercício e até à data de finalização das demonstrações
financeiras, a Empresa não foi afectada de forma significativa. As
perspectivas parecem igualmente mais positivas com a aprovação
de uma série de vacinas em todo o mundo.
O impacto do coronavírus está a ser acompanhado de perto e
foram implementadas medidas de precaução necessárias para
cumprir as instruções governamentais de modo a mitigar qualquer possível impacto negativo da pandemia do coronavírus nas
operações da empresa.

During the year and upto the date of finalization of the financial
statements, the Company had not been affected significantly. The
outlook also looking more positive with the approval of a number
of vaccines across the world.
The impact of the coronavirus is being monitored closely and necessary precautionary measures have been put in place to comply
with government instructions to mitigate any possible negative
impact of coronavirus pandemic on the company operations.

Key management personnel during the year were:

alessandro Garrido
Director Geral
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