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RELATÓRIO E CONTAS  - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE JUNHO DE 2017

Para ser lido em conjunto com as notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas 

Os administradores são responsáveis pela preparação e apresentação adequada das demonstrações financeiras 
consolidadas da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P. que compreendem o balanço consolidado em 30 de 
Junho de 2017, as demonstrações consolidadas de resultados, de alterações no capital próprio e de fluxos de caixa 
do exercício findo naquela data e as notas as demonstrações financeiras que  incluiem um resumo das políticas 
contabilísticas significativas e outras notas explicativas, de acordo com o Plano Geral de Contabilidade baseado 
nas Normas Internacionais de Relato Financeiro (PGC – NIRF).

Os administradores são igualmente responsáveis por um sistema de controlo interno relevante para a preparação 
e apresentação de demonstrações financeiras consolidadas que estejam livres de distorções materiais, devidas 
quer a fraude, quer a 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 do Grupo continuar a operar com a devida observância 
do pressuposto da continuidade, e não têm motivos para duvidar da capacidade do Grupo poder continuar a 
operar segundo esse pressuposto no futuro próximo.

O auditor externo é responsável por reportar sobre se as demonstrações financeiras consolidadas estão 
apresentadas de forma apropriada em conformidade com o PGC – NIRF.

Aprovação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P., foram aprovadas pelo 
Conselho.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
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BALANÇO CONSOLIDADO EM 30 DE JUNHO DE 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2017 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2017
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Para ser lido em conjunto com as notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas 

INTRODUÇÃO

A ENH – Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P., adiante designada por ENH, é uma empresa de âmbito nacional, com sede em Maputo, 
que exerce a sua actividade subordinada ao Ministério de Recursos Minerais e Energia e se rege pelas normas aplicáveis às empresas públicas. 
A ENH tem como objecto principal a actividade petrolífera, nomeadamente a prospecção, pesquisa, desenvolvimento, produção, transporte, 
transmissão e comercialização de hidrocarbonetos e seus derivados, incluindo a importação, recepção, armazenamento, manuseamento, 
bancas, trânsito, exportação, transformação e refinação desses produtos.

Actividade
O Grupo opera essencialmente no sector de hidrocarbonetos, com destaque para a exploração de gás natural, através de duas das suas 
subsidiárias, a Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, S.A. e a Companhia Moçambicana do Gasoduto, S.A. A Companhia Moçambicana 
de Hidrocarbonetos, S.A. (CMH) é a parceira moçambicana da Sasol no projecto de Gás Natural de Pande e Temane (PGN), onde a Sasol actua 
como operador.

A Companhia Moçambicana do Gasoduto, S.A. (CMG) é um veículo de participação do Governo na componente do gasoduto de gás natural, 
através de uma participação de 25% na empresa ROMPCO (PTY) Limited, que detém a exploração dos gasodutos.

O Grupo ENH detém uma participação financeira na Matola Gas Company, S.A. (MGC), uma empresa de transmissão e distribuição de gás 
natural, sedeada em Moçambique, destinada à concepção, procurement, construção, concessão e operação de gasodutos em Moçambique 
e à compra de gás natural ao Governo de Moçambique e à Sasol, no ponto de conexão em Ressano Garcia, para revenda aos consumidores 
comerciais e domésticos na zona de Matola, local onde a empresa tem direitos de distribuição exclusiva.

O Grupo detém ainda outras participações em várias empresas do sector de hidrocarbonetos ou, de alguma forma, a este ligadas. Tratam-se 
de Empresas veiculo criadas para servir a ENH no seu objecto principal. A nota 4 do perímetro de consolidação identifica a totalidade das 
Empresas que compõem o Grupo.

1. Bases de preparação

Estas demonstrações financeiras consolidadas da ENH reflectem os resultados das operações e a posição financeira das suas subsidiárias (no 
conjunto, designadas por Grupo ENH ou Grupo) e a participação do Grupo nas suas associadas.

As presentes demonstrações financeiras consolidadas, que se reportam à data de 30 de Junho de 2017, foram preparadas em conformidade 
com o Plano Geral de Contabilidade para Empresas de Grande e Média Dimensão (PGC-NIRF) e, por consequência, com base no princípio 
do custo histórico excepto para as situações especificamente identificadas. As demonstrações financeiras consolidadas foram igualmente 
preparadas com base nos princípios do acréscimo e da continuidade.

A preparação das demonstrações financeiras consolidadas em conformidade com o PGC-NIRF exige que o Conselho de Administração 
formalize julgamentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas contabilísticas e a mensuração dos activos, passivos, 
rendimentos e gastos. 
As estimativas e pressupostos associados são baseados na experiência histórica e outros factores considerados razoáveis de acordo com 
as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos activos e passivos cuja valorização não é evidente através de 
outras fontes e em que os resultados reais podem diferir das estimativas. As questões que requerem um maior índice de julgamento ou 
complexidade, ou para os quais os pressupostos e estimativas são considerados significativos, são apresentados na nota 3. 

Estas demonstrações financeiras consolidadas são complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos relevantes para o 
exercício corrente e para o exercício anterior, em conformidade com os requisitos do PGC-NIRF.

2. Principais políticas contabilísticas

a) Princípios de consolidação

Participações financeiras em empresas subsidiárias 
As participações financeiras em que o Grupo detém, directa ou indirectamente, mais de metade dos direitos de voto em Assembleia Geral 
de Accionistas, ou o poder de determinar as suas políticas operacionais e financeiras (definição de controlo adoptado pelo Grupo), foram 
incluídas nas presentes demonstrações financeiras consolidadas através do método de consolidação integral. As empresas consolidadas 
através do método de consolidação integral encontram-se referidas na nota 4. 

O capital próprio e o resultado líquido correspondente à participação de terceiros em empresas subsidiárias são apresentados separadamente 
no balanço e na demonstração dos resultados consolidados, na rubrica de interesses minoritários.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

Os activos e passivos de cada empresa do Grupo são identificados ao seu justo valor na data de aquisição ou, tal como previsto na NCRF 21 – 
Concentração de actividades empresariais, durante um período de 12 meses após aquela data. 

Qualquer excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos activos adquiridos e passivos assumidos é reconhecido como goodwill. 
Quando a diferença entre o custo de aquisição e o justo valor dos activos adquiridos e passivos assumidos é negativa, designado por 
goodwill negativo, o respectivo valor é reconhecido como um rendimento do exercício.
 
Os interesses minoritários incluem a proporção dos terceiros no justo valor dos activos adquiridos e passivos assumidos à data de aquisição 
das subsidiárias. 

Os resultados das subsidiárias adquiridas ou alienadas durante o exercício estão incluídos nas demonstrações financeiras desde a data de 
aquisição e até à data em que cessa o controlo. 

Sempre que necessário, alteram-se as políticas contabilísticas para as adequar às políticas contabilísticas utilizadas pelo Grupo. As 
transacções entre empresas do Grupo, incluindo as eventuais mais e menos valias derivadas de alienações entre empresas do Grupo, be 
como os saldos e os dividendos distribuídos entre empresas do Grupo são eliminados durante o processo de consolidação.

Participações financeiras em empresas associadas
As participações financeiras em empresas associadas, isto é, empresas onde o Grupo exerce uma influência significativa nas políticas 
operacionais e financeiras da investida (normalmente, quando detém directa ou indirectamente entre 20% e 50% dos direitos de voto) são 
registadas através do método de equivalência patrimonial. 

As demonstrações financeiras consolidadas incluem a parte atribuível ao Grupo no total das reservas e dos lucros e prejuízos reconhecidos 
numa associada, a qual é contabilizada de acordo com o método de equivalência patrimonial. Quando a parcela dos prejuízos atribuíveis 
excede a quantia escriturada do investimento na associada, este é reduzido a zero e cessa o reconhecimento das perdas futuras com 
excepção da parcela em que o Grupo incorra numa obrigação legal ou construtiva de assumir essas perdas em nome da associada. Quando 
tal acontece, são constituídas as provisões necessárias para fazer face a essa responsabilidade.  

As distribuições recebidas de uma associada, como por exemplo os dividendos, reduzem a quantia registada do investimento. 

Os ganhos e perdas não realizados em transacções com associadas são eliminados proporcionalmente ao interesse do Grupo na associada, 
por contrapartida do investimento nessa mesma associada. As perdas não realizadas também são eliminadas, mas apenas até ao ponto em 
que a perda não evidencie que o activo transferido esteja em situação de imparidade. 

Outras participações financeiras
As demais participações financeiras em empresas em que o Grupo não detém nem controlo nem influência significativa, normalmente 
quando detém menos de 20% dos direitos de voto, são apresentadas ao justo valor excepto quando este não pode ser mensurado com 
fiabilidade e nesse caso a apresentação é feita ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade.  

b) Transacções em moeda estrangeira

As demonstrações financeiras consolidadas estão apresentadas em meticais, que é a moeda funcional e de apresentação utilizada pelo 
Grupo nas suas operações e na preparação das suas demonstrações financeiras consolidadas.

As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da transacção e os activos e passivos monetários 
expressos em moeda estrangeira são convertidos para meticais, usando a taxa de câmbio média em vigor na data de relato, e as diferenças 
cambiais resultantes desta conversão são reconhecidas em resultados. Os activos e passivos não monetários apresentados ao custo histórico 
e expressos em moeda estrangeira são convertidos à taxa de câmbio da data da transacção. 

As taxas de câmbio no fecho dos exercícios apresentam-se como segue:
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O Grupo analisa anualmente a adequação da vida útil estimada dos seus activos tangíveis, métodos de amortização e valores residuais e trata 
as alterações resultantes destas análises como alterações em estimativas contabilísticas. São também efectuadas análises para identificar 
evidências de imparidade em activos tangíveis e é reconhecida uma perda por imparidade, com reflexo nos resultados do exercício, sempre 
que o valor líquido contabilístico dos activos tangíveis excede o seu valor recuperável. O Grupo reverte as perdas por imparidade nos 
resultados do período caso se verifique um aumento subsequente no valor recuperável do activo.

Um item do activo tangível é desreconhecido aquando da sua alienação ou quando não se esperam benefícios económicos futuros decorrentes 
da sua utilização ou alienação. Qualquer ganho ou perda decorrente do desreconhecimento do activo (calculado pela diferença entre o 
rendimento da venda e a quantia escriturada do activo) é reconhecido em resultados no período em que o activo é desreconhecido.

d) Activos tangíveis de investimento

O Grupo classifica como activos tangíveis de investimento os equipamentos e construções detidos para obter rendimento (arrendamento). 
Estes activos são valorizados pelo modelo do custo, tal como referido em 2c), sendo-lhes aplicáveis todos os critérios de reconhecimento e 
mensuração aí referidos.

A amortização dos activos tangíveis de investimento é calculada numa base sistemática, ao longo da vida útil estimada do bem que 
corresponde ao período em que se espera que o activo esteja disponível para gerar rendimento, e são utilizadas as seguintes taxas:
 

Relativamente às subsidiárias que preparam as suas demonstrações financeiras individuais numa moeda diferente da empresa mãe, 
nomeadamente a CMH que usa o USD, a conversão para a moeda de apresentação das demonstrações financeiras consolidadas 
(Metical) é efectuada de acordo com o método corrente ou da taxa de câmbio de fecho em função dos seguintes critérios:
• Todos os activos e passivos são convertidos à taxa de câmbio que vigora na data de relato. 
• Os capitais próprios, com excepção do resultado do exercício, são convertidos à taxa histórica.
• As contas da demonstração de resultados são convertidas às taxas de câmbio das datas das transacções ou à taxa de 
câmbio médio do exercício.  
• A diferença de câmbio resultante da aplicação deste método é reconhecida nos capitais próprios (variação cambial da 
transposição da moeda funcional).

c) Activos tangíveis

Os activos tangíveis utilizados pelo Grupo na sua actividade são registados ao custo de aquisição deduzido de amortizações e perdas 
por imparidade acumuladas. 

O custo de aquisição inclui o preço pago pela propriedade do activo e todos os custos directamente incorridos para o colocar no 
estado de funcionamento. 

Os custos subsequentes são reconhecidos como um activo separado apenas se for provável que deles resultarão benefícios 
económicos futuros para o Grupo. As despesas de manutenção e reparação e outras despesas associadas ao seu uso são reconhecidas 
nos resultados do período em que são incorridas.

A amortização dos activos tangíveis é calculada numa base sistemática ao longo da vida útil estimada do bem, que corresponde ao 
período em que se espera que o activo esteja disponível para uso, e são usadas as seguintes taxas:

e) Activos intangíveis

Com excepção dos activos de exploração e avaliação de recursos minerais e dos direitos de concessão, a amortização dos activos 
intangíveis é calculada numa base sistemática ao longo da vida útil estimada do bem, que corresponde ao período em que se espera que o 
activo esteja disponível para uso, e são usadas as seguintes taxas:
 
Os activos de exploração e avaliação de recursos minerais são considerados activos intangíveis, porque representam um direito de 
participação em lucros futuros provenientes da venda de recursos, e são mensurados ao custo de aquisição que provém da capitalização 
dos gastos incorridos. Os activos de exploração e avaliação de recursos são considerados activos em curso até que gerem benefícios 
económicos. 

As despesas referentes às fases de exploração e desenvolvimento são depreciadas de acordo de acordo com o método das unidades de 
participação (o cálculo baseia-se no valor relativo das unidades usadas desde a última depreciação em comparação com a vida útil do 
activo expressa em unidades e é usado quando as unidades totais de produção de um activo podem ser estimadas com precisão ao longo 
da vida útil do activo).

A imparidade destes activos é testada sempre que existem indícios de que a quantia registada excede o valor recuperável tendo em conta 
factores diversos tais como a probabilidade de se obterem resultados desfavoráveis na exploração em áreas ou poços específicos.

Os direitos de concessão para explorar e produzir gás em Pande e Temane, tal como definido no acordo de produção de petróleo assinado 
em Outubro de 2000, irão expirar em 2033. Este activo intangível é amortizado pelo método das quotas constantes de acordo com a vida 
útil do contrato de concessão. 

f) Imparidade de itens não monetários

O Grupo avalia na cada data de relato, ou com maior frequência caso tenham ocorrido alterações que indiquem que um determinado 
activo possa estar em imparidade, se existem indicações de que um activo não financeiro possa estar em imparidade. Se tal indicação 
existir, o Grupo estima a respectiva quantia recuperável e caso esta se apresente inferior à quantia escriturada o activo encontra-se em 
imparidade e o seu valor escriturado é reduzido para a sua quantia recuperável.

À data de cada balanço, o Grupo avalia se existe indicação de que uma perda por imparidade anteriormente reconhecida possa não existir 
ou ter reduzido. Caso exista tal indicação, o Grupo estima a quantia recuperável do activo e reverte as perdas por imparidade previamente 
reconhecidas se tiverem ocorrido alterações nas estimativas usadas para estimar a quantia recuperável desde o reconhecimento da perda.

O teste de imparidade efectuado pelo Grupo tem por base a estimativa da quantia recuperável do activo comparada com o seu valor 
líquido contabilístico na data do balanço. A quantia recuperável (valor de uso) determinada pelo Grupo resulta da actualização dos fluxos 
de caixa futuros para o momento presente com base em orçamentos anuais e planos de negócio plurianuais e utilizando uma taxa de 
desconto que corresponda ao custo médio ponderado do capital antes de impostos (“WACC”) para a fases de exploração e produção e 
riscos específicos inerentes às mesmas. O período de projecção dos fluxos varia em função da vida útil média da unidade geradora de caixa.

g) Custos de exploração, avaliação e desenvolvimento

A contabilização da exploração de gás e as actividades de avaliação é feita com base no método dos esforços bem-sucedidos e os custos 
geológicos e geofísicos relativos a furos exploratórios secos e os custos de transporte e retenção de propriedades não desenvolvidas são 
reconhecidos nas demonstrações de resultados conforme incorridos.

Após a conclusão de um furo exploratório, e caso se encontrem reservas de petróleo e gás após a análise dos dados geológicos e de 
engenharia, é preparado um parecer que irá determinar, com certeza razoável, se tais reservas poderão ser recuperáveis no futuro em 
condições económicas e operacionais existentes para que possam ser classificadas como provadas.

O custo dos furos exploratórios que originaram a descoberta de reservas potenciais provadas de petróleo e gás é capitalizado como um 
activo mineral, em activos tangíveis. Estes custos permanecem capitalizados, pendentes da determinação das reservas de gás provadas, 
desde que tenham sido cumpridas as condições seguintes: 

(i) existem reservas de petróleo e gás suficientes para justificar o gasto de capital necessário num furo de produção; 
(ii) a perfuração de furos exploratórios adicionais esteja em curso ou firmemente planeada para um futuro próximo; e
(iii) exista progresso suficiente para avaliar as reservas de petróleo e gás e a viabilidade económica ou operacional da propriedade em 
desenvolvimento.

Se as condições acima não forem cumpridas, ou se as informações obtidas suscitarem dúvidas sobre a viabilidade económica ou 
operacional do projecto, os custos são reconhecidos em resultados e é efectuada uma análise anual para verificar se as condições que 
justificam a capitalização se mantêm.

As actividades de desenvolvimento envolvem um plano ou desenho para a produção de produtos e processos novos ou substancialmente 
melhorados. Os custos de desenvolvimento só são capitalizados se: for possível a sua mensuração de forma fiável; o produto ou o processo 
for técnica ou comercialmente viável; os benefícios económicos futuros forem prováveis; o Grupo pretender e tiver recursos suficientes 
para completar o desenvolvimento e usar ou vender o activo.

Os custos capitalizados incluem o custo dos materiais, a mão-de-obra directa e os custos gerais que sejam directamente atribuíveis à 
preparação do activo para o seu uso pretendido. Os custos de empréstimos destinados ao desenvolvimento de activos que se qualificam 
como tal, são adicionados (capitalizados) ao custo do activo. Os outros custos de desenvolvimento são reconhecidos em ganhos e perdas, 
conforme incorridos.

O custo incorrido para perfurar e equipar furos em desenvolvimento em propriedades comprovadas é capitalizado como activos minerais 
em activos tangíveis, na data em que o activo é comissionado. O custo de desenvolvimento capitalizado é subsequentemente mensurado 
ao custo, diminuído da amortização acumulada e perdas, por redução do valor recuperável acumulado.

A amortização dos activos de exploração e dos custos de desenvolvimento capitalizados é baseada no método de unidades de produção, 
calculadas campo-a-campo e com utilização de uma estimativa das reservas comprovadas desenvolvidas de petróleo e gás. Estas reservas 
representam as reservas remanescentes no final do ano, de acordo com o relatório dos vendedores usado para o cálculo retroactivo da 
amortização no início de cada ano financeiro. Os outros activos tangíveis são depreciados em função da sua vida útil estimada.

A capitalização dos activos de exploração e dos custos de desenvolvimento está reflectida na nota 5 e até à data do balanço, esta rubrica 
representa apenas os activos da Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos (CMH). 

h) Inventários

Os inventários são valorizados ao custo de aquisição ou pelo valor realizável líquido quando inferior. O custo inclui as despesas incorridas 
na aquisição, os custos de produção ou de conversão e outros custos incorridos para deixar os inventários na presente localização e 
estado. O método de custeio das saídas de inventários é feito da seguinte forma: 
• Líquidos de gás natural: FIFO – First in first out;
• Processamento, manutenção e outros materiais: custo médio ponderado.

O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no decurso normal do negócio deduzido do custo de colocação dos produtos no 
seu ponto de venda.

i) Locações

A determinação da existência de uma locação financeira num contrato baseia-se na substância do contrato e na conclusão sobre quem 
retém substancialmente os riscos e vantagens inerentes à propriedade do bem locado. Quando existe transferência substancial para o 
Grupo dos riscos e vantagens do activo, o custo do activo é registado como um activo tangível e a correspondente responsabilidade é 
registada no passivo. A amortização do activo é calculada conforme descrito na nota 2 c) e registada como gasto na demonstração dos 
resultados do período a que respeita. As rendas são constituídas pelo encargo financeiro e pela amortização financeira do capital (tal como 
inicialmente reconhecido no passivo) e os encargos financeiros são reportados aos exercícios a que se referem. Nas locações operacionais 
as rendas são reconhecidas como gasto numa base linear durante o período da locação.

j) Activos financeiros

A classificação dos activos financeiros no seu reconhecimento inicial depende do objectivo para o qual o instrumento foi adquirido e das 
suas características considerando as seguintes categorias:

Activos financeiros ao justo valor através dos resultados
A categoria de activos financeiros ao justo valor através dos resultados inclui os activos financeiros detidos para negociação que são 
adquiridos com o objectivo principal de serem transaccionados no curto prazo assim como os outros activos financeiros registados ao 
justo valor por via dos resultados. 

Activos financeiros disponíveis para venda
Os activos financeiros disponíveis para venda são activos financeiros não derivados detidos com a intenção de manter por tempo 

indeterminado ou designados para venda no momento do seu reconhecimento inicial. 

Activos financeiros detidos até à maturidade
Consideram-se activos detidos até à maturidade a categoria de activos financeiros não derivados com pagamentos fixos e determináveis 
e maturidades fixadas que o Grupo tem intenção de deter até à maturidade. 

Empréstimos e contas a receber

Classificam-se como empréstimos e contas a receber os activos financeiros não derivados com pagamentos fixos ou determináveis que não 
estejam cotados num mercado activo. 

Os activos financeiros são reconhecidos no balanço consolidado do Grupo na data de contratação, pelo respectivo justo valor acrescido 
dos custos de transacção directamente atribuíveis, excepto para os activos e passivos ao justo valor através dos resultados em que os 
custos de transacção são imediatamente reconhecidos em resultados. Entende-se por justo valor o montante pelo qual um activo ou 
passivo pode ser transferido ou liquidado entre partes independentes, informadas e interessadas na concretização da transacção em 
condições normais de mercado. 

O justo valor de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial é geralmente o preço da transacção. O justo valor é determinado 
com base em preços de um mercado activo ou em métodos de avaliação quando não existe um mercado activo. Um mercado é considerado 
activo quando ocorrem transacções de forma regular.

O Grupo avalia, à data de cada relato, se existe evidência objectiva de que um activo financeiro ou grupo de activos financeiros está em 
imparidade. Considera-se que um activo financeiro está em imparidade se, e apenas se, existir evidência objectiva de perda de valor em 
resultado de um ou mais acontecimentos que tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do activo e desde que tais acontecimentos 
tenham um impacto sobre os fluxos de caixa futuros estimados dos activos financeiros. A evidência de imparidade pode incluir indicações 
de que o devedor ou um grupo de devedores está em dificuldades financeiras, incumprimento ou mora na liquidação de capital ou juros, 
com probabilidade de entrar em falência ou em reorganização financeira e sempre que esteja disponível informação que indique um 
decréscimo no valor dos fluxos de caixa futuros.

Reconhecimento inicial, mensuração e desreconhecimento

Na data de aquisição, os activos financeiros são reconhecidos ao justo valor na data da sua transacção e o desreconhecimento dos activos 
financeiros ocorre quando os direitos contratuais do activo financeiro expiram e se procede à transferência substancial de todos os riscos e 
benefícios associados à sua detenção ou, não obstante se retenha parte não substancial dos riscos e benefícios associados à sua detenção, 
se tenha transferido o controlo sobre esses activos. 

Mensuração subsequente

Após o reconhecimento inicial, os activos financeiros ao justo valor através dos resultados são reconhecidos pelo justo valor e as variações 
são reconhecidas em resultados do exercício.

Os activos financeiros disponíveis para venda são valorizados ao justo valor e as variações são reconhecidas em capitais próprios até ao 
momento do desreconhecimento, ou seja, até ao momento onde é identificada uma perda por imparidade em que o valor acumulado dos 
ganhos e perdas potenciais registado em capitais próprios é transferido para resultados.

Após o reconhecimento inicial, os activos detidos até à maturidade e os empréstimos e contas a receber são mensurados ao custo 
amortizado através do método da taxa de juro efectiva. Os ganhos e perdas são reconhecidos em resultados aquando da aplicação do 
método do juro efectivo em situações de imparidade ou quando do desreconhecimento.

O justo valor dos activos financeiros que são negociados em mercados financeiros organizados é o preço de compra corrente (bidprice). Na 
ausência de um mercado activo, o justo valor é determinado através de técnicas de avaliação nomeadamente técnicas de fluxos de caixa 
descontados. Quando não é possível mensurar com fiabilidade o justo valor dos activos financeiros o reconhecimento é feito ao custo de 
aquisição e a imparidade é registada por contrapartida de resultados. 

Imparidade
Em cada data de relato é efectuada uma avaliação da existência de evidência objectiva de imparidade.

Activos financeiros registados ao custo amortizado
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Se existir evidência objectiva de que foi suportada uma perda por imparidade em empréstimos concedidos e contas a receber ou em 
investimentos detidos até à maturidade registados pelo custo amortizado, a quantia da perda é mensurada pela diferença entre a 
quantia registada do activo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados descontados à taxa de juro efectiva original do activo 
financeiro. A quantia registada do activo é reduzida através do uso de uma conta de redução do activo e a quantia da perda é reconhecida 
nos resultados.
Se a quantia da perda por imparidade diminui num período subsequente e a diminuição possa ser relacionada com um acontecimento que 
ocorre após o reconhecimento da imparidade, a perda por imparidade anteriormente reconhecida deve ser revertida, ajustando a conta 
de redução do activo. A reversão não deve resultar numa quantia registada do activo financeiro que exceda a quantia que poderia ter sido 
determinada pelo custo amortizado caso a imparidade não tivesse sido reconhecida à data em que a imparidade foi revertida. A quantia 
da reversão é reconhecida nos resultados.

Activos financeiros registados pelo custo 
Se existir evidência objectiva de que foi suportada uma perda por imparidade num instrumento de capital próprio não cotado que não 
esteja registado pelo justo valor porque o seu justo valor não pode ser mensurado com fiabilidade, ou num activo derivado que esteja 
ligado a, e que deve ser liquidado pela entrega de um tal instrumento de capital próprio não cotado, a quantia da perda por imparidade 
é mensurada pela diferença entre a quantia registada do activo financeiro e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados 
descontados à taxa de retorno de mercado corrente para um activo financeiro semelhante. Estas perdas por imparidade não devem ser 
revertidas.

Activos financeiros disponíveis para venda
Quando existe evidência de imparidade nos activos financeiros disponíveis para venda a perda potencial acumulada no capital próprio, 
isto é, a diferença entre o custo de aquisição e o justo valor actual deduzido de qualquer perda por imparidade no activo anteriormente 
reconhecido em resultados, é transferida para resultados.

k) Caixa e bancos

A caixa e os bancos incluem os valores em caixa, os depósitos bancários, os outros investimentos de curto prazo de liquidez elevada e 
com maturidades iniciais até 3 meses e os descobertos bancários. Os descobertos bancários são apresentados no Balanço consolidado, no 
passivo corrente, em Empréstimos obtidos, e são considerados na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa como saldos de caixa 
e bancos.

l) Instrumentos de capital

Um instrumento é classificado como instrumento de capital próprio quando não existe uma obrigação contratual de o liquidar mediante a 
entrega de dinheiro ou de outro activo financeiro, independentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse residual nos activos 
de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos.

m) Passivos financeiros

Passivos financeiros ao justo valor através dos resultados

Os passivos financeiros ao justo valor por via dos resultados incluem os passivos financeiros detidos para negociação e outros passivos 
financeiros ao justo valor através dos resultados reconhecidos no momento inicial. 

Empréstimos obtidos e contas a pagar

Classificam-se nesta categoria os outros passivos financeiros.  

Reconhecimento inicial e mensuração do desreconhecimento

Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando existe uma obrigação contratual de o liquidar mediante a entrega de 
dinheiro ou de outro activo financeiro, independentemente da sua forma legal. Com excepção da categoria dos passivos financeiros ao 
justo valor através dos resultados, os passivos financeiros são inicialmente reconhecidos ao seu justo valor adicionado dos custos de 
transacção. A anulação do passivo financeiro ocorre quando as obrigações contratuais do passivo financeiro expiram. Quando um passivo 
financeiro é substituído por outro do mesmo credor, em condições substancialmente diferentes, ou os termos do passivo existente são 
substancialmente diferentes, essa troca ou alteração é tratada como uma anulação do reconhecimento do passivo original e é reconhecido 
um novo passivo em que a diferença dos valores é registada em resultados. 

Mensuração subsequente

Após o reconhecimento inicial, os passivos financeiros ao justo valor através dos resultados são reconhecidos ao justo valor e as suas 
variações são reconhecidas em resultados. Os empréstimos e contas a pagar são mensurados ao custo amortizado, através do método da 
taxa de juro efectiva, e os ganhos e perdas são reconhecidos em resultados quando da aplicação do método do juro efectivo, anulação do 
reconhecimento ou situações de imparidade. 

n) Provisões

O Grupo constitui provisões quando tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de eventos passados e relativamente 
à qual seja provável dispêndio futuro de recursos financeiros e este possa ser determinado com fiabilidade. O montante da provisão 
corresponde à melhor estimativa do valor a desembolsar para liquidar a responsabilidade na data do relato. Sempre que um dos critérios 
não seja cumprido ou a existência da obrigação seja condicionada à ocorrência, ou não ocorrência, de determinado acontecimento futuro, 
tal facto é divulgado como um passivo contingente salvo se a avaliação da exigibilidade da saída de recursos para pagamento do mesmo 
for considerada remota.

Quando surgir uma obrigação ambiental resultante de actividades, esta é capitalizada como parte do custo do activo associado. Quando 
o efeito temporal for material, as provisões são determinadas descontando os fluxos de caixa previstos usando uma taxa, antes do efeito 
do imposto, que reflicta as taxas de mercado correntes e os riscos específicos da obrigação. 

Os encargos das provisões que foram capitalizadas aquando do reconhecimento inicial no custo do activo relacionado são adicionados 
ou deduzidos a quantia escriturada do activo. As provisões são medidas ao valor presente dos custos previstos como necessários para 
o pagamento da obrigação, usando-se uma taxa antes do efeito do imposto que reflicta as avaliações de mercado correntes e os riscos 
específicos da obrigação. O acréscimo das provisões relativo ao efeito temporal é reconhecido como um custo juro.

o) Reconhecimento do rédito

O rédito inerente às vendas é reconhecido na demonstração de resultados consolidada quando os riscos e vantagens inerentes à posse 
dos bens vendidos são transferidos para o comprador. O rédito relacionado com a prestação de serviços é reconhecido quando os serviços 
tiverem sido prestados.

O rédito das vendas de gás natural e de líquidos de gás natural, feitas no decurso das actividades ordinárias, é mensurado ao justo valor 
do pagamento recebido ou a receber, líquido de “royalties” pagos ao governo, retornos, impostos indirectos, descontos comerciais e 
descontos de volume. O rédito é reconhecido quando existe evidência significativa, na forma de contrato de vendas de gás executado, 
de que os riscos significativos e os prémios de propriedade foram transferidos para o comprador, que a recuperação do pagamento seja 
provável, os custos associados e o retorno possível dos produtos podem ser estimados de forma fiável e que o montante do rédito pode 
ser mensurado de forma fiável. Na produção e venda de gás, a transferência de propriedade ocorre geralmente quando o gás ou os líquidos 
são fisicamente transferidos para um navio, gasoduto ou qualquer outro mecanismo de entrega. 

O “royalty” é o imposto sobre o petróleo produzido em território moçambicano. A base fiscal do ‘’royalty” é o valor do petróleo produzido 
incluindo as quantidades de petróleo perdido como resultado de qualquer deficiência nas operações petrolíferas ou por negligência. O 
royalty é cobrado a 5% do valor do gás natural e condensado produzido ou extraído e vendido menos o custo de transporte, recolha e 
processamento.

p) Subsídios do governo

O Grupo reconhece os subsídios obtidos de acordo com a respectiva natureza. Os subsídios obtidos relativos a activos são apresentados no 
balanço como rendimento diferido e os subsídios relacionados com o apoio à actividade operacional da empresa são apresentados como 
deduções aos gastos incorridos. 

q) Impostos sobre o rendimento

Imposto corrente

O imposto corrente é estimado com base no valor esperado a recuperar ou a pagar às autoridades fiscais. A taxa legal de imposto usada 
para calcular o montante de imposto é a que se encontra em vigor à data de relato. O imposto corrente é calculado com base no lucro 
tributável do exercício, em conformidade com a legislação fiscal vigente, que é normalmente diferente do resultado contabilístico devido 
a ajustamentos à matéria colectável resultantes de gastos ou rendimentos não relevantes para efeitos fiscais ou que serão considerados 
noutros períodos contabilísticos.
Impostos diferidos

Os impostos diferidos activos e passivos correspondem ao valor do imposto a recuperar e a pagar em períodos futuros que resultam de 
diferenças temporárias entre o valor de um activo ou passivo no balanço e a sua base de tributação.  Os impostos diferidos activos são 
reconhecidos até ao montante em que seja provável a existência de lucros tributáveis futuros suficientes para deduzir os impostos diferidos 
activos. Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas fiscais decretadas em vigor no período em que se prevê que seja realizado 
o respectivo activo ou passivo. 

Os impostos sobre o rendimento (correntes ou diferidos) são reflectidos nos resultados do exercício, excepto nos casos em que as transacções 
que os originaram tenham sido reflectidas noutras rubricas de capitais próprios. Nestas situações, o imposto é reflectido por contrapartida de 
capitais próprios e não afecta o resultado do exercício.

3. Principais julgamentos, estimativas e pressupostos contabilísticos

A preparação das demonstrações financeiras o Grupo exige que a Administração efectue julgamentos, estimativas e premissas no âmbito da 
tomada de decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores reportados no total de activo, passivo, capital próprio, 
gastos e rendimentos. 

Os efeitos reais podem diferir das estimativas e julgamentos efectuados, nomeadamente no que concerne ao efeito dos custos e proveitos 
reais. As principais estimativas contabilísticas utilizadas pelo Grupo são as seguintes:

Imparidade dos activos não correntes incluindo os activos de exploração e avaliação de recursos naturais
Os testes de imparidade são efectuados sempre que se identificam indícios de que o valor recuperável é inferior ao valor pelo qual os bens 
estão reconhecidos no balanço. A quantia recuperável é o maior valor entre o preço de venda líquido e o valor de uso. Quando tal se verifica, 
o Grupo realiza testes de imparidade para os activos tangíveis e intangíveis que se encontram afectos à sua actividade, considerando fontes 
internas e externas de informação. A quantia recuperável (valor de uso) determinada pelo Grupo resulta da actualização para o momento 
presente dos fluxos de caixa futuros determinados com base em orçamentos anuais e planos de negócios plurianuais para activos na mesma 
condição, utilizando como taxa de desconto a taxa do custo médio ponderado do capital antes de impostos (WACC) para a exploração e 
produção em função do risco específico inerente a este segmento. O período de projecções dos fluxos de caixa varia em função da vida útil 
média da unidade geradora de caixa.

Vidas úteis e valor residual dos activos tangíveis e intangíveis
O Grupo avalia continuamente as suas estimativas sobre a vida útil dos activos tangíveis e intangíveis e o seu valor residual. As estimativas de 
vida útil remanescente são baseadas na experiência, estado e condição de funcionamento do activo e, quando necessário, são sustentadas 
em pareceres técnicos emitidos por peritos independentes. 

Provisões

As provisões constituídas para fazer face a perdas prováveis em situações em que o Grupo é parte interessada, são constituídas atendendo à 
expectativa de perda da Administração que seja sustentada na informação prestada pelos seus assessores técnicos e objecto de revisão anual.

Imparidade de contas a receber
O Grupo avalia a evidência de imparidade para aferir a necessidade de reconhecer perdas adicionais por imparidade. Para determinar o 
nível de perda potencial são usadas estimativas da Administração nos cálculos dos montantes relacionados com os fluxos de caixa futuros 
baseados em pressupostos de diversos factores. Os resultados efectivos podem ser diferentes, resultando em alterações dos montantes 
constituídos para fazer face a perdas efectivas.
Impostos
Os impostos sobre o rendimento (correntes e diferidos) são determinados pelo Grupo com base nas regras definidas pelo enquadramento 
fiscal. No entanto, em algumas situações, a legislação fiscal não é suficientemente clara e objectiva e poderá dar origem a diferentes 
interpretações. Nestes casos, os valores registados resultam do melhor entendimento do Grupo sobre o adequado enquadramento das suas 
operações, o qual é susceptível de poder vir a ser questionado pelas Autoridades Fiscais. 

A Administração Tributária dispõe da faculdade de rever a posição fiscal do Grupo durante um período de 10 anos quando existem prejuízos 
fiscais e desta revisão podem resultar correcções devido a diferentes interpretações e/ou incumprimento da legislação fiscal, nomeadamente 
em sede de IRPC e IVA. 

A Administração acredita ter cumprido todas as obrigações fiscais da ENH, pelo que não espera que eventuais correcções à matéria colectável 
declarada decorrentes destas revisões tenham um efeito material nas demonstrações financeiras.
Erros de períodos anteriores
O Grupo identificou a necessidade de voltar a expressar as demonstrações financeiras relativas ao ano anterior para reconhecer um passivo 
financeiro relacionado com a exploração de recursos naturais na área 4 no período de 2006 a Fevereiro de 2016.

A Administração concluiu que este ajustamento representa um erro, tal como descrito no parágrafo 28 da NCRF 4 – Politicas Contabilísticas, 
alterações de estimativas contabilísticas e erros, e por esta razão efectuou a correcção de forma retrospectiva e ajustou a informação 
comparativa.

Reconhecimento do passivo financeiro relativo ao financiamento de custos incorridos na pesquisa e produção
No dia 20 de Dezembro de 2006, foi assinado um contrato de concessão para a pesquisa e produção na Área 4 Offshore do Bloco de Rovuma 
entre o Governo de Moçambique, a ENI East Africa e a ENH. Nos termos do art.º 9º, n.º 13, deste contrato, todos os custos incorridos até à data da 
aprovação do plano de desenvolvimento devem ser suportados pela concessionária (ENI East Africa) e pelos outros participantes (Galp Rovuma 
e ENH Kogás) sob a forma de financiamento (Carry) à ENH. 

De acordo com a alínea f) do mesmo artigo, o financiamento só é devido a partir da data da assinatura do plano de desenvolvimento, que 
ocorreu em Fevereiro de 2016. Este financiamento deverá ser pago em dólares americanos, a partir da data de início da produção comercial, sob 
a forma de cost oil (parte do petróleo ou gás produzido anualmente que é usada para recuperar custos específicos definidos num contrato de 
partilha de produção). 

Ainda de acordo com o mesmo artigo, este financiamento vence juros à taxa LIBOR acrescida de um ponto percentual, com início na data em que 
os custos foram incorridos e fim na data do reembolso integral. 

Desta conclusão, resultou o reconhecimento do ajustamento a seguir apresentado, no valor de 18.190.798.731 meticais, através da referida 
reexpressão das contas do ano anterior.

4.  Perímetro de consolidação

As subsidiárias do Grupo que são consolidadas através do método de consolidação integral são as seguintes: 

As entidades consolidadas pelo método de equivalência patrimonial consistem nas seguintes empresas:
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5. Activos tangíveis

O movimento ocorrido nos activos tangíveis é analisado como segue:

7. Activos intangíveis

O movimento ocorrido nos activos intangíveis é analisado como segue:

6. Activos tangíveis de investimento

O movimento ocorrido nos activos de investimento é analisado como segue:

Os Activos de mineração e UCP correspondem aos custos de exploração, avaliação e desenvolvimento nos blocos de 
Pande e Temana da subsidiária CMH, conforme descrito na nota 2 alínea g).
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Os investimentos financeiros em associadas encontram-se mensurados de acordo com método de equivalência 
patrimonial após o reconhecimento inicial. 

Os direitos de concessão correspondem ao direito da CMH de explorar e produzir gás natural nos campos de Pande 
e Temane. Este direito expira em 2033.

O activo intangível inclui investimentos feitos na fase de pesquisa da Área 4, onde a ENH tem um interesse participativo 
de 10%. Os investimentos nesta área ascenderam a USD 306.124.806, equivalentes a 18.511.367.019 meticais à data de 
30 de Junho de 2017, incluindo capital, juros e diferenças cambiais. Os investimentos correspondentes ao interesse 
participativo da ENH foram financiados pelos parceiros Mozambique Rovuma Venture, Galp Energia Rovuma B.V. e 
Kogas Korea Gas Corporation (ver nota 17).

O valor em curso dos activos de exploração de recursos naturais decompõe-se da seguinte forma:

12. Outros activos correntes

A rubrica de outros activos correntes é composta pelos seguintes saldos:

13. Caixa e bancos

Esta rubrica decompõe-se como segue:

O valor apresentado como retenções na fonte respeita ao imposto retido e entregue ao Estado pelo recebimento de 
dividendos e pelo arrendamento dos imóveis do Grupo. 

Todas as subsidiárias têm IVA a receber, com destaque para a ENHL Bonatti e a ENHILS cujos montantes representam, 
respectivamente, 50% e 26% do total do IVA a receber. 

O montante da imparidade refere-se a valores muito antigos de imposto retido sobre dividendos da Companhia 
Moçambicana de Hidrocarbonetos a receber da Administração Fiscal. 

O movimento das perdas por imparidade apresenta-se conforme quadro abaixo:

As perdas por imparidade constituídas para os outros activos financeiros tiveram o seguinte movimento:

9.  Inventários

A rubrica de inventários apresenta-se como segue:

10.  Clientes

A rubrica de clientes decompõe-se da seguinte forma:

8.  Investimentos em associadas

A rubrica de investimentos em associadas, líquidos de perdas por imparidade acumuladas, decompõe-se da seguinte 
forma:

11.  Outros activos financeiros

A rubrica de outros activos financeiros decompõe-se da seguinte forma:
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14. Capital social

O capital social do grupo ascende a 749.001.913 meticais e está integralmente subscrito e realizado pelo Estado 
Moçambicano. 

15.  Interesses minoritários

Os interesses minoritários são analisados como segue:

16. Provisões

Esta rubrica inclui os seguintes saldos:

A variação dos interesses minoritários apresenta-se como segue:

Esta provisão diz respeito aos custos de encerramento e de reabilitação do bloco de Pande e Temane que, de acordo 
com concessão outorgada, é da responsabilidade dos operadores. 

O movimento da provisão para encerramento e reabilitação ambiental, classificada como não corrente, apresenta-se 
como segue:

O movimento da provisão para encerramento e reabilitação ambiental e para cobertura de outros riscos e encargos 
que estão classificadas como corrente apresenta-se como segue:

O financiamento dos activos de exploração de recursos naturais corresponde a USD 306.124.806 (18.511.367.019 meticais), incluindo capital, 
juros e diferenças cambiais, e representa todas as despesas incorridas desde o início das actividades de pesquisa, em 2006, até 30 de Junho 
de 2017. O contrato de concessão para a pesquisa e produção na Área 4 Offshore do Bloco de Rovuma foi assinado no dia 20 de Dezembro 
de 2006 entre o Governo de Moçambique, a ENI East Africa e a ENH e, nos temos do seu art.º 9º, n.º 13, os custos incorridos até à data da 
aprovação do plano de desenvolvimento são suportados pela concessionária (ENI East Africa) e pelos outros participantes (Galp Rovuma 
e ENH Kogás) sob a forma de Carry à ENH. De acordo com a alínea f) do mesmo artigo, este financiamento só é devido a partir da data da 
assinatura do plano de desenvolvimento, que ocorreu em Fevereiro de 2016. Deve ser pago em dólares norte-americanos, a partir da data 
de início da produção comercial, sob a forma de cost oil, e está sujeito a juros à taxa LIBOR, acrescida de um ponto percentual, que vencem 
desde a data em que foram incorridos até ao reembolso integral.

O detalhe dos empréstimos bancários, incluindo as locações financeira, apresenta-se como segue:

O valor registado na provisão para outros riscos e encargos é composta pelo montante de 802.361.632 meticais 
relativo a um processo judicial entre a PCR e a Muyake, S.A., que inclui os custos judiciais associados, e por uma 
provisão para contratos onerosos, num montante de 178.513.650 meticais, relacionada com a actividade da ENHILIS.

(i) Banco Europeu de Investimento (BEI): O Grupo celebrou um contrato de capital de risco com base no qual dispõe de fundos até ao 
montante de 35.000.000 Euros, equivalente a 2.411.304.000 meticais em 30 de Junho de 2017, (30 de Junho de 2016: 2.759.008.000 meticais) 
para financiar a participação no projecto de transporte de gás através da aquisição de uma parte do capital da ROMPCO. Este empréstimo é 
regido pelo contrato Mozambique - South Africa Natural Gás Project (Conditional Loan Risk Capital Resources) Finance Contract que permitiu 
a aquisição de uma parte do capital da ROMPCO que equivale a 40% do total do empréstimo adquirido. O empréstimo tem uma maturidade 
de 15 anos, com possibilidade de extensão por mais 5 anos, e o reembolsado é feito na maturidade, numa única prestação. O empréstimo não 
vence juros, é remunerado através dos dividendos que a ENH recebe da ROMPCO e está garantido por uma penhora a favor do BEI de 10,07% 
das acções relativas ao capital social da ROMPCO.

(ii)  Standard Bank South Africa (SBSA): o Grupo celebrou um contrato de capital de risco para poder dispor de fundos no montante 
de ZAR 300.000.000 (equivalente a 1.389.000.000 meticais em 30 de Junho de 2017), para financiar a realização da participação no projecto 
de transporte de gás através da aquisição de uma parte do capital da ROMPCO, regido pelo contrato Acquisition Loan Facility Agreement. O 
contrato materializou a aquisição de 9.14% da participação na ROMPCO em Maio de 2007. O empréstimo tem uma maturidade de 15 anos, é 
reembolsado na maturidade, numa única prestação, não vence juros e é remunerado através dos dividendos que a ENH recebe do ROMPCO. 
A garantia concedida é constituída por uma carta conforto do Estado Moçambicano, através do Ministério de Recursos Minerais e Energia, e 
um seguro de garantia prestado pela Export Credit Insurance Corporation (ECIC).

(iii) Standard Bank South Africa (SBSA) e cobertura da Sasol Finance (SF): o Grupo celebrou um contrato de capital de risco 
com a SBSA para poder dispôr de fundos no montante de ZAR 280.000.000 para financiar a realização da participação no projecto de 

17.  Empréstimos obtidos

Esta rubrica compreende os seguintes empréstimos:

transporte de gás, através da aquisição de uma parte do capital da ROPMCO, sendo regido pelo contrato Sasol Financing DSSA Supported 
AcquisitionvLoanvFacilityvAgreement. Este empréstimo permitiu a aquisição de uma parte do capital da ROMPCO, equivalente a 5.79% do 
total adquirido, e um Headroom na base do qual a ENH tem acesso a fundos para suprir eventuais insuficiências dos dividendos recebidos e 
fazer face ao serviço da dívida com o SBSA. O empréstimo tem uma maturidade de 15 anos, com 5 anos de graça e reembolso em 10 anos, e 
está a ser remunerado à taxa de juro JIBAR + 1,31% por ano. A garantia concedida consiste numa penhora a favor do SBSA de 9,14% das acções 
que detém no capital social da ROMPCO.

(iv) Development Bank of Southern Africa (DBSA): o empréstimo permitiu converter o empréstimo com a DBSA numa dívida sénior 
com um custo de conversão de USD 631.563 e uma taxa de juro LIBOR 6 meses acrescida de 4,75%. Relativamente ao empréstimo já existente, 
em 11 de Abril de 2011, a adenda ao contrato fixou a taxa de juro em 6,48% e o empréstimo ficará totalmente liquidado em 30 de Março de 
2017. Este contrato permite o empréstimo de fundos até ao limite máximo de USD 50.000.000 com maturidade até 15 de Dezembro de 2019. 
Os valores não utilizados estão sujeitos a uma taxa de compromisso de 0,5% por ano, e os valores utilizados têm uma taxa de juros de LIBOR 
6 meses acrescida de 4,75%. O montante de USD 31.678.705 foi utilizado entre Junho de 2010 e Março de 2011 e o montante remanescente, 
no valor de USD 18.321.295, foi cancelado em 27 de Março de 2012. A amortização do capital em dívida teve início em 15 de Junho de 2013, 
mediante o pagamento de prestações trimestrais de capital no montante de USD 2.261.859,54. As garantias concedidas são constituídas por 
uma escritura de hipoteca da CPF para as acções da CMH na CPF (25%), penhora de bens móveis, cessão de direitos de seguros, cessão de 
posição contratual, penhora de contas bancárias e cessão de garantia de fundos. 

(v) Agence Française de Development: foi assinado um contrato a 9 de Dezembro de 2004 para uma linha de crédito no valor de 
24.062.000 USD com maturidade até 30 de Setembro de 2016. Foram utilizados 22.725.000 USD com uma taxa de juro anual de 8,45% por ano 
com início de pagamento em 31 de Março de 2008 e fim em 30 de Setembro de 2016. Em 20 de Maio de 2010, a foi celebrada uma nova linha 
de crédito para utilizar fundos até ao valor de USD 50.000.000 com maturidade até 15 de Dezembro de 2019. Foram utilizados USD 32.224.026 
entre Junho de 2010 e Março de 2011 e o valor remanescente de USD 17.775.974 foi cancelado em Março de 2012. O empréstimo vence juros 
à taxa anual de 6,05% e o capital começou a ser amortizado em 15 de Junho de 2013 mediante o pagamento de prestações trimestrais de 
capital no montante de USD1.288.056. As garantias concedidas são constituídas por uma escritura de hipoteca da CPF para as acções da CMH 
na CPF (25%), penhora de bens móveis, cessão de direitos de seguros, cessão de posição contratual, penhora de contas bancárias e cessão de 
garantia de fundos.

(vi) Banco Comercial de Investimentos: inclui dois empréstimos, nomeadamente: 

(a) Um crédito no montante de 1.620.534.000 Meticais, resultante do contrato de locação financeira celebrado entre a ENHL e o 
BCI, para a aquisição do edifício JAT-V. Este crédito deverá ser reembolsado em 20 prestações semestrais de capital e juros, no montante 
de 114.383.807,71 meticais cada, com início em Abril de 2016, acrescidas de juros a taxa FPC + 1% (com o mínimo de 8,5). Em Abril de 2015, 
foi efectuada a conversão deste crédito de dólares americanos (USD 46.455.000,00) para meticais, através de um contrato que prevê a 
extensão do período de carência de capital e o prazo de vencimento do empréstimo por mais 1 ano. A garantia concedida é constituída pela 
escritura de hipoteca deste edifício. 

(b) Na sequência da negociação do empréstimo descrito na alínea a) acima, foi negociado outro empréstimo, em regime de Conta 
Corrente Caucionada pontual e específica, até ao limite máximo de 26.168.350 meticais (que correspondem a USD 280.188,80 + MZN 
15.801.364), com vencimento a 10 de Setembro de 2015, que vence juros mensais a uma taxa FPC+1% (com o mínimo de 8.5) e está garantido 
através de uma livrança em branco. 

(vii) Um crédito do Millennium BIM, no montante de 23.783.543 meticais, resultante do contrato de locação financeira celebrado 
entre a ENHL e o Millennium BIM, para a aquisição de viaturas. Este crédito deverá ser reembolsado em 48 prestações mensais de capital e 
juros, acrescidas de juros a taxa FPC + 2.75%. 
 O saldo relativo a activos em locação financeira refere-se a contratos celebrados com instituições de crédito para a aquisição de 
viaturas, conforme quadro resumo:
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A maturidade das dívidas de locação financeira apresenta-se como segue:

O saldo com a Galp, no montante de 1.511.750.000 meticais (USD 25.000.000), refere-se a um adiantamento para o 
aumento de capital a realizar numa empresa que a ENH irá criar caso a GALP venha a exercer a opção de investimento 
nessa Empresa. O Grupo utilizou este valor para efectuar o reembolso integral de obrigações e papel comercial que 
emitiu e para liquidar um crédito hipotecário e um crédito para apoio à tesouraria. Este adiantamento foi concedido 
em dólares e não incidem juros sobre o valor em dívida.

A entidade O&G Management- F.Z.E é parceira da ENH Logistics. S.A. e adiantou em Maio de 2016 um valor equivalente 
a USD 2.799.956.93 para a aquisição do Edifício Jat V.

As taxas de câmbio médias utilizadas para converter os saldos expressos em moeda estrangeira foram as seguintes:

21.  Outras contas a pagar

A rubrica de outras contas a pagar é constituída pelos seguintes valores:

24. Custos com pessoal

A rubrica de custos com pessoal apresenta os seguintes valores:

22.  Venda de bens e serviços

A venda de bens e serviços é composta pelos seguintes valores:

23. Custo dos inventários vendidos ou consumidos

Esta rubrica analisa-se como segue:

18.  Outros passivos financeiros

Esta rubrica inclui os seguintes saldos:

19.  Fornecedores

O saldo desta rubrica decompõe-se conforme segue:

20.  Impostos a pagar 

Os impostos a pagar incluem os seguintes valores:

25. Fornecimentos e serviços de terceiros

Esta rubrica analisa-se como segue:
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27.  Rendimentos financeiros

Esta rubrica analisa-se como segue

A partilha de custos operacionais corresponde aos custos imputados à ENH pela participação no consórcio de Pande e Temane, onde detém um 
interesse de 25%. Este consórcio inclui a Sasol Petroleum International com uma participação de 70%, e a International Finance Corporation com 
uma participação de 5%, e tem como objectivo o desenvolvimento dos campos de gás natural de Pande e Temane, em Inhambane, e a construção 
de uma central para processamento do gás (CPF). O gás natural e condensado é produzido desde Fevereiro de 2004 nos campos de Temane, 
e desde Junho de 2009 nos campos de Pande, e é transportado da CPF para um terminal da Sasol Gás na África do Sul através dum gasoduto 
subterrâneo. Existem cinco pontos de abastecimento para o mercado doméstico em território nacional.

A reconciliação do imposto corrente é a seguinte:

31.  Partes relacionadas

O capital do Grupo é detido a 100% pelo Estado de Moçambique e o Grupo detém participações financeiras em 
empresas onde tem uma influência significativa na sua gestão. 

Os gastos e rendimentos entre as partes relacionadas apresentam-se como se segue:

O valor da dupla tributação económica de lucros distribuídos é referente aos dividendos recebidos de CMH. O 
movimento nos impostos diferidos apresenta-se como segue:

26.  Outros ganhos e perdas operacionais

Os outros gastos e perdas operacionais têm a seguinte composição:

28.  Gastos financeiros

Esta rubrica analisa-se como segue:

29. Imposto sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento reconhecido em resultados é composto por imposto corrente e diferido como segue: 

30.  Justo valor de activos e passivos financeiros

O justo valor de um instrumento financeiro é determinado, sempre que possível, com base na cotação de mercado ou, 
na ausência desta, em modelos internos de avaliação. Estes modelos são desenvolvidos considerando principalmente 
as variáveis de mercado que afectam os instrumentos financeiros. O justo valor dos activos e passivos financeiros em 
30 de Junho de 2017 e 2016 é analisado como segue:

Os gastos e rendimentos entre as partes relacionadas, apresentam-se como se segue:

Os activos financeiros disponíveis para venda são mensurados ao MEP e os restantes activos e passivos financeiros 
são mensuradas ao custo amortizado porque se acredita estar próximo do justo valor. 

De acordo com os requisitos dos instrumentos financeiros, o Grupo enquadrou o apuramento do justo valor dos 
activos e passivos financeiros em função dos seguintes níveis: nível 1 - justo valor determinado com base na cotação 
em mercado activo; nível 2 - justo valor determinado com base em inputs de mercado não incluídos no nível 1 que 
sejam observáveis em mercado activo ou sem liquidez e de forma directa ou indirecta; nível 3 - justo valor determinado 
com base em inputs que não se baseiam em informação observável no mercado. 

As vendas são efectuadas a preço de mercado e os valores referentes a outros gastos e rendimentos referem-se aos 
subsídios recebidos da NORAD e da SASOL destinados ao apoio da actividade do Grupo.

Benefícios do pessoal chave de gestão

Os saldos entre as partes relacionadas apresentam-se como se segue:
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32.  Compromissos e contingências

Actividades de pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo da ENH e do Grupo

Tanto a ENH como o Grupo, são concessionários, juntamente com outras entidades, de licenças atribuídas pelo 
Ministério dos Recursos Minerais e Energia para realizar actividades de pesquisa, desenvolvimento e produção de 
petróleo em áreas sujeitas à jurisdição da República de Moçambique em que a fase de exploração está em regime de 
carried interest. 

No âmbito destas concessões foram celebrados diversos acordos de operações conjuntas e atribuídos interesses 
participativos entre os quais se referem os seguintes:

Risco de taxa de câmbio

O risco cambial é o risco de flutuação do justo valor ou fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro devido a 
alterações nas taxas de câmbio. As demonstrações financeiras do Grupo podem ser afectadas por variações nas taxas 
cambiais MZN/USD e MZN/ZAR, pelo que se procura atenuar os efeitos da exposição à moeda estrangeira efectuando 
o maior número possível de operações em moeda nacional. As tabelas seguintes sumarizam a exposição do Grupo ao 
risco de taxa de câmbio com referência a 30 de Junho de 2017 e 2016.

Risco de crédito

O risco de crédito é o risco do Grupo incorrer numa perda originada pelo incumprimento de obrigações por parte 
dos clientes e contrapartes. Para limitar este risco, a Gestão recorre a diversas fontes, gerindo os activos através de 
limites por contrapartes e acompanhando a exposição às diferentes contrapartes. A exposição máxima do Grupo a 
este risco apresenta-se como segue:

Os custos de pesquisa que a ENH e o Grupo terão de suportar se mantiver o seu interesse participativo e se os projectos 
passarem à fase de desenvolvimento apresentam-se como segue em dólares norte-americanos:

Garantias prestadas pela ENH e pelo Grupo

Em 30 de Junho de 2017, a ENH e o Grupo têm as seguintes garantias prestadas:

ENH - garantia a favor da Sasol Petroleum Temane, CMH e TFC, no montante de USD 1.060.187, que termina em Junho 
de 2017 e se destina ao transporte do gás natural.

Grupo - garantia a favor da ROMPCO para o transporte do gás natural, no montante de USD 700.000, com vencimento 
em Fevereiro de 2018, e garantia a favor da Sasol Petroleum Temane, CMH e TFC, no montante de USD 1.060.187, que 
termina em Junho de 2017 e se destina ao transporte do gás natural.

33. Gestão de risco, objectivos e políticas

A actividade do Grupo é exposta a uma diversidade de riscos financeiros que pressupõem a análise, aceitação e 
gestão de certos graus de risco ou combinações dos mesmos. O objectivo do Conselho de Administração do Grupo 
é por isso alcançar um equilíbrio apropriado entre o risco e o retorno e minimizar os efeitos potenciais adversos ao 
desempenho financeiro. As políticas de gestão de risco do Grupo são concebidas a fim de identificar e analisar estes 
riscos, estabelecer limites de risco e controlar e monitorar os riscos e a aderência aos limites através de sistemas de 
informação fiáveis e actualizados. O Grupo revê periodicamente as suas políticas de gestão de risco para assim fazer 
face às alterações nos mercados.

Risco de mercado

O risco de mercado é o risco de mudanças nos preços de mercado tais como as taxas de juro e de câmbio.  A gestão 
deste risco tem por objectivo mantê-lo dentro de parâmetros que a gestão considere aceitáveis.

Risco de taxa de juro

O risco de taxa de juro de um fluxo monetário é o risco de flutuação dos fluxos monetários futuros de um instrumento 
financeiro devido a alterações nas taxas de juro de mercado. O risco do justo valor da taxa de juro é o risco de flutuação 
do valor de um determinado instrumento financeiro devido às taxas de juro do mercado. A exposição do Grupo ao 
risco da taxa de juro advém dos empréstimos obtidos com taxas variáveis, o que leva o Grupo a obter financiamentos 
a taxas fixas e variáveis. 

As tabelas seguintes sumarizam a exposição do Grupo ao risco de taxa de juro com referência a 30 de Junho de 2017 
e 2016:
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A análise da antiguidade do saldo bruto de clientes é apresentada como segue:

Risco de liquidez

O risco de liquidez é o risco do Grupo não ter capacidade financeira para satisfazer os compromissos associados aos 
instrumentos financeiros quando estes vencem. Para limitar este risco, a Gestão recorre a diversas fontes, gere os activos 
tendo por base a sua liquidez e monitoriza periodicamente os fluxos de caixa futuros e liquidez. A gestão deste tipo de 
risco, desenvolvida com recurso à análise dos prazos residuais dos diferentes activos e passivos do balanço, evidencia, 
para cada um dos diferentes intervalos considerados, a diferença entre os volumes de influxos e exfluxos de caixa e 
as falhas e insuficiências de liquidez (gaps). O objectivo do Grupo é manter o equilíbrio entre a continuidade de um 
financiamento e a sua flexibilidade, através da utilização de descobertos bancários, empréstimos bancários e locações 
financeiras. 

As tabelas seguintes sumarizam a exposição do Grupo ao risco de taxa de liquidez com referência a 30 de Junho de 2017 
e 2016.

A insuficiência de liquidez para o gap superior a um ano está relacionada com o reembolso do financiamento da ENH para 
a Área 4 que será pago através de cost oil.

Gestão de capital 

O principal objectivo da gestão do capital é garantir um rácio sólido de capital para alavancar o negócio e maximizar o 
valor para os accionistas. A ENH gere a sua estrutura de capital de acordo com a evolução das condições de mercado 
e pode recorrer ao accionista (Estado de Moçambique) para manter ou ajustar a sua estrutura de capital. Não foram 
efectuadas alterações nos objectivos, políticas ou processos de gestão de capital durante os anos findos em 30 de Junho 
de 2017 e 2016.  A ENH analisa o seu endividamento através do rácio de alavancagem, que se apresenta como segue:

Para ser lido em conjunto com as notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas 

A Administração é responsável pela preparação e apresentação adequada das demonstrações financeiras da 
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P., que compreendem o balanço em 30 de Junho de 2017, a demonstração 
dos resultados, a demonstração das variações no capital próprio, a demonstração de fluxos de caixa do exercício 
findo naquela data e as notas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das principais políticas 
contabilísticas e outras notas explicativas, de acordo com o Plano Geral de Contabilidade baseado nas Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (PGC – NIRF).

A Administração é igualmente responsável por um sistema de controlo interno relevante para a preparação e 
apresentação de demonstrações financeiras que estejam livres de distorções materiais devidas a fraude ou a erro 
e registos contabilísticos adequados e um sistema de gestão de risco eficaz.

Os administradores fizeram uma avaliação da capacidade da empresa continuar a operar no futuro próximo com a 
devida observância do pressuposto da continuidade e não têm motivos para questionar este pressuposto.

O auditor externo é responsável por reportar sobre se as demonstrações financeiras estão apresentadas de forma 
apropriada em conformidade com o PGC – NIRF.

Aprovação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P., foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração em 24 de Outubro de 2018 e foram assinadas em seu nome por:

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
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BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDOEM 30 DE JUNHO DE 2017 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2017
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA INTRODUTÓRIA 

A ENH – Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P., adiante designada por ENH, é uma empresa de âmbito 
nacional, com sede em Maputo, que exerce a sua actividade subordinada ao Ministério de Recursos Minerais e 
Energia e se rege pelas normas aplicáveis às empresas públicas. A ENH tem como objecto principal a actividade 
petrolífera, nomeadamente a prospecção, pesquisa, desenvolvimento, produção, transporte, transmissão e 
comercialização de hidrocarbonetos e seus derivados, incluindo a importação, recepção, armazenamento, 
manuseamento, bancas, trânsito, exportação, transformação e refinação desses produtos.

1. Bases de preparação

As presentes demonstrações financeiras, que se reportam à data de 30 de Junho de 2017, foram preparadas em 
conformidade com o Plano Geral de Contabilidade para Empresas de Grande e Média Dimensão (PGC-NIRF) e, por 
consequência, com base no princípio do custo histórico excepto para as situações especificamente identificadas. 
As demonstrações financeiras foram igualmente preparadas com base nos princípios do acréscimo e da 
continuidade.

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o PGC-NIRF exige que o Conselho de 
Administração formalize julgamentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas 
contabilísticas e a mensuração dos activos, passivos, rendimentos e gastos. As estimativas e pressupostos 
associados são baseados na experiência histórica e outros factores considerados razoáveis de acordo com as 
circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos activos e passivos cuja valorização 
não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das estimativas. As questões que 
requerem um maior índice de julgamento ou complexidade, ou para os quais os pressupostos e estimativas são 
considerados significativos, são apresentados na nota 3. 

A ENH tem constituído e adquirido várias subsidiárias sendo por isso obrigada a apresentar demonstrações 
financeiras consolidadas que incluam as suas subsidiárias e associadas (Nota 7). Este documento refere-se apenas 
às demonstrações financeiras individuais da ENH eas demonstrações financeiras consolidadas do grupo ENH são 
apresentadas num documento separado.

Estas demonstrações financeiras são complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos 
relevantes para o exercício corrente e para o exercício anterior, em conformidade com os requisitos do PGC-NIRF.

2. Principais políticas contabilísticas

a) Transacções em moeda estrangeira

As demonstrações financeiras estão apresentadas em meticais, que é a moeda funcional e de apresentação 
utilizada pela ENH nas suas operações ena preparação das suas demonstrações financeiras.

As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da transacção e os 
activos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para meticais usando a taxa de 
câmbio média em vigor na data de relato. As diferenças cambiais resultantes desta conversão são reconhecidas 
em resultados. Os activos e passivos não monetários apresentados ao custo histórico e expressos em moeda 
estrangeira são convertidos à taxa de câmbio da data da transacção.

b) Activos tangíveis

Os activos tangíveis utilizados pela ENH na sua actividade são registados ao custo de aquisição deduzido de 
amortizações e perdas por imparidade acumuladas. 

O custo de aquisição inclui o preço pago pela propriedade do activo e todos os custos directamente incorridos 
para o colocar no estado de funcionamento. 

Os custos subsequentes são reconhecidos como um activo separado apenas se for provável que deles resultarão 
benefícios económicos futuros para a ENH. As despesas de manutenção e reparação e outras despesas associadas 
ao seu uso são reconhecidas nos resultados do período em que são incorridas.

A amortização dos activos tangíveis é calculada numa base sistemática ao longo da vida útil estimada do bem, 
que corresponde ao período em que se espera que o activo esteja disponível para uso, e são usadas as seguintes 
taxas:

A ENH analisa anualmente a adequação da vida útil estimada dos seus activos tangíveis, assim como os métodos 
de amortização e os valores residuais, e as alterações resultantes destas análises são tratadas como alterações 
em estimativas contabilísticas. São também efectuadas análises para identificar evidências de imparidade em 
activos tangíveis eé reconhecida uma perda por imparidade, com reflexo nos resultados do exercício, sempre que 
o valor líquido contabilístico dos activos tangíveis excede o seu valor recuperável. A ENH reverte as perdas por 
imparidade nos resultados do período caso se verifique um aumento subsequente no valor recuperável do activo.

Um item do activo tangível é desreconhecido aquando da sua alienação ou quando não se esperam benefícios 
económicos futuros decorrentes da sua utilização ou alienação. Qualquer ganho ou perda decorrente do 
desreconhecimento do activo (calculado pela diferença entre o rendimento da venda e a quantia escriturada do 
activo) é reconhecido em resultados no período em que o activo é desreconhecido.

As taxas de câmbio no fecho dos exercícios apresentam-se como segue:
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c) Activos tangíveis de investimento

AENH classifica como activos tangíveis de investimento os equipamentos e construções detidos para obter 
rendimento (arrendamento).Estes activos são valorizados pelo modelo do custo, tal como referido em 2b), 
sendo-lhes aplicáveis todos os critérios de reconhecimento e mensuração aí referidos.

A amortização dos activos tangíveis de investimento é calculada numa base sistemática, ao longo da vida 
útil estimada do bem que corresponde ao período em que se espera que o activo esteja disponível para gerar 
rendimento, e são utilizadas as seguintes taxas:

d) Activos intangíveis

Com excepção dos activos de exploração e avaliação de recursos minerais, aamortização dos activos intangíveis 
é calculada numa base sistemática ao longo da vida útil estimada do bem, que corresponde ao período em que 
se espera que o activo esteja disponível para uso, e utilizam-se as seguintes taxas:

Os activos de exploração e avaliação de recursos minerais são considerados activos intangíveis, porque 
representam um direito de participação em lucros futuros provenientes da venda de recursos, e são mensurados 
ao custo de aquisição que provém da capitalização dos gastos incorridos. Os activos de exploração e avaliação 
de recursos são considerados activos em curso até que gerem benefícios económicos. 

As despesas referentes às fases de exploração e desenvolvimento são depreciadas de acordo de acordo com o 
método das unidades de participação (o cálculo baseia-se no valor relativo das unidades usadas desde a última 
depreciação em comparação com a vida útil do activo expressa em unidades e é usado quando as unidades 
totais de produção de um activo podem ser estimadas com precisão ao longo da vida útil do activo).

A imparidade destes activos é testada sempre que existem indícios de que a quantia registada excede o valor 
recuperável tendo em conta factores diversos tais como a probabilidade de se obterem resultados desfavoráveis 
na exploração em áreas ou poços específicos.

e) Imparidade de itens não monetários

A ENH avalia na cada data de relato, ou com maior frequência caso tenham ocorrido alterações que indiquem 
que um determinado activo possa estar em imparidade, se existem indicações de que um activo não financeiro 
possa estar em imparidade. Se tal indicação existir, a ENH estima a respectiva quantia recuperável e caso esta se 
apresente inferior à quantia escriturada o activo encontra-se em imparidade e o seu valor escriturado é reduzido 
para a sua quantia recuperável.

À data de cada balanço, a ENH avalia se existe indicação de que uma perda por imparidade anteriormente 

reconhecida possa não existir ou ter reduzido. Caso exista tal indicação, a ENH estima a quantia recuperável 
do activo e reverte as perdas por imparidade previamente reconhecidas se tiverem ocorrido alterações nas 
estimativas usadas para estimar a quantia recuperável desde o reconhecimento da perda.

O teste de imparidade efectuado pela ENH tem por base a estimativa da quantia recuperável do activo 
comparada com o seu valor líquido contabilístico na data do balanço. A quantia recuperável (valor de uso) 
determinada pela ENH resulta da actualização dos fluxos de caixa futuros para o momento presente com base 
em orçamentos anuais e planos de negócio plurianuais e utilizando uma taxa de desconto que corresponda 
ao custo médio ponderado do capital antes de impostos(“WACC”) para a fases de exploração e produção e 
riscos específicos inerentes às mesmas. O período de projecção dos fluxos varia em função da vida útil média da 
unidade geradora de caixa.

f) Locações

A determinação da existência de uma locação financeira num contrato baseia-se na substância do contrato 
e na conclusão sobre quem retém substancialmente os riscos e vantagens inerentes à propriedade do bem 
locado. Quando existe transferência substancial para a ENH dos riscos e vantagens do activo, o custo do activo é 
registado como um activo tangível e a correspondente responsabilidade é registada no passivo. A amortização 
do activo é calculada conforme descrito na nota 2 b) e registada como gasto na demonstração dos resultados 
do período a que respeita. As rendas são constituídas pelo encargo financeiro e pela amortização financeira do 
capital (tal como inicialmente reconhecido no passivo) e os encargos financeiros são reportados aos exercícios 
a que se referem. Nas locações operacionais as rendas são reconhecidas como gasto numa base linear durante 
o período da locação.

g) Activos financeiros

A classificação dos activos financeiros no seu reconhecimento inicial depende do objectivo para o qual o 
instrumento foi adquirido e das suas características considerando as seguintes categorias:

Activos financeiros ao justo valor através dos resultados
A categoria de activos financeiros ao justo valor através dos resultados inclui os activos financeiros detidos para 
negociação que são adquiridos com o objectivo principal de serem transaccionados no curto prazo assim como 
os outros activos financeiros registados ao justo valor por via dos resultados. 

Activos financeiros disponíveis para venda
Os activos financeiros disponíveis para venda são activos financeiros não derivados detidos com a intenção de 
manter por tempo indeterminado ou designados para venda no momento do seu reconhecimento inicial. 

Activos financeiros detidos até à maturidade
Consideram-se activos detidos até à maturidade a categoria de activos financeiros não derivados com 
pagamentos fixos e determináveis e maturidades fixadas que a ENH tem intenção de deter até à maturidade. 

Empréstimos e contas a receber
Classificam-se como empréstimos e contas a receber os activos financeiros não derivados com pagamentos fixos 
ou determináveis que não estejam cotados num mercado activo. 

Os activos financeiros são reconhecidos no balanço da ENH na data de contratação, pelo respectivo justo valor 
acrescido dos custos de transacção directamente atribuíveis, excepto para os activos e passivos ao justo valor 

através dos resultados em que os custos de transacção são imediatamente reconhecidos em resultados. 
Entende-se por justo valor o montante pelo qual um activo ou passivo pode ser transferido ou liquidado entre 
partes independentes, informadas e interessadas na concretização da transacção em condições normais de 
mercado. 

O justo valor de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial é geralmente o preço da transacção. O 
justo valor é determinado com base em preços de um mercado activo ou em métodos de avaliação quando não 
existe um mercado activo. Um mercado é considerado activo quando ocorrem transacções de forma regular.

A ENH avalia, à data de cada relato, se existe evidência objectiva de que um activo financeiro ou grupo de 
activos financeiros está em imparidade. Considera-se que um activo financeiro está em imparidade se, e apenas 
se, existir evidência objectiva de perda de valor em resultado de um ou mais acontecimentos que tenham 
ocorrido após o reconhecimento inicial do activo e desde que tais acontecimentos tenham um impacto sobre 
os fluxos de caixa futuros estimados dos activos financeiros. A evidência de imparidade pode incluir indicações 
de que o devedor ou um grupo de devedores está em dificuldades financeiras, incumprimento ou mora na 
liquidação de capital ou juros, com probabilidade de entrarem falência ou em reorganização financeira e 
sempre que esteja disponível informação que indique um decréscimo no valor dos fluxos de caixa futuros.

Reconhecimento inicial, mensuração e desreconhecimento

Na data de aquisição, os activos financeiros são reconhecidos ao justo valor na data da sua transacção e o 
desreconhecimentodos activos financeiros ocorre quando os direitos contratuais do activo financeiro 
expiram e se procede à transferência substancial de todos os riscos e benefícios associados à sua detenção 
ou, não obstante se retenha parte não substancial dos riscos e benefícios associados à sua detenção, se tenha 
transferido o controlo sobre esses activos. 

Mensuração subsequente

Após o reconhecimento inicial, os activos financeiros ao justo valor através dos resultados são reconhecidos 
pelo justo valor e as variações são reconhecidas em resultados do exercício.

Os activos financeiros disponíveis para venda são valorizados ao justo valor e as variações são reconhecidas 
em capitais próprios até ao momento do desreconhecimento, ou seja, até ao momento onde é identificada 
uma perda por imparidade em que o valor acumulado dos ganhos e perdas potenciais registado em capitais 
próprios é transferido para resultados.

Após o reconhecimento inicial, os activos detidos até à maturidade e os empréstimos e contas a receber 
são mensurados ao custo amortizado através do método da taxa de juro efectiva. Os ganhos e perdas são 
reconhecidos em resultados aquando da aplicação do método do juro efectivo em situações de imparidade ou 
quando do desreconhecimento.

O justo valor dos activos financeiros que são negociados em mercados financeiros organizados é o preço de 
compra corrente (bidprice). Na ausência de um mercado activo, o justo valor é determinado através de técnicas 
de avaliação nomeadamente técnicas de fluxos de caixa descontados. Quando não é possível mensurar com 
fiabilidade o justo valor dos activos financeiros o reconhecimento é feito ao custo de aquisição e a imparidade 
é registada por contrapartida de resultados. 

Imparidade
Em cada data de relato é efectuada uma avaliação da existência de evidência objectiva de imparidade.

Activos financeiros registados ao custo amortizado
Se existir evidência objectiva de que foi suportada uma perda por imparidade em empréstimos concedidos e 
contas a receber ou em investimentos detidos até à maturidade registados pelo custo amortizado, a quantia 
da perda é mensurada pela diferença entre a quantia registada do activo e o valor presente dos fluxos de caixa 
futuros estimados descontados à taxa de juro efectiva original do activo financeiro. A quantia registada do 
activo é reduzida através do uso de uma conta de redução do activo e a quantia da perda é reconhecida nos 
resultados.

Se a quantia da perda por imparidade diminui num período subsequente e a diminuição possa ser relacionada com 
um acontecimento que ocorre após o reconhecimento da imparidade, a perda por imparidade anteriormente 
reconhecida deve ser revertida, ajustando a conta de redução do activo. A reversão não deve resultar numa 
quantia registada do activo financeiro que exceda a quantia que poderia ter sido determinada pelo custo 
amortizado caso a imparidade não tivesse sido reconhecida à data em que a imparidade foi revertida. A quantia 
da reversão é reconhecida nos resultados.

Activos financeiros registados pelo custo 
Se existir evidência objectiva de que foi suportada uma perda por imparidade num instrumento de capital 
próprio não cotado que não esteja registado pelo justo valor porque o seu justo valor não pode ser mensurado 
com fiabilidade, ou num activo derivado que esteja ligado a, e que deve ser liquidado pela entrega de um tal 
instrumento de capital próprio não cotado, a quantia da perda por imparidade é mensurada pela diferença entre 
a quantia registada do activo financeiro e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados descontados 
à taxa de retorno de mercado corrente para um activo financeiro semelhante. Estas perdas por imparidade não 
devem ser revertidas.

Activos financeiros disponíveis para venda
Quando existe evidência de imparidade nos activos financeiros disponíveis para venda a perda potencial 
acumulada no capital próprio, isto é, a diferença entre o custo de aquisição e o justo valor actual deduzido 
de qualquer perda por imparidade no activo anteriormente reconhecido em resultados, é transferida para 
resultados.

h) Caixa e bancos

A caixa e os bancos incluem os valores em caixa, os depósitos bancários, os outros investimentos de curto prazo 
de liquidez elevada e com maturidades iniciais até 3 meses e os descobertos bancários. Os descobertos bancários 
são apresentados no Balanço, no passivo corrente, em Empréstimos obtidos, e são considerados na elaboração 
da demonstração dos fluxos de caixa como saldos de caixa e bancos.

i) Instrumentos de capital

Um instrumento é classificado como instrumento de capital próprio quando não existe uma obrigação contratual 
de o liquidar mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo financeiro, independentemente da sua forma 
legal, evidenciando um interesse residual nos activos de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos.

j) Passivos financeiros
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Passivos financeiros ao justo valor através dos resultados
Os passivos financeiros ao justo valor por via dos resultados incluem os passivos financeiros detidos para 
negociação e outros passivos financeiros ao justo valor através dos resultados reconhecidos no momento 
inicial. 

Empréstimos obtidos e contas a pagar
Classificam-se nesta categoria os outros passivos financeiros.  

Reconhecimento inicial e mensuração do desreconhecimento
Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando existe uma obrigação contratual de o liquidar 
mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo financeiro, independentemente da sua forma legal. Com 
excepção da categoria dos passivos financeiros ao justo valor através dos resultados, os passivos financeiros 
são inicialmente reconhecidos ao seu justo valor adicionado dos custos de transacção. A anulação do passivo 
financeiro ocorre quando as obrigações contratuais do passivo financeiro expiram.

Quando um passivo financeiro é substituído por outro do mesmo credor, em condições substancialmente 
diferentes, ou os termos do passivo existente são substancialmente diferentes, essa troca ou alteração é 
tratada como uma anulação do reconhecimento do passivo original e é reconhecido um novo passivo em que 
a diferença dos valores é registada em resultados. 

Mensuração subsequente
Após o reconhecimento inicial, os passivos financeiros ao justo valor através dos resultados são reconhecidos 
ao justo valor e as suas variações são reconhecidas em resultados. Os empréstimos e contas a pagar são 
mensurados ao custo amortizado, através do método da taxa de juro efectiva, e os ganhos e perdas são 
reconhecidos em resultados quando da aplicação do método do juro efectivo, anulação do reconhecimento ou 
situações de imparidade. 

k) Provisões
A ENH constitui provisões quando tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de eventos 
passados e relativamente à qual seja provável dispêndio futuro de recursos financeiros e este possa ser 
determinado com fiabilidade. O montante da provisão corresponde à melhor estimativa do valor a desembolsar 
para liquidar a responsabilidade na data do relato.

l) Reconhecimento de gastos e rendimentos 
A ENH regista os seus gastos e rendimentos de acordo com o princípio da especialização de exercícios, 
reconhecendo-os na data da transacção que os origina e independentemente do respectivo pagamento ou 
recebimento.

m) Reconhecimento do rédito
O rédito das vendas é reconhecido na demonstração de resultados quando os riscos e vantagens inerentes à 
posse dos bens vendidos são transferidos para o comprador. O rédito relacionado com a prestação de serviços 
é reconhecido quando os serviços são prestados.

n) Subsídios do governo
A ENH reconhece os subsídios obtidos de acordo com a respectiva natureza. Os subsídios obtidos relativos 
a activos são apresentados no balanço como rendimento diferido e os subsídios relacionados com o apoio à 
actividade operacional da empresa são apresentados como deduções aos gastos incorridos. 

o) Impostos sobre o rendimento

Imposto corrente
O imposto corrente é estimado com base no valor esperado a recuperar ou a pagar às autoridades fiscais. A taxa 
legal de imposto usada para calcular o montante de imposto é a que se encontra em vigor à data de relato. O 
imposto corrente é calculado com base no lucro tributável do exercício, em conformidade com a legislação fiscal 
vigente, que é normalmente diferente do resultado contabilístico devido a ajustamentos à matéria colectável 
resultantes de gastos ou rendimentos não relevantes para efeitos fiscais ou que serão considerados noutros 
períodos contabilísticos.

Impostos diferidos
Os impostos diferidos activos e passivos correspondem ao valor do imposto a recuperar e a pagar em períodos 
futuros que resultam de diferenças temporárias entre o valor de um activo ou passivo no balanço e a sua base de 
tributação. Os impostos diferidos activos são reconhecidos até ao montante em que seja provável a existência 
de lucros tributáveis futuros suficientes para deduzir os impostos diferidos activos. Os impostos diferidos são 
calculados com base nas taxas fiscais decretadas em vigor no período em que se prevê que seja realizado o 
respectivo activo ou passivo.

Os impostos sobre o rendimento (correntes ou diferidos) são reflectidos nos resultados do exercício, excepto 
nos casos em que as transacções que os originaram tenham sido reflectidas noutras rubricas de capitais próprios. 
Nestas situações, o imposto é reflectido por contrapartida de capitais próprios e não afecta o resultado do 
exercício.

3. Principais julgamentos, estimativas e pressupostos contabilísticos

A preparação das demonstrações financeiras da ENH exige que a Administração efectue julgamentos, estimativas 
e premissas no âmbito da tomada de decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores 
reportados no total de activo, passivo, capital próprio, gastos e rendimentos. 

Os efeitos reais podem diferir das estimativas e julgamentos efectuados, nomeadamente no que concerne ao 
efeito dos custos e proveitos reais. As principais estimativas contabilísticas utilizadas pela ENH são as seguintes:

Imparidade dos activos não correntes incluindo os activos de exploração e avaliação de recursos naturais
Os testes de imparidade são efectuados sempre que se identificam indícios de que o valor recuperável é inferior 
ao valor pelo qual os bens estão reconhecidos no balanço. A quantia recuperável é o maior valor entre o preço de 
venda líquido e o valor de uso. Quando tal se verifica, a ENH realiza testes de imparidade para os activos tangíveis 
e intangíveis que se encontram afectos à sua actividade, considerando fontes internas e externas de informação. 
A quantia recuperável (valor de uso) determinada pela Empresa resulta da actualização para o momento presente 
dos fluxos de caixa futuros determinados com base em orçamentos anuais e planos de negócios plurianuais para 
activos na mesma condição, utilizando como taxa de desconto a taxa do custo médio ponderado do capital antes 
de impostos (WACC) para a exploração e produção em função do risco específico inerente a este segmento. O 
período de projecções dos fluxos de caixa varia em função da vida útil média da unidade geradora de caixa.

Imparidade de contas a receber
A ENH avalia a evidência de imparidade para aferir a necessidade de reconhecer perdas adicionais por imparidade. 
Para determinar o nível de perda potencial são usadas estimativas da Administração nos cálculos dos montantes 
relacionados com os fluxos de caixa futuros baseados em pressupostos de diversos factores. Os resultados 
efectivos podem ser diferentes, resultando em alterações dos montantes constituídos para fazer face a perdas 

efectivas.

Activos financeiros disponíveis para venda
O justo valor dos activos financeiros disponíveis para venda é efectuado recorrendo à informação financeira 
disponível relativa às subsidiárias e associadas. Esta informação não é observável no mercado uma vez que não 
existe uma cotação de mercado activo para a validação do justo valor. Deste modo, a estimativa efectuada 
pela Administração está sujeita a diversas variáveis, tais como a taxa de juro e a taxa de câmbio, ou outras que 
poderão ter impacto no valor estimado dos activos financeiros disponíveis para venda.

Impostos
Os impostos sobre o rendimento (correntes e diferidos) são determinados pela ENH com base nas regras 
definidas pelo enquadramento fiscal. No entanto, em algumas situações, a legislação fiscal não é suficientemente 
clara e objectiva e poderá dar origem a diferentes interpretações. Nestes casos, os valores registados resultam 
do melhor entendimento da ENH sobre o adequado enquadramento das suas operações, o qual é susceptível 
de poder vir a ser questionado pelas Autoridades Fiscais.

A Administração Tributária dispõe da faculdade de rever a posição fiscal da ENH durante um período de 10 anos 
quando existem prejuízos fiscais e desta revisão podem resultar correcções devido a diferentes interpretações 
e/ou incumprimento da legislação fiscal, nomeadamente em sede de IRPC e IVA. 

A Administração acredita ter cumprido todas as obrigações fiscais da ENH, pelo que não espera que eventuais 
correcções à matéria colectável declarada decorrentes destas revisões tenham um efeito material nas 
demonstrações financeiras.

Erros de períodos anteriores
A ENH identificou a necessidade de voltar a expressar as demonstrações financeiras relativas ao ano anterior 
para reconhecer um passivo financeiro relacionado com a exploração de recursos naturais na área 4 no período 
de 2006 a Fevereiro de 2016.

A Administração concluiu que este ajustamento representa um erro, tal como descrito no parágrafo 28 da 
NCRF 4 – Politicas Contabilísticas, alterações de estimativas contabilísticas e erros, e por esta razão efectuou a 
correcção de forma retrospectiva e ajustou a informação comparativa.

Reconhecimento do passivo financeiro relativo ao financiamento de custos incorridos na pesquisa e produção
No dia 20 de Dezembro de 2006, foi assinado um contrato de concessão para a pesquisa e produção na Área 4 
Offshore do Bloco de Rovuma entre o Governo de Moçambique, a ENI East Africa e a ENH. Nos termos do art.º 
9º, n.º 13, deste contrato, todos os custos incorridos até à data da aprovação do plano de desenvolvimento 
devem ser suportados pela concessionária (ENI East Africa) e pelos outros participantes (Galp Rovuma e ENH 
Kogás) sob a forma de financiamento (Carry) à ENH. 

De acordo com a alínea f) do mesmo artigo, o financiamento só é devido a partir da data da assinatura do 
plano de desenvolvimento, que ocorreu em Fevereiro de 2016. Este financiamento deverá ser pago em dólares 
americanos, a partir da data de início da produção comercial, sob a forma de cost oil (parte do petróleo ou gás 
produzido anualmente que é usada para recuperar custos específicos definidos num contrato de partilha de 
produção). 

Ainda de acordo com o mesmo artigo, este financiamento vence juros à taxa LIBOR acrescida de um ponto 

percentual, com início na data em que os custos foram incorridos e fim na data do reembolso integral.

Desta conclusão, resultou o reconhecimento do ajustamento a seguir apresentado, no valor de 18.190.798.731 
meticais, através da referida reexpressão das contas do ano anterior.

4. Activos tangíveis

O movimento ocorrido nos activos tangíveis é analisado como segue:
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As transferências estão relacionadas com a reclassificação de um imóvel (JAT V) para activos tangíveis de 
investimento.

5. Activos tangíveis de investimento

O movimento ocorrido nos activos tangíveis de investimento é analisado como segue:

6. Activos intangíveis

O movimento ocorrido nos activos intangíveis é analisado como segue:

O activo intangível inclui investimentos feitos na fase de pesquisa da Área 4, onde a ENH tem um interesse participativo 
de 10%. Os investimentos nesta área ascenderam a USD 306.124.806, equivalentes a 18.511.367.019meticais à data de 
30 de Junho de 2017, incluindo capital, juros e diferenças cambiais. Os investimentos correspondentes ao interesse 
participativo da ENH foram financiados pelos parceiros Mozambique Rovuma Venture, Galp Energia Rovuma B.V. e 
Kogas Korea Gas Corporation. (Ver nota 13).

O valor em curso dos activos de exploração de recursos naturais decompõe-se da seguinte forma:
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7.  Activos financeiros disponíveis para venda

Os activos financeiros disponíveis para venda líquidos de perdas por imparidade acumuladas decompõem-se da 
seguinte forma:

O valor relativo aos investimentos em subsidiárias e associadas corresponde ao justo valor. A determinação 
do justo valor assenta numa metodologia diferente para cada entidade porque a avaliação está fortemente 
dependente da natureza das operações de cada entidade e da qualidade da informação disponível. Contudo, a 
metodologia de avaliação primária dos investimentos financeiros é a dos fluxos de caixa descontados combinada 
com um ou mais dos seguintes métodos:

• Uma avaliação de múltiplos de mercado baseada no valor da empresa tendo em conta as suas vendas 
e múltiplos de valor da empresa sobre o resultado antes de juros, impostos e amortizações e depreciações, em 
relação a empresas comparáveis;
• Uma avaliação de múltiplos de mercado baseada no valor da empresa sobre o total de activos em 
relação a empresas comparáveis;
• Uma revisão do valor patrimonial líquido.
Embora a CMH esteja cotada na Bolsa de Valores de Moçambique a avaliação foi realizada sem referência ao preço 
de mercado das acções porque a liquidez do mercado é reduzida.

Por outro lado, os contratos de concessão que representam cerca de 80% do volume total das vendas terminam 
em Junho de 2029 e a informação disponível para efeitos da avaliação não é suficiente para permitir a alocação 
dos custos operacionais e administrativos pelos restantes contratos de fornecimento de gás. 

Neste contexto, considerou-se apropriado concluir a avaliação com referência a Junho de 2029 para assim evitar 
a inclusão dos fluxos de caixa negativos relativos ao período subsequente dado que os custos serão superiores 
às receitas.

8.  Clientes

A rubrica Clientes decompõe-se da seguinte forma:

O aumento do saldo da Matola Gás Company e Electricidade de Moçambique, comparativamente ao ano anterior, 
resulta do aumento das vendas (ver nota 18) e dos atrasos destas entidades no pagamento das suas dívidas.

O movimento das perdas por imparidade para os valores a receber de clientes apresenta-se de seguida:

9.  Outros activos financeiros

A rubrica Outros activos financeiros decompõe-se da seguinte forma:

10. Outros activos correntes

A rubrica Outros activos correntes é composta pelos seguintes saldos:

O saldo a receber do Estado refere-se à cessão de parte de um crédito que a ENH detinha sobre a subsidiária 
Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, S.A. Este crédito não vence juros, não tem data de reembolso 
definida e foi utilizado pelo Estado, em Abril de 2005, no aumento de capital desta filial na qual também participa.

Os valores a receber de outros devedores apresentam o seguinte detalhe:

O montante da imparidade refere-se a valores muito antigos a receber da Administração Fiscal relativos a imposto 
retido sobre dividendos da Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos.

Os valores a receber da ENH Logística e da ENH Kogas estão relacionados com pagamentos efectuados pela ENH, em 
nome e por conta destas empresas do grupo, durante a fase de constituição das mesmas e numa altura em que não 
dispunham de recursos financeiros para fazer face às despesas incorridas.

O movimento das perdas por imparidade em valores a receber de outros activos financeiros apresenta-se como 
segue:
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11. Caixa e bancos

Esta rubrica decompõe-se como segue:

13.  Empréstimos obtidos

Esta rubrica compreende os seguintes empréstimos:

12. Capital próprio

O capital social da ENH ascende a 749.001.913 meticais e encontra-se integralmente subscrito e realizado pelo Estado 
Moçambicano, único accionista da Empresa, mediante a incorporação dos valores que integravam o património da 
extinta Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.E. na data em que esta entidade foi transformada em empresa 
pública.

A reserva de justo valor tem a seguinte composição:

O financiamento dos activos de exploração de recursos naturais corresponde a um montante de USD 306.124.806 
(18.511.367.019 meticais) que inclui capital, juros e diferenças cambiais e representa todas as despesas incorridas 
desde o início das actividades de pesquisa, em 2006, até 30 de Junho de 2017. O contrato de concessão para a 
pesquisa e produção na Área 4 Offshore do Bloco de Rovuma foi assinado no dia 20 de Dezembro de 2006 entre o 
Governo de Moçambique, a ENI East Africa e a ENH.

De acordo com o art.º 9º, n.º 13,deste contrato, os custos incorridos até à data da aprovação do plano de 
desenvolvimento são suportados pela concessionária (ENI East Africa) e pelos outros participantes (Galp Rovuma e 
ENH Kogás) sob a forma de Carry à ENH. 

De acordo com a alínea f) do mesmo artigo, este financiamento só é devido a partir da data da assinatura do plano de 
desenvolvimento, que ocorreu em Fevereiro de 2016. O financiamento deve ser pago em dólares norte-americanos, 
a partir da data de início da produção comercial, sob a forma de cost oil, e está sujeito a juros à taxa LIBOR acrescida 
de um ponto percentual que vencem desde a data em que foram incorridos até ao reembolso integral.

 O saldo relativo à locação financeira refere-se aos contratos de locação financeira celebrados entre a ENH, 
o Millennium BIM e o Banco Comercial e de Investimentos, para a aquisição de viaturas e de um edifício (JAT V), 
conforme quadro resumo:

Os valores de caixa e bancos por moeda decompõem-se como se segue:

A decomposição da exigibilidade dos valores relativos a empréstimos obtidos apresenta-se como segue:

14.  Fornecedores

Esta rubrica inclui os seguintes saldos:

15. Outros passivos financeiros

Esta rubrica inclui os seguintes saldos:

O aumento do saldo em dívida à Sasol e à Rompco está relacionado essencialmente com o aumento do custo do 
transporte do gás produzido na área de Pande e Temane  (nota 18). 

O valor do imposto sobre o rendimento decompõe-se da seguinte forma:

O saldo com a Galp, no montante de 1.511.750.000 meticais (USD 25.000.000), refere-se a um adiantamento 
para o aumento de capital a realizar numa empresa que a ENH irá criar caso a GALP venha a exercer a opção 
de investimento nessa Empresa. A ENH utilizou este valor para efectuar o reembolso integral de obrigações e 
papel comercial que emitiu e para liquidar um crédito hipotecário e um crédito para apoio à tesouraria. Este 
adiantamento foi concedido em dólares e não incidem juros sobre o valor em dívida.

A entidade O&G Management- F.Z.E é parceira da ENH Logistics. S.A. e adiantou em Maio de 2016 um  valor 
equivalente a USD 2.799.956.93 para a aquisição do Edifício Jat V.

O valor a pagar ao Instituto Nacional de Petróleo advém de um empréstimo concedido para fazer face a despesas 
operacionais da ENH. Este empréstimo foi concedido em dólares e não incidem juros sobre o mesmo. Em 30 de 
Junho de 2017, a dívida mantinha-se em USD 389.408.

A rubrica Consultores inclui saldos com empresas Ernst & Young, INTFIN- International Finance, Lda., Simonsen, 
Schlumberger e Consultores, Assessores e Intermediários.
 

16.  Impostos a pagar 

Os impostos a pagar incluem os seguintes valores:



RELATÓRIO E CONTAS  - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE JUNHO DE 2017

17. Outros passivos correntes

Os outros passivos correntes são constituídos pelos seguintes valores:

19. Custo dos inventários vendidos ou consumidos

A variação face ao período anterior é explicada pelo aumento do custo de transporte de gás.

20. Custos com pessoal

Os custos com pessoal apresentam-se da seguinte forma:

21. Fornecimentos e serviços de terceiros

Esta rubrica analisa-se como segue:

Os rendimentos diferidos estão relacionados com a especialização de donativos da NORAD.O ganho originado pela 
atribuição do subsídio é reconhecido em resultados à medida que se vão depreciando os activos adquiridos com 
este financiamento.

A variação no acréscimo de gastos de Royalties explica-se pela negociação efectuada com a Sasol em relação ao 
contrato de compra de gás, tendo a ENH sido compensada com um valor de gás que não foi consumido mas foi 
contratado.

18. Venda de bens e de serviços

A venda de bens e de serviços decompõe-se como segue:

O valor de imposto corrente relativo ao exercício findo em 30 de Junho de 2016 foi pago em Agosto de 2018.

As vendas de gás correspondem à comercialização de gás explorado nas áreas de Pande e Temane em parceria com 
a Sasol. A variação face ao ano anterior justifica-se pelo aumento do custo de transporte que se repercutiu no preço 
de venda.

O gás comercial é vendido à Electricidade de Moçambique e o royalty gás é vendido à Moçambique Gás Company, 
Elgás e consumidores domésticos. 

O royalty gás corresponde ao gás em espécie que a ENH vende em nome do Governo de Moçambique.

O aumento significativo dos custos com o pessoal, comparativamente ao ano anterior, resulta da revisão da tabela 
salarial. O número médio de trabalhadores neste exercício e no exercício anterior foi o seguinte:

O acréscimo em honorários, comparativamente ao ano anterior, deve-se ao reconhecimento de custos com 
serviços de auditoria referentes a dois exercícios fiscais porque não foi efectuada a especialização relativa ao ano 
anterior.

O aumento nos encargos de manutenção, face ao ano anterior, deve-se a obras realizadas no edifício JAT-V e na 
casa protocolar do Presidente do Conselho de Administração.

A rubrica de outros é composta por gastos com seguros de viaturas, utensílios de limpeza higiene e conforto, 
entre outros.

O valor dos gastos com programas de responsabilidade social refere-se principalmente ao apoio dado ao clube de 
futebol (ENH Futebol Clube) e ao pagamento parcial da construção de um depósito para distribuição de água na 
vila de Inhassoro.

A prestação de serviços respeita a serviços contabilidade e informática prestados a empresas do grupo (CMH e 
CMG)

As taxas médias de câmbio utilizadas para converter os saldos expressos em moeda estrangeira no final deste 
exercício e do exercício anterior foram as seguintes:

Os rendimentos de imóveis provêm das rendas do Edifício JAT-V, que foi transferido da ENH Logística para a 
ENH no final do ano anterior, e a diminuição significativa das diferenças cambiais, comparativamente ao ano 
anterior, reflecte a variação cambial do dólar de 3,03 meticais no câmbio médio de fecho para o exercício de 
2017comparativamente a 24,47meticaisno exercício de 2016.

24.  Gastos financeiros

Esta rubrica analisa-se como segue:

Os rendimentos de imóveis provêm das rendas do Edifício JAT-V, que foi transferido da ENH Logística para a 
ENH no final do ano anterior, e a diminuição significativa das diferenças cambiais, comparativamente ao ano 
anterior, reflecte a variação cambial do dólar de 3,03 meticais no câmbio médio de fecho para o exercício de 
2017comparativamente a 24,47meticaisno exercício de 2016.

24.  Gastos financeiros

Esta rubrica analisa-se como segue:

22.  Outros ganhos e perdas operacionais

Os outros ganhos e perdas operacionais apresentam-se como segue:

23.  Rendimentos financeiros

Esta rubrica analisa-se como segue:
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25. Imposto sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento reconhecido em resultados é composto por imposto corrente e diferido como segue:
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A reconciliação do imposto corrente é a seguinte:

O valor da dupla tributação económica de lucros distribuídos é referente aos dividendos recebidos de CMH.

26.  Justo valor de activos e passivos financeiros

O justo valor de um instrumento financeiro é determinado, sempre que possível, com base na cotação de mercado 
ou, na ausência desta, em modelos internos de avaliação. Estes modelos são desenvolvidos considerando 
principalmente as variáveis de mercado que afectam os instrumentos financeiros. O justo valor dos activos e 
passivos financeiros em 30 de Junho de 2017 e 2016 é analisado como segue:

Os activos financeiros disponíveis para venda são mensurados ao justo valor e os restantes activos e passivos 
financeiros são mensuradas ao custo amortizado porque se acredita estar próximo do justo valor.

De acordo com os requisitos dos instrumentos financeiros, a ENH enquadrou o apuramento do justo valor dos 
activos e passivos financeiros em função dos seguintes níveis: nível 1 - justo valor determinado com base na cotação 
em mercado activo; nível 2 - justo valor determinado com base em inputs de mercado não incluídos no nível 1 
que sejam observáveis em mercado activo ou sem liquidez e de forma directa ou indirecta; nível 3 - justo valor 
determinado com base em inputs que não se baseiam em informação observável no mercado. O justo valor dos 
activos financeiros disponíveis para venda foi determinado de acordo com o nível 3.

27.  Partes relacionadas

O capital da ENH é detido na totalidade pelo Governo de Moçambique e a ENH detém participações financeiras em 
várias empresas (Ver nota 7) onde tem uma influência significativa na sua gestão. Os gastos e rendimentos entre as 
partes relacionadas apresentam-se como segue:
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Os activos financeiros disponíveis para venda são mensurados ao justo valor e os restantes activos e passivos 
financeiros são mensuradas ao custo amortizado porque se acredita estar próximo do justo valor.

De acordo com os requisitos dos instrumentos financeiros, a ENH enquadrou o apuramento do justo valor dos 
activos e passivos financeiros em função dos seguintes níveis: nível 1 - justo valor determinado com base na cotação 
em mercado activo; nível 2 - justo valor determinado com base em inputs de mercado não incluídos no nível 1 
que sejam observáveis em mercado activo ou sem liquidez e de forma directa ou indirecta; nível 3 - justo valor 
determinado com base em inputs que não se baseiam em informação observável no mercado. O justo valor dos 
activos financeiros disponíveis para venda foi determinado de acordo com o nível 3.

27.  Partes relacionadas

O capital da ENH é detido na totalidade pelo Governo de Moçambique e a ENH detém participações financeiras em 
várias empresas (Ver nota 7) onde tem uma influência significativa na sua gestão. Os gastos e rendimentos entre as 
partes relacionadas apresentam-se como segue:

28.  Compromissos e contingências

Garantias prestadas

Em 30 de Junho de 2017, a ENH tem uma garantia prestada a favor da Sasol Petroleum Temane, CMH e TFC, no 
montante de USD 1.060.187, que termina em Junho de 2017 e se destina ao transporte do gás natural.

Actividades de pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo

A ENH é concessionária, juntamente com outras entidades, de licenças atribuídas pelo Ministério dos Recursos 
Minerais e Energia para realizar actividades de pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo em áreas sujeitas 
à jurisdição da República de Moçambique em que a fase de exploração está em regime de carried interest. No âmbito 
destas concessões foram celebrados diversos acordos de operações conjuntas e atribuídos interesses participativos 
entre os quais se referem os seguintes:

Benefícios do pessoal chave de gestão

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

29. Gestão de risco, objectivos e políticas

A actividade da ENH é exposta a uma diversidade de riscos financeiros que pressupõem a análise, aceitação e 
gestão de certos graus de risco ou combinações dos mesmos. O objectivo do Conselho de Administração da ENH é 
por isso alcançar um equilíbrio apropriado entre o risco e o retorno e minimizar os efeitos potenciais adversos ao 
desempenho financeiro. As políticas de gestão de risco da ENH são concebidas a fim de identificar e analisar estes 
riscos, estabelecer limites de risco e controlar e monitorar os riscos e a aderência aos limites através de sistemas de 
informação fiáveis e actualizados. A ENH revê periodicamente as suas políticas de gestão de risco para assim fazer 
face às alterações nos mercados.

Risco de mercado

O risco de mercado é o risco de mudanças nos preços de mercado tais como as taxas de juro e de câmbio. A gestão 
deste risco tem por objectivo mantê-lo dentro de parâmetros que a gestão considere aceitáveis.

Os custos de pesquisa que a ENH terá de suportar se mantiver o seu interesse participativo e se os projectos 
passarem à fase de desenvolvimento apresentam-se como segue em dólares norte-americanos:

Risco de taxa de juro

O risco de taxa de juro de um fluxo monetário é o risco de flutuação dos fluxos monetários futuros de um 
instrumento financeiro devido a alterações nas taxas de juro de mercado. O risco do justo valor da taxa de juro 
é o risco de flutuação do valor de um determinado instrumento financeiro devido às taxas de juro do mercado. A 
exposição da ENH ao risco da taxa de juro advém dos empréstimos obtidos com taxas variáveis ,o que leva a ENH a 
obter financiamentos a taxas fixas e variáveis.

As tabelas seguintes sumarizam a exposição da ENH ao risco de taxa de juro com referência a 30 de Junho de 2017 
e 2016:
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Risco de taxa de câmbio

O risco cambial é o risco de flutuação do justo valor ou fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro devido 
a alterações nas taxas de câmbio. As demonstrações financeiras da ENH podem ser afectadas por variações nas 
taxas cambiais MZN/USD e MZN/ZAR, pelo que se procura atenuar os efeitos da exposição à moeda estrangeira 
efectuando o maior número possível de operações em moeda nacional.

As tabelas seguintes sumarizam a exposição da ENH ao risco de taxa de câmbio com referência a 30 de Junho de 
2017 e 2016.

Risco de Liquidez

O risco de liquidez é o risco da ENH não ter capacidade financeira para satisfazer os compromissos associados aos 
instrumentos financeiros quando estes vencem. Para limitar este risco, a Gestão recorre a diversas fontes, gere os 
activos tendo por base a sua liquidez e monitoriza periodicamente os fluxos de caixa futuros e liquidez. A gestão 
deste tipo de risco, desenvolvida com recurso à análise dos prazos residuais dos diferentes activos e passivos 
do balanço, evidencia, para cada um dos diferentes intervalos considerados, a diferença entre os volumes de 
influxos e exfluxos de caixa e as falhas e insuficiências de liquidez (gaps). O objectivo da ENH é manter o equilíbrio 
entre a continuidade de um financiamento e a sua flexibilidade, através da utilização de descobertos bancários, 
empréstimos bancários e locações financeiras. As tabelas seguintes sumarizam a exposição da ENH ao risco de taxa 
de liquidez com referência a 30 de Junho de 2017 e 2016.

Risco de Crédito

O risco de crédito é o risco da ENH incorrer numa perda originada pelo incumprimento de obrigações por parte dos 
clientes e contrapartes. Para limitar este risco, a Gestão recorre a diversas fontes, gerindo os activos através de 
limites por contrapartes e acompanhando a exposição às diferentes contra partes. A exposição máxima da ENH a 
este risco apresenta-se como segue:

A antiguidade das contas a receber apresenta-se como segue:

A insuficiência de liquidez para o gap superior a um ano está relacionada com o reembolso do financiamento da ENH 
para a Área 4 que será pago através de cost oil.

Gestão de Capital 

O principal objectivo da gestão do capital é garantir um rácio sólido de capital para alavancar o negócio e maximizar 
o valor para os accionistas. A ENH gere a sua estrutura de capital de acordo com a evolução das condições de 
mercado e pode recorrer ao accionista (Estado de Moçambique) para manter ou ajustar a sua estrutura de capital. 
Não foram efectuadas alterações nos objectivos, políticas ou processos de gestão de capital durante os anos 
findos em 30 de Junho de 2017 e 2016. A ENH analisa o seu endividamento através do rácio de alavancagem, que se 
apresenta como segue:


