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 Serviços de Pagamento, Lda. 

 

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL  

  

CONVOCATÓRIA  

  

Nos termos da lei e dos estatutos, convocam-se os senhores sócios da MaxPay – Serviços de 

Pagamento, Lda., com sede na Rua Rei Catyavala, nº. 90, no Bairro Maculusso, Luanda – 

Republica de Angola, com identificação fiscal nº. 5417274526, registada no Banco Nacional 

de Angola, com o nº. 402, com um capital social no valor de Kz 100.000.000,00 (cem milhões 

de kwanzas), doravante a “Sociedade”, para reunirem em Assembleia Geral Anual, a realizar 

no próximo dia 18 de Março de 2022 às 15:00 horas, na sede da Sociedade, com a seguinte 

ordem de trabalhos:  

Ponto Um: Apreciar, deliberar e votar a proposta de Relatório de Gestão, Balanço e Contas 

do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, estando a referida documentação disponível 

para consulta na sede da Sociedade a partir da data da presente convocatória, em 

cumprimento do disposto na Lei das Sociedades Comerciais;  

Ponto Dois: Discutir outros assuntos de interesse da Sociedade.  

  

Luanda, 28 de Fevereiro de 2022  

  

_______________________                               

Maria Alice Parreira Moreira                              

         (Sócia-Gerente)                                                         
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Servi~os de Pagamento, Lda. 

RELATORIO 

do 

CONSELHO DE GERENCIA - ANO DE 2021 

Mensagem 

Em cumprimento da legisla~ao em vigor sobre 0 C6digo das Sociedades 

Comerciais e das normas estatutarias, 0 Conselho de Gerencia da MaxPav 
- Servi~os de Pagamento, Lda., apresenta 0 Relat6rio de Gestao, Balan~o, 
Demonstra~ao de Resultados e os demais documentos de presta~ao de 

contas, relativos ao exerdcio findo em 31 de Dezembro de 2021. 

A MaxPav, com capital social subscrito e realizado, no montante de 

100.000.000,00 de Kwanzas, tem a sede social na Rua Rev Katvavala, 90 

Luanda, Rep.de Angola, matriculada no Cart6rio I\lotarial do Guiche Unico 

da Empresa, livro 349, folhas 7 e 8, com a Identifica~ao Fiscal NQ. 

5417274526. 

A atividade da Empresa consiste na realiza~ao de opera~oes de Remessas 
e Rece~ao de valores, a nfvel Nacional e Internacional, tendo como seu 
correspondente no exterior, a MaxPav - Portugal. 

Desde 19 de Julho de 2014, data do inlcio de atividade da Sociedade temos 

vivido tempos muito diferentes e obtido resultados em conformidade 

com a situa~ao econ6mica do Pais. 

o gratico apresentado na pagina seguinte revela isso mesmo: os anos que 

conseguimos comprar divisas, materia prima indispensavel para 

desenvolvimento da atividade da Empresa, e os anos em que tal nao se 

verificou, caso do ano de 2018, ana de resultados altamente negativos, 

ana em que mantivemos as portas encerradas durante todo 0 ano. 

Ate agora, 0 ana de 2015 foi 0 melhor ana de sempre vivido na Empresa, 

conforme ilustra~ao infra. 

0 
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Evolu~ao dos Resultados da MaxPay-AO 
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Os anos de 2019 e 2020, embora tenham side anos de fracos resultados, 

foi posslvel distribuir gratifica~6es, ja que a gerencia nao e remunerada, 

desde 2018; contrariando esta situa~ao, em 2021, fechamos 0 ana com 

resultados negativos, nao sendo posslvel a distribui~ao de qualquer valor, 

quer aos colaboradores, quer aos s6cios/gerentes. 

A Moeda Nacional, como espelhado no grafico infra, oscilo

799,743 kwanzas por Euro em 04/01/2022, e os 629,015 

Dezembro de 2021. 
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Podemos considerar que, a nlvel cambial, a varia~ao positiva ascendeu a 

21%, numero revelador de algum otimismo. 
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Os tempos mudam e a nossa tambem, ja que em anos 

anteriores lutavamos divisas, durante 0 ana de 2021, 

lutamos por conseguir porque nao tivemos dificuldades em 

adquirir divisas, junto dos Sancos Comerciais, com os quais operarnos. 

tempos incertos, ndo dificuldades em sobreviver, lutamos 

por continuar com um total controle gastos, nada se compra sem ser 

estritamente indispensavel, para 0 funcionamento da Sociedade. 

Os gerentes continuam sem ser remunerados, como ja referido. 

Hoje, como ontern, temos pela 'l't"o,I"\+O urna luta pelo desempenho de 

urn trabalho honesto, transparente, icado, contribuindo para que 

a MaxPay seja urna ernpresa de topo na e fazendo parte 

dos que lutarn por urn rnundo rnelhor. 

todos os parceiros, clientes e a todos aqueles que, 

d ou indiretarnente, contribuirarn e contribuern, em cada dia, para 

o sucesso da ernpresa e para a de urn rnundo rnelhor, 

agradecernos 0 privilegio da vossa cornpanhia nesta jornada, da 

vossa solidariedade, do vosso apoio. 

Gratidao a todos os envolvidos! 
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Servi~os de Pagamento, Lda. 

ANO DE 2021 

1 - Enguadramento Economico Global - Acontecimentos Relevantes 

o ana de 2021 ficou marcado, a nivel mundial, pela nova e mais 
agressiva onda de pandemia, a Omicron a mais contagiosa, mas 
menos letal, devido a vacina~ao em massa, da popula~ao, em geral. 

o Inicio do Governo Joe Biden, nos Estados Unidos, e 0 fim de 
Donald Trump. 

o Brexit virou realidade em Janeiro de 2021, originando escassez de 
bens essenciais devido a falta de mao-de-obra, especialmente no 
transporte rodoviario. 

Na Alemanha, a Chanceler Angela Merkel deixou 0 poder apos 16 
anos de lideran~a, tendo sido substituida pelo Sr. Olaf Scholz, aliado 
do partido Verde e dos Liberais. 

Os talibas voltaram em for~a, entraram em Cabul a 15 de Agosto, 20 
anos depois da sua expulsao do poder por uma coliga~ao 
internacional liderada pelos EUA; com a chegada dos talibas 0 

Estado Islamico enfrentou uma crise de seguran~a, 0 panico instalou
se. 

Iniciaram-se as viagens ao espa~o, para turistas. 

Os relatorios cada vez mais alarmantes sobre as mudan~as 
climaticas sao quase diarios. 

A nivel economico verificou-se uma recupera~ao global, mesmo com 
o recrudescimento da pandemia. 

Dados economicos relativos aos seguintes Paises, no ana de 2021: 

• Angola 
• EUA 
• UEM 
• Brasil 
• Portugal 
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Parses Cresci mento Taxa de desemprego Infla~ao 

Angola 0,2% 32,9% 27,3% 

EUA 5J% 3,9% 
7% 

UEM 5,2%; 
6A% (EU) 

7% (Zona Euro) 
3A% 

Brasil 4,5% 11,6% 10,6% 

Portugal 4,9% 6,6% 1,3% 

Assim: 
A moeda americana (USD) sofreu uma valorizac;ao de 6,90%, 
tendo iniciado 0 ana de 2021 a valer 1,2217 e terminou a valer 
1,1374, contra 0 euro. 

o Euro Real apresentou alguma oscilac;ao ao longo do ano, 
mas nao muito significativa, permanecendo acima dos 6% ao 
longo do ana de 2021. 

o Euro Kwanza valorizou cerca de 21 % durante 0 ana de 2021, 
tendo iniciado a valer 799,743 e terminado a 629,015, contra 0 

euro. 

Olhando para a inflac;ao constatamos que 0 ana de 2021 foi muito 
diferente de 2020, ja que a pressao inflacionista comec;ou a aumentar 
a partir do segundo semestre, em todo 0 mundo, devido aos 
aumentos de petroleo, gas e eletricidade, aumento da procura a todos 
o niveis, apos dois anos com muitas restric;oes, devido a pandemia, 
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durante esse periodo a produc;ao foi reduzida, acumulando carencias 
em diversos sectores, falta de transportes e escassez de produtos 
disponiveis. 

A medida que as ecol1omias recuperam a procura aumel1ta e os 
prec;os sobem. 

Os materiais de construc;ao foram os que mais subiram, a nivel 
mundial. 

2 - Acol1tecimentos Relevantes - Pandemia 

o Virus que mudou 0 mundo em 2020 continuou a acompanhar-nos 

durante todo 0 ana de 2021. 

No final de Dezembro de 2020 a vacinac;ao tornou-se realidade e 

durante 2021, na Europa, 70% da populac;ao estava vacinada. 

Quando tudo parecia que a pandemia estava vencida, eis que surge 

uma nova estirpe, a Omicron, com origem na Africa do Sui, que voltou 

a fechar 0 mundo com as restric;oes de viagens, quarentenas, 

mascaras e corrida a doses de reforc;os de vacinas. 


3 - Nacional 

o impacto da pandemia da Covid-19 na economia angolana comec;ou 
a dimil1uir, num contexto de elevac;ao dos prec;os do petr61eo e 
medidas de contenc;ao menos disruptivas. 0 crescimento nao 
petrolifero recuperou contribuiu para uma ampla estabilizac;ao da 
produc;ao global em 2021. A inflac;ao ultrapassou os 25%, 
impulsionada p~r fatores do lado da oferta. A continuac;ao da 
contenc;ao fiscal produziu um excedente global substancial em 2021, 
enquanto a subida dos prec;os do petr61eo contribuiu para um 
elevado excedente da conta corrente. 
Assim, como ja referido, a valorizac;ao do kwanza deveu-se a 
evoluc;ao favoravel das cOl1dic;oes econ6micas do pais mergulhado 
em recessao havia cinco anos e tera agora, finalmente, entrado num 
cicio positiv~, tendo crescido 0,2% do PIS, e que em 2022 acelere 
para 2,4%, ajudada pela expansao da economia nao petroHfera e pela 
contil1uac;ao da subida dos prec;os do petr6leo. 

Angola continua com uma taxa de inflac;ao muito alta, 0 que nao ajuda 
em nada a populac;ao que luta, diariamente, para sobreviver, ja que 
os salarios nao acompanharam essa subida. 

Nota-se que 0 governo continuou empenhado em irradiar a pobreza, 
lutar contra a corrupc;ao, revitalizar a agricultura, a pesca, dando 
atenc;ao especial ao sector da saude. 
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Angola mantem firme 0 compromisso com a estabilidade 
macroecon6mica e as reformas estruturais em curso, na sequencia 
da revisao do "rating" do Pais, destacando-se a meilloria da 
perspetiva de risco da Agemcia Moody's, de Caa1 para 83, visando a 
retoma do crescimento da economia angolan a numa base mais ampla 
e inclusiva, a criac;ao de emprego e 0 bem-estar da populac;ao em 
gera!. 

a agropecuana, indlJstria, 
telecomunicac;oes, petreleo e no sector financeiro, para aqueles que 
pretendem e decidam investir no Pais. 

o convite ao sector privado estende-se de forma diversificada, sendo 
enorme 0 potencial em Angola de recursos naturais ainda pouco 
explorados. Este potencial estende-se desde a agropecuaria, a 
industria extrativa e transformadora, as pescas, 0 turismo, a energia 
e aguas, os transportes e logistica, a construc;ao civil, entre outros 
sectores. 

5 - MaxPay 

o anD de 2021 aportou para 0 sector de remessas de valores uma 
dificuldade de sobrevivencia diferente das anteriores; nao temos 
mais problemas na aquisic;rao de divisas, os 8ancos comerciais 
vendem 0 que soiicitamos, uns de forma mais rapida que outros, mas 
os nossos pedidos sao atendidos. 

No momento presente lutamos por sobreviver devido a falta de 
clientes. 
o mercado, desde 0 mes de Abril, apes a publicac;rao do Aviso 
nO.05/21, de 14 de Abril, que os clientes desapareceram. 

Com a facilidade na compra de divisas nos 8ancos, ate ao montante 
de USD 250.000,00/ano, sem necessidade de justificac;rao documental 
que os clientes sairam para 0 mercado informal; notamos que 0 

negocio esta "todo" na rua. 



As IJC'.:J>:I\.,ICI>:I compram as divisas nos locais e no 
vendem ... 
Como tudo ciclos que acreditamos sejam ultra e 
voltemos anormalidade. 

As dificuldades na realizat;ao operat;oes levou a a 
resultados negativos, no ano de 2021. 
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PAY Servi~os de Pagamento, Lda. 

Aspetos relevantes vividos na Empresa durante 0 


ana de 2021 


A MaxPay - Servic;os de Pagamento, Lda. contribuinte fiscal n°. 


5417274526, com sede social na Rua Rei Katyavala, 90, Luanda, 


Rep. de Angola e com urn capital social subscrito e realizado no 


valor de AOA 100.000.000,00, fruto do aumento de capital 


realizado por incorporac;ao de reservas, em Maio de 2019, em 


cumprimento do estipulado no Aviso n°. 08/2018, de 29 de 


Novembro, que determina a constituic;ao de urn capital social 


minimo e adequac;ao dos fundos pr6prios em AOA 


70.000.000,00. 

A MaxPay continua com a mesma atitude perante as 

dificuldades que se apresentam, perante cada cicio economico 

e financeiro, cada adversidade, vivenciando sempre algo que 

impede 0 seu crescimento 0 regresso aos tempos de bons 

resultados. 

A nossa atitude e de continuar a poupar, gastar somente 0 

indispensavel para manter a empresa em funcionamento. 

o ano de 2021 continuou com fraco negocio, mas por razoes 

diferentes das iniciadas em 2014, quando em Junho, 0 prec;o do 

barril de petroleo ainda valia cerca de 100 dolares; depois devido 

a urn excesso de oferta, os prec;os iniciaram uma escalada 

descendente, num cicio de fortes baixas, com valores a 

rondarem os 30 d61ares por barril. Em meados de 2020, iniciou

se alguma recuperac;ao, ainda debil devido it pandemia, mas em 

2021 com a recuperac;ao global da economia, os prec;os do "ouro 
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negro" come«;aram a subir e 0 ana de 2021 terminou com 0 barril 

de petroleo a valor mais de 75 dolares. 

A subida dos pre«;os do petr61eo foi, por urn lado importante, 

para as empresas de remessas que ultrapassaram 0 obstaculo 

da falta de divisas, ja que estas passaram a abundar no mercado, 

por outro, com a mudan«;a de cenario, as dificuldades 

continuaram a ser uma realidade, nao por falta de divisas, mas 

por falta de clientes, porque 0 mercado de remessas foi 

deslocado para a "rua", mercado paralelo, pelo excesso de 

oferta de divisas e pela facilidade na sua compra pelos 

particulares. 

A MaxPay conta com os 6 funcionarios que se mantE~m na 

empresa desde 2017, altura 

despedimos colaboradores. 

em que encerramos Agencias e 

Apesar de contarmos apenas com uma agencia e 

colaboradores, como ja referido, cumprimos com toda 

legisla«;ao relativa a atividade da Sociedade perante 

supervisor, no caso concreto 0 Banco Nacional de Angola, 

6 

a 

0 

e 

continuamos a prestar urn servi«;o de excelencia, tal como 

habituamos os nossos clientes. 

A ordem do dia foi sempre: nao gastar nada, senao 

estritamente indispensavel. 

A socia Alice Moreira cancelou 0 seu salario a partir de Maio de 

2018, inclusive, e 0 salario do Dr. Louren«;o Bartolomeu Caetano 

foi alterado de AOA 1.500.000,00 para AOA 850.000,00, 

mantendo-se ate Maio de 2019, data em que 0 salario do socia 

gerente Louren«;o Bartolomeu Caetano tambem foi suspenso, 

0 



conforme registado em ata do conselho de gerencia e assim 

continua ate it presente data. 

As principais componentes dos custos de explora~ao 

relacionam-se com os encargos com pessoal, rendas, 

seguranc;a e comunicac;oes. 

o resultado do presente exercicio foi negativ~, no valor de AOA 

3.938.122,49 

PROPOSTA DE APLICACAo DE RESULTADOS 

o Conselho de Gerencia propoe em Assembleia Geral, que: 

a) 	Seja aprovado 0 Reiat6rio e Contas de 2021; 

b) 	0 resultado negativo obtido no valor de de AOA 

3.938.122,49 seja englobado nos resultados transitados, 

passando 0 valor negativo dessa rubrica de AOA 

25.378.477,30 para AOA - 29.316.599,79. 

A Sociedade nao apresenta dividas ao Estado em situac;ao de 

mora e a sua situac;ao perante a Seguranc;a Social encontra-se 

regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados. 

NAo EXISTEM DIVIDAS NA SOCIEDADE 
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Servi~os de Pagamento, Lda. 

AND DE 2021 


Os nossos objetivos para 2022: 

OPals terminou 0 seu cicio de recessao, entramos num 
perlodo de crescimento, embora ainda modesto, mas 
positivo e com 0 petr61eo em alta, esperamos que os 
pr6ximos anos sejam de crescimento e com isso os nossos 
objetivos sejam mais otimistas. 

Assim: 

• 	 2022 - Pandemia debelada; 

• 	 Abrir um novo balcao; 
• 	 Manter os colaboradores indispensaveis; 
• 	 Fazer publicidade por forma a atrair novas clientes; 
• 	 Procurar outros servi~os de forma a podermos rentabilizar 

os espa~os; 

• 	 Continuar a lutar pela Introdu~ao do servi~o de emissao de 
cartoes eletr6nicos, bem como 0 alargamento do objeto 
social; 

• 	 Preparar um projeto para a cria~ao de uma empesa de 
microcredito; 

• 	 Continuar com 0 plano de forma~ao para podermos manter 
funcionarios capacitados a desempenharem uma excelente 
presta~ao de servi~os aos nossos clientes. 

Nota: no dia em que estou a terminar este relat6rio ja 0 

Presidente Russo Sr. Vladimir Putin havia atacado 0 Ucrania, 

iniciando-se assim a guerra anunciada entre Russia e Ucrania, em 

24 de Fevereiro de 2022. 
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Hoje, 28 de ro de 2022, 0 pre~o do barril petr61eo ja 

estava ser negociado nos cerca de 100 dolares/barril, sendo que 

a Russia e0 I fornecedor de gas e petr61eo aEuropa e 

pelas san~oes econ6micas impostas, tem diffceis se 

avizinham. 
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Servic;os de Pagamento, Lda . 

s6cIOS 


• Catarina Gon~alves da Costa de Oliveira - Quota de 30% 

• Louren~o Bartolomeu Caetano - Quota de 30% 

• Maria Alice Parreira Moreira - Quota de 25% 

• Jorge Henrique Leitao - Quota de 15% 

s6cIOS GERENTES 

• Maria Alice Parreira Moreira 
• Louren~o Bartolomeu Caetano 

)YA/ 
j 

Maria Alice Parreira Moreira 

Luanda, 28 de Fevereiro de 2022 
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1. BALANC;O 
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MAXPAY - SERVI~OS DE PAGAMENTOS, LDA 

Balanc;:o em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 


(Montantes Expressos em Milhares de Kwanzas) 

Activo 

DisponibiIidades 

Aplica~oes de Liquidez 

Creditos no Sistema de Pagamentos 

Outros Valores 

Imobilizafoes 

Imobiliza~oes Corporeas 

Imobi/iza~oes incorp6reas 

Total do Activo 

Pass;vo 

Obriga~oes no Sistema de Pagamentos 

Outras Obriga~oes 

Total do Pass;vo 

Fundos Proprios 

Capital Social 

Reservas e Fundos 

Resultados Liquidos 

Resultados Transitados 

Total dos Fundos Proprios 

Total do Pass;vo + Fundos Proprios 

. ( . 0 Contabilista 
I 


I I 

, I { , '_ 

"Claudio Ricardo M. Buando 

Ced : nO 20170206 


Notas 

4 


5 


7 


8 


9 


10 


11 


13 


14 


12 


2021 


102 998 


20 147 


32665 


14 116 


3740 


o 
173 666 


4 126 


12 818 


16944 


100 000 


86038 


-3 938 


-25 378 


156 722 


173 666 


J 


2020 


231 304 


o 
405 


6099 


4849 


o 
242657 


6442 


75556 


81 998 


100 000 

86 038 

7321 


-32 700 


160659 


242657 


..AY Relatorios & Contas 2021 
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2. DEMONSTRAC;AO DE RESULTADOS 

Relatorios & Contas 2021 




MAXPAY - SERVIC;OS DE PAGAMENTOS, LDA 

Demonstrac;ao de Resultados em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 


(Montantes Expressos em Milhares de Kwanzas) 

Notas 2021 2020 

Proveitos de Aplica~oes de Liquidez 15 147 o 
Margem Financeira 147 o 
Resultado das Opera~6es Cambia is 16 

Resultados de Prestacoo de Servicos Financeiros, , 17 

Resultado de Intermedia~iio fjnanceira 

Pessoal 18 

Fornecimento de Terceiros 19 

Impostos eTaxas Noo Incidentes sobre 0 Resultado 20 

Outros Custos Administrativos ede Comercializa~oo 21 

Deprecia~oo eAmortiza~oo 9 

35683 

-8645 

27185 

10408 

22510 

7 

o 
1110 

127039 

-13409 

113630 

8336 1 

13720 

7 

93 

5440 

Custos Administrativos ede Comercializa~iio 34035 102 621 

Outros Proveitos eCustos Operacionais 22 789 -434 

Resultado Operacional -7638 11 444 

Resultado Noo Operacional 23 752 -1 617 

Resultado Antes dos Impostos eOutros Encargos -6886 9827 

Encargos sobre 0 Resultado Corrente 12 2948 -2506 

Resultado Corrente Liquido -3938 7321 

Resultado do Exercicio -3938 7321 

. ,! o Contabilista A~ncia 
'. I 

, 

L/ 
I ! '- ( 

'"Cliwdio Ricardo M. Buando 

Ced : nO 20170206 


- ',. , ...... . .. , Relatorios & Contas 2021 
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3. DEMONSTRA<;Ao DE ALTERA<;OES NOS 
FUNDOS PROPRIOS 

Relatorios & Contas 2021 
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MAXPAY - SERVI~OS DE PAGAMENTOS, LDA 

Demonstrac;ao das Alterac;oes no Capital Pr6prio nos 


Exercicios findos de 31 de Dezembro de 2021 e 2020 

(Montantes Expressos em Milhares de Kwanzas) 

2020 


FUNDOS PROPRIOS 
Saldos 

In;da;s 
Aumentos o;m;nu;~5es 

Saldos 

F;na;s 

Capital Social 100000 0 0 100000 

Reservas e Fundos 86038 0 0 86038 

Resultados Potenciais 0 7 321 0 7 321 

Resultados Transitados -32 700 0 0 -32 700 

(-) Dividendos e Antecipaqoes 0 0 0 0 

Saldo a 31 de Dezembro de 2020 153338 7321 0 160659 

2021 

Saldos Saldos 
FUNDOS PROPRIOS Aumentos D;m;nu;~5es 

In;da;s F;na;s 

Capital Social 100000 0 0 100000 

Reservas e Fundos 86038 0 0 86038 

Resultados Potenciais 0 0 0 -3 938 

Resultados Transitados -25 379 0 0 -25 379 

(-) Dividendos e Antecipaqoes 0 0 0 0 

Saldo a 31 de Dezembro de 2021 160659 0 0 156721 

F 

. i I o Contabilista 
 AI::I 

" -Claudio Ricardo M. Buando I 
Ced : nO 20170206 J 

Relatorios & Contas 2021 
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4. DEMONSTRAC;AO DOS FLUXOS DE CAIXA 

Re/atorws & Contas 2021 
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MAXPAY - SERVIC;OS DE PAGAMENTOS, LDA 

Demenstrac;:ae des Fluxes de Caixa em 31 de Dezembre de 2021 e 2020 


(Montantes Expressos em Milhares de Kwanzas) 


Fluxo de Caixa dos Resultados de Investimentos em Ap{jca~8es de Liquidez 

FWXO DE CAIXA DA MARGEM FINANCEIRA 

Fluxo de Caixa dos Resultados de Opera~8es Cambia is 

Fluxo de Caixa dos Resultados de Presta~ao de Servi~os Financeiros 

FWXO DE CAIXA OPERACIONAL DA INTERMEDIA~AO FlNANCEIRA 

(-) Pagamentos de custos Administrativos eda Comercia{jza~ao_ 

(-) Pagamentos de Outros Encargos sobre 0 Resultado. 

Fluxo de caixa da Liquida~ao de Opera~oes no Sistema de Pagamentos 

Fluxo de Caixa de Outros Custos eProveitos Operacionais 

RECEBIMENTOS EPAGAMENTOS DE OUTROS PROVEITOS ECUSTOS OPERACIONAIS 

FWXO DE CAIXA DAS OPERA~6ES 

Fluxo de Caixa dos Investimentos em Aplica~8es 

Fluxo de Caixa dos Investimentos em Opera~oes Cambiais 

FWXO DE CAIXA DOS INVESTMENTOS DE INTERMEDIA~AO FINANCEIRA 

FWXO DE CAIXA DAS IMOBILlZA~6ES 

FWXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS (XII+XIII+XIV) 

FWXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM FUNDOS PROPRIOS 

FWXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS 

EFEITO DAS DIFEREN~AS DE CAMBIOS 

SALDO EM DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO 

SALDO EM DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO 

VARIA~6ES EM DISPONIBILIDADES 

. I , 0 Contabilista 

I I . I . I . . (J 
'Claudio Ricardo M. Buando 

Ced' nO 20170206 
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Notas as Contas 

1 Nota Introdut6ria 

A MAXPAY - Servic;:os de Pagamentos, Lda e uma Sociedade por Quotas, foi 
constituida em 27 de Fevereiro de 2014, tendo como objecto social 0 exerdcio 
de compra e venda de moeda estrangeira, servi<;:os de 
pagamentos/transferencias de e para 0 exterior com um Capital social de Akz 
100 milh6es, da qual encontra-se devidamente autorizada pelo BNA, conforme 
Licenc;:a n° 402. 

2. Bases de Apresentac;:ao e Resumo das Principais Politicas Contabilisticas 

As demonstrac;:6es financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da 
continuidade das operac;:6es, com base nos livros e registos mantidos pela 
sociedade de acordo com os prindpios contabilisticos consagrados no plano de 
Contas das Instituic;:6es Financeiras (CONTI F), nos termos do Instrutivo 
n09/2007, de 19 de Setembro, emitido pelo Banco Nacional de Angola (BNA), 
o qual passou a vigorar a partir de 1 de Janeiro de 2010 e atuaLizac;:6es 
subsequentes, nomeadamente atraves da Directiva n° 04/DS12011, que 
estabelece a obrigatoriedade de adoc;:ao das normas internacionais de Relato 
Financeiro (IFRS) em todas as materiais relacionadas com procedimentos e 
criterios contabiListicos que nao se encontrem estabelecidos no CONTIF. 0 
CONTIF tem como objetivo a uniformizac;:ao dos registos contabilisticos e das 
divulgac;:6es finance'iras numa aproximac;:ao as praticas internacionais, atraves 
da convergencia dos prindpios contabilisticos as normas internacionais de 
Relato financeiro. 

As Demonstrac;oes Financeiras da Sociedade em 31 de Dezembro de 2021 
encontram-se expressas em mUhares de Kwanzas, conforme Aviso nO 1512007, 
ArtO 5 do BNA, tendo os Ativos e Passivos denominados em moeda estrangeira 
sidos convertidos com base no cambio publicado peio BNA nagueias datas. 

As Demonstrac;:6es Financeiras agora apresentadas refletem os resultados das 
operac;:6es da sociedade para 0 exerdcio findo em 31 de Dezembro de 2021 e 
foram preparadas de acordo com os pressupostos da continuidade e do 
principio da especializac;:ao, no qual os itens sao reconhecidos como Ativos, 
passivos, fundos proprios, proveitos e custos, quando satisfac;:am as definic;:6es 
e os criterios de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura 
conceptual, em conformidade com as caracteristicas qualitativas da 
compreensibilidade, relevancia, materialidade, fiabilidade, representac;:ao 
fidedigna, substancia sobre a forma, neutralidade, prudencia, plenitude e 
comparabilidade. 
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3. Principais Politicas Contabilisticas 
3. 1 Especializa~ao do Exercicio 

AS gastos e proveitos sao conhecidos de acordo com 0 prindpio contabilfstico 
da especializac;:ao de exerdcios, sendo registados amedida que sao gerados, 
independentemente do momenta do seu pagamento ou recebimento. 

3.2 Imobiliza~6es Corporeas 

As Imobilizac;:6es corporeas sao registadas ao custo de aquisic;:ao. A depreciac;:ao 
e calculada pelo metoda das quotas constantes nao ultrapassando as taxas 
maximas fiscal mente aceites como custo, de acordo com 0 codigo do imposto 
industrial. 

3.3 Imobiliza~6es Incorporeas 

a Imobilizado Incorporeo encontra-se registado ao custo de aquisic;:ao e 
correspondem essencialmente a despesas com a aquisic;:ao de sistemas de 
tratamento automatico de dados. Estes ativos foram amortizados segundo 0 

metodo de quotas constantes. 

3.4 Encargos com ferias e subsidios de ferias 

A Lei Geral do Trabalho, em vigor determina que 0 montante de subsfdio de 
ferias pagavel aos trabalhadores em determinado exerdcio e urn direito por 
eles adqu'irido no ana imediatamente anterior. Consequentemente, a 
Sociedade releva contabilisticamente no exerdcio os valores relativos a ferias 
e subsfdio de ferias a pagar no ana seguinte. 

3.5 Impostos sobre Lucras 

A Sociedade encontra-se sujeita a tributac;:ao em sede de Imposto Industrial, 
sendo considerado fiscalmente um contribuinte do Grupo A, A tributac;:ao dos 
seus rendimentos e efetuada nos term os do n01 do ArtO 64 da Lei n° 19/14 de 
22 de Outubro, sendo atualmente, a taxa de imposto aplicavel de 25%. 

As declarac;:6es fiscais estao sujeitas a revisao e correc;:ao por parte das 
autoridades fiscais durante um periodo de 5 anos, podendo resultar, devido a 
diferentes interpretac;:6es da legislac;:ao fiscal em eventuais correc;:6es ao lucro 
tributavel dos exerdcios de 2020. No entanto, a gerencia nao preve que 
qualquer correc;:ao relativa a este exerdcio venha a ocorrer e, caso, acorra, 
nao sao esperados impactos significativos nas Demonstrac;:6es Financeiras. 

a total dos impostos sobre os lucros registrados em resultados engloba apenas 
os impostos correntes. 
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3.6 Caixa e seus equivalentes 

Para efeitos da prepara<;ao da Demonstra<;ao dos fluxos de caixa, a sociedade 
considera como" caixa e seus equivalentes" 0 valor nominal dos seus depositos 
a ordem registados em "Disponibilidades em Institui<;6es Financeiras" 0 saldo 
da conta "Caixa" e 0 valor nominal dos depositos a prazo ate tres (3) meses 
registados na rubrica "Aplicac;:6es de liquidez e Titulos de Valores Mobiliarios". 

3.7 Transac;:oes e Saldos em moeda Estrangeira 

Ao ativos e passivos expressos em moeda estrangeira sao convertidos para 
Kwanzas ao cambio em vigor na data da opera<;ao/transa<;ao e sao sujeitos a 
reaval.iac;:ao cambial tendo em considerac;:ao 0 cambio divulgado pelo BNA para 
a data do balan<;o em cada exerdcio. 

Os rendimentos e os gastos relativos as transac;:6es em moeda estrangeira 
registam-se no periodo em que oocorrem. 

3.8 Comissoes de Transfen?ncia de Valores 

A sociedade aufere uma comissao sobre cada transferencia de valores 
efetuada, calculada sobre 0 valor da ordem de transferencia quando aplicavel. 

4. Disponibilidades 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica teve a seguinte composic;:ao. 

2021 2020 

DisponibiLidades 

Caixa - VaLores em Tesouraria 8383 489 

DisponibiLidades em Institui~6es Financeiras 

Maeda NacionaL 

Maeda Estrangeira 

TotaL 

94406 

209 

102 998 

230497 

318 

231 304 

5. Aplicac;6es de Liquidez 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, est a rubrica teve a seguinte composic;:ao 

2021 2020 

Aplicac;oes de Liquidez 

Depositos a Prazo 20000 o 
Proveitos a receber - Juros DP 147 o 

Total 20 147 o 

Queira recordar para excedentes em disponibilidades a Sociedade recorre a 
Depositos a Prazo por forma a rentabilizar procurando no mercado a melhor 
taxa de juro. 
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6. Titulos e Valores MobiliArios 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica teve a seguinte composi~ao 

Nada a relatar 

7. Creditos no Sistema de Pagamentos 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica teve a seguinte composic;:ao 

2021 2020 

Relac;oes entre Correspondentes 

Ordens de Pagamentos - Valores a Receber 32665 405 

Total 32665 405 

Esta rubrica agrega OS recursos a receber de opera~6es efetuadas com 
terceiros, revela as disponibilidades sobre os correspondentes. 

8. Outros Activos 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica teve a seguinte composi~ao 

2021 2020 

Outros Valores 

Impostos a Compensar 6 163 2200 

Impostos a Compensar 2200 0 

Devedores Diversos 3788 3788 

Despesas Antecipadas 

Seguros 9 11 

Comunica~oes 100 100 

Valores a Regularizar 180 0 

Reten~oes a Recuperar - Fornecedores 1 176 0 

Adiantamento a Colaboradores 500 0 

Total 14 116 6099 

Esta Rubrica, realc;:a 0 adiantamento sobre 0 imposto Industrial sob a forma de 
liquidac;:6es provisorias, que serao compensados em exerdcios seguintes que 
tem como base a regularizac;:ao do Imposto Industrial referente ao Art. 67 do 
ell, bem como os adiantamentos a fornecedores por conta de fornecimento de 
servic;:os e/ou aquisic;:ao de bens, e outros valores a regularizar por conta de 
adiantamentos. 
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9. Imobiliza<;:6es Corporeas e Incorporeas 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 esta rubrica tiveram os seguintes 
movimentos: 

2021 

Imobilizado Corp6reo 

Valor 

Bruto 

Amortizafoes 

Acumuladas 
Aquisifoes 

Amortizafoes 

do Periodo 

Valor Uquido 

31-12-2021 

Mobi liario e material 4341 -3 127 0 -447 1214 

Maquinas e Ferramentas 3209 -2743 0 -221 466 

Equipamento Informatico 5950 -5866 0 -85 84 

Instalafoes 1 916 -1 916 0 0 0 

Material de Transporte 16815 -16815 0 0 0 

Equipamento de Seguranfa 4408 -2432 0 -357 1976 

36639 -32899 0 -1 110 3740 

Imobitizado Incorporeo 

Software 939 -939 0 0 0 

Benfeitorias Imoveis Terceiros 19 796 -19796 0 0 0 

20735 -20 735 0 0 0 

57374 -53634 0 ·1 110 3740 

2020 

Imobilizado Corp6reo 

Valor 

Bruto 

Amortizafoes 

Acumuladas 
Aquisifoes 

Amortizafoes 

do Periodo 

Valor Uquido 

31-12-2020 

Mobiliario e material 4341 -2680 0 -447 1 661 

Maquinas e Ferramentas 3209 -2523 0 -350 686 

Equipamento Informatico 5950 -5781 0 -724 169 

Instala~oes 1 916 -1 916 0 0 0 

Material de Transporte 16815 -16815 0 -3562 0 

Equipamento de Seguran~a 4408 -2075 0 -357 2333 

36639 ·31 790 0 ·5440 4849 

Imobilizado Incorporeo 

Software 939 -939 0 0 0 

Benfeitorias Imoveis Terceiros 19 796 -19796 0 0 0 

20735 ·20735 0 0 0 

57374 ·52525 0 -5440 4849 

Relatorios & Contas 2021 
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10. Obrigac;:oes no Sistema de Pagamentos 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 esta rubrica teve a seguinte composic;:ao 

2021 2020 

Re[Q(;ao com Correspondentes 

OPE - Va[ores a Pagar 58 2373 

Opera~oes Pendentes de Valida~ao 

OPE - Va[ores a Validar 4068 4069 

Tota[ 4 126 6442 

Esta rubrica define todas as obrigac;:5es decorrentes de operac;:5es efectuadas 
com as outras Instituic;:5es e as Ordens de pagamento recebidas que se 
encontram em transito pendentes de validac;:ao. 

11. Outras Obrigac;:oes 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 esta rubrica teve a seguinte composic;:ao 

2021 2020 

De Natureza Fiscal 

Impostos sl Resultados o 2948 

Encargos Fiscais a pagar retidos de terceiros 98 54 

98 3002 

De Natureza Civil 

Fornecedores Nao Residentes 193 o 
Valores a Uquidar - Remessas de Pagamentos 127 95 

Valores a Regularizar 9464 762 

9 784 857 

De Natureza Administrativa e Comercial 

Gratifica~8es de Balan~o o 69000 

Pessoal - Salarios e Outras Remunera~8es 1 962 2262 

Contribui~8es a Seguran~a Social 74 434 

Outros Custos Administrativos 900 o 
2936 71 696 

Tota[ 12818 75555 

A rubrica " Valores a Regularizar" refere-se a valores que carecem de 
Regularizac;:ao por parte dos Socios no valor de AOA 9 464 e dividas a pagar aos 
fornecedores, bern como a colaboradores e premios devidos cuja pretensao e 
a sua regularizac;:ao no curto prazo. 
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12. Resultados Uquidos e Impostos 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 esta rubrica teve a seguinte cornposic;:ao. 

Impostos sobre 0 Rendimento 

Os custos com impostos sobre os lucros registados em resultados, bem como a 
carga Fiscal, medida pela relac;:ao entre a dotac;:ao para impostos sobre os 
lucros e 0 lucro liquido do exercicio antes de impostos, podem ser 
apresentados como se segue: 

2021 2020 

Impostos Correntes 

Do Exercicio o 2506 

Resultado antes Imposto -6886 9827 

Cargo Fiscal 25% ]0% 

2021 2020 

Imposto sobre 0 resultado o 2 948 

Imposto Industrial Provisorio o -442 

Reten<;ao de Juros Credores o o 
Imposto a Compensar Total o 2506 

o valor apresentado para efeitos de pagamento ao imposto sobre 0 

rendimento, sera deduzido ao prejuizo acumulado nos anos anteriores 0 

que a empresa beneficia ate a sua total amortizac;ao. 

13. Capital 

o Capital encontra-se integralmente subscrito e realizado, sendo constituido 
por 4 quotas, com 0 valor nominal total de AOA 100.000 milhares, valor esse 
que sofreu um aumento resultante do Aviso n008/18, referente a adequac;:ao 
do Capital Social aos Fundos Proprios. 
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14. Reservas e Fundos 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 esta rubrica teve a seguinte composic;:ao 

202'1 2020 
Reservas e Funclos 

Legais 30000 30000 
Especiais 33 73'1 33 73'1 
Livres 22307 22307 

Tc>t:ai 86 0.38 86 0.38 

Estas mantiveram-se inalteraveis face aos resultados obtido nos ultimos 
exerdcios. 

15. Margem Financeira 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica teve a seguinte composic;:ao 

2021 2020 

Proveitos de Aplica~oes de Liquidez 147 o 
Total 147 o 

16. Resultado das Operac;:5es Cambiais 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 esta rubrica teve a seguinte composic;:ao. 

Resultado das Opera~oes Cambiais 

Proveitos das Opera~oes Cambiais - $ 

Custos das Operac;oes Cambiais - $ 

2021 

81 647 

-12 369 

69278 

2020 

188 979 

-2 100 

186 879 

Proveitos das Operac;oes Cambiais - € 

Custos das Opera~oes Cambiais - € 

Total 

965 

-34 561 

-33 596 

35682 

9233 

-69073 

-59840 

127039 

Estes resultam da atividade de remessas. As reaval.iac;:6es de moeda 
estrangeiras sao calculadas com base no fixing editado pelo BNA, de acordo 
com as taxas de cambios e sua evoluc;:ao ao longo do exerdcio em questao (Usd 
e Euro) dado 0 novo regime de cambio flutuante. 
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17. Resultados das Prestacoes de Servicos Financeiros , , 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 esta rubrica teve a seguinte cornposi<;:ao. 

2021 2020 

Resultados de Prestac;8es de Servic;os Financeiros 

Custos de Comissoes e Custodias 8645 13409 

Total 8645 13409 

18. Pessoal 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 esta rubrica teve a seguinte cornposi<;:ao. 

2021 2020 

Pessoal 

Orgao Socia is 2 2 

Colaboradores 5 6 

Total 7 8 

Os custos inerentes aos anos de 2021 e 2020 foram os seguintes: 

2021 2020 

Orgiios de Gestiio 

Remunerac;oes 0 0 

Gratificac;oes de 8alanc;o 0 69000 

0 69000 

Colaboradores 

Remunerac;oes 5897 6642 

Subsidios 3706 3651 

Abono de Familia 51 50 

Premios 0 3402 

Outros Encargos Sociais 754 616 

10408 14361 

Total 10408 83 361 
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19. Fornecimento e Servic;os de Terceiros 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 esta rubrica teve a seguinte composi<;:ao. 

2021 2020 

Agua e Energia 188 342 

Comunicaqao 1 198 1 062 

Deslocaqoes e Estadas no Pais 0 917 

Seguranqa, Conservaqao e Reparaqao 3412 3020 

Materiais Diversos 1201 899 

Publicidade 1265 410 

Outros tomecimentos 1 366 1 192 

Rendas e alugueres 4995 4968 

Seguros 37 96 

Auditorias, Consultorias e Outros serviqos 8848 814 

22510 13720 

20. Impostos e Taxas nao Incidentes 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 esta rubrica teve a seguinte composi<;:ao. 

2021 2020 

Impostos e Taxas nao Incidentes 

Taxas - Licenc;as 7 7 

Total 7 7 

21. Outros Custos Administrativos 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 esta rubrica teve a seguinte composi<;:ao. 

2021 2020 

Outros Cus tos Administrativos e de ComerciQlizQ~ao 

Outros Cus tos o 93 

Total o 93 

Relatorios & Contas 2021 



I) ,1 ! 1 11 d I20 

22. Outros Custos e Proveitos Operacionais 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 esta rubrica teve a seguinte composi<;:ao. 

2021 2020 

Outros Custos e Proveitos Operacionais -789 434 

Total -789 434 

23. Resultados Nao Operacionais 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 esta rubrica teve a seguinte composic;:ao. 

2021 2020 

Outros Ganhos e Perdas Nao Operacionais 752 1 617 

Total 752 1 617 

24. Eventos Subsequentes 

Nao temos conhecimento de quaisquer factos ou acontecimentos posteriores 
a de 31 de Dezembro de 2021, ate a aprovac;:ao das Demonstrac;:6es Financeiras, 
que justifiquem ajustamentos ou divulga<;:6es no anexo das Demonstrac;:6es 
Financeiras relativas ao exercicio analisado, que afetem as situac;:6es e/ou 
informac;:6es nas mesmas relevadas de forma significativa e/ou que tenham 
alterado ou se espere que venham a alterar significativamente, favoriwel ou 
desfavoravelmente a situac;:ao financeira da Sociedade, os seus resultados 
e/ou as suas atividades. 

Luanda, ao 31 de Dezembro de 2021 . 

. (, 0 Contabilista AGe encia 
I 

I / I, • ( 

"'Claudio Ricardo M Buando 
Ced: nO 20170206 ) 
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RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS 

DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS 


A GERENCIA DA 

MAXPAY - SERVI<;:OS DE PAGAMENTOS, LOA 

In trodu<;iio 

Examinamos as demonstrac;:oes financeiras anexas da MaxPay - Servi <;: os 

de Pagamentos, Lda., as quais cornpreendem 0 8alanc;:o ern 31 de 
Dezembro de 2021 (que evidencia um total de AOA 173 665 91'2,26 e 

capitais proprios de AOA 156 72 1 442,48, inc lui ndo um resultado liquido 

do exercicio de AOA -3 93 8 122 49 (Prejul zo ) a Demonstra()l0 de 

resu ltados por naturezas e par fun c;6es, a Demonstrac;:ao das fluxos de 
caixa do exercicio findo naq ela data e os cor responden tes anexos. 

Responsabi lidades 

2. 	 Eda responsabil idade da Ge rencia: (i) a preparac;:aa de demonstrac;:6es 

fi nanceiras que apresen tem de forma verdadeira e apropriada a posi c;:ao 

fin ancei ra da em presa ; (ii) a in fo rmacao f inanceira historica seja 

preparada de acordo com os pri nciplOs contabilist icos geralmente 

aceites e que seja comp leta, verdadeira , clara e objectiva (ili) a 

adopcao de pollticas e cri t erios conta bil ist icos adequados e a 

manutenc;:ao de sistemas de controlo interne apropriados; (iv) a 
mformac;:ao de qualquer facto re levante que tenha mfluenciado a 
at iv idade e a sua posic;:ao fina nceira ou os seus resu ltados. 

3, 	 A nossa responsabil idade consiste em exam mar a 'nfor'mac;:ao financeira 

con tida nos documentos de prestac;:ao de contas acima referidos, 

incluindo a verific ac;: ao se , para os aspetos materialmente relevantes, e 

completa, verdad eira e objeti va, competindo-nos em iti r um parecer 

profissiona l e independente baseado no nosso exame. 

T" le;u ne: • 244923263366 I ,,· · m I I: ~ cambanza@gmail.com I Inscrlto nil OpePA sob 0 n O 20152520 
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Am bito 

4. 	0 exame a que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas 

Tecn icas e as Diretr izes de Revisao e Auditoria as quais exigem que este 

sej a ptaneado e executado com 0 objet"vo de obter um grau de 
seguranca aceitavel sobre se as demonst r-ac;:oes financeiras estando 
isentas de distor<;:oes materia l mente relevan es_ Este exame inc uiu: 

(i ) a veriflcac;:ao das operac;:oes; (ii) a ap licac;:ao do metoda de 
equivalencia patri monial e de terem sido apropriadamente examinadas 

as demollstrac;:oes fina nceiras da empresa; (ii i) a apreciac;:ao sobre se sao 
adequadas as po li ticas contabilisticas adotadas, a sua aplicac;:ao 
uni forme e a sua divulgacao , tendo em conta as circunstallcias, e a 

verificacao da aplicabilidade do principio da cont inuidade das operac;:oes 
e (iv) a apreciac;:ao sobre se e adequada, em te rrllOS globais , a 
apresentacao das demonstracoes fin anceir-as, 	 , 

5. 	 0 nosso exame abran geu ainda a ve ri ficacao da concordancia da 

informac.:ao finance i ra constante do Relatorio de Gestao com os 

restantes documentos de prestac2W de con t as. 

6. 	 Entendemos que 0 exame efetuado proporciona uma base aceitavel para 

a expressao da nossa opm iao. 

Opiniao 

7 . 	Em nossa opini2w, as demonstrac;:oes fin anceiras referidas no paragrafo 

1 acima , apresenta m de forma verdadei ra e aprop ri ada, em todos os 

aspectos materialmente relevantes, a posi cao fi nanceira da Max Pay 

Se rvic;:os de Pagamentos , Lda . em 31 de Dezembr-o de 2021, 0 res ul t ado 

das suas operac;:oes e 0 seu fluxo de caixa no exercicio findo naquela 

data. em conformidade com os pri ncipios contabi listicos geralmente 

aceites e a informacao nela cons tan te e . nos termos das definic;:oes 

inclu idas nas di ret ri zes mencionadas no paragrafo 4 acima , com pleta, 

verdadeira, clara e objetiva. 

Luanda, 26 de Fevereiro de 2022 
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CERTIF ICA(AO LEGAL DAS CONTAS 


A GERENCIA DA 
MAXPAY - SERVIC;:OS DE PAGAMENTOS, LDA 

Em conform idade com a leglSla<;:ao em vigor e com 0 mandato que nos foi confiado 
vimos submeter a vossa apreciacao 0 Relatorio e Parecer que abran ge a at ividade 
por nos desenvolvida e os documentos de prestac;:ao de contas da MAXPAY - Servi<;:os 
de Pagamentos, Lda . . re lativos ao exerc icio fi ndo em 31 de Dezembro de 2021 os 
QU31S sao da responsabil idade da Gen?ncia. 

Procedemos. durante 0 exercic io, a exames regulares das contas e document os que 
lhe servl ram de suporte e a analise dos ((iterios contabili st icos adotados , assim como 
o cum primento dos estatutos em vigor. com a profun didade considerada necessaria 
nas circunstancias, tendo recebido da Gen?ncia e dos seevi<,:os da Empresa todas as 
i forma<;:oes e esclarecimentos so licitados. 

No ambi to as !lossas fun <,:6es, exami namos 0 Balanc;:o em 31 de Dezembro de 2021, 
as Demonst racoes de Resu tados, e os respetivos anexos bem como 0 Relatorio de 
Ge tao elaborado pela Gerencia , pa ra 0 exerc icio findo que re fie tem a sit ua<;:ao 
fi nanceira da Empresa e os resultados das operac;: 6es efetuadas no exercic io de 
aeordo com os principios contab ilisticos geralmente aceites e em obediencia as 
disposic;oes legais e esta tu tarias. Adicionalmente emit imos a certi f icac;:ao legal das 
contas. 

Fac ao exposto, somos da opiniao que, as demonstr"a<,:6es financej ras supra referidas 
e o ela tori o de Gestao, re latam de forma pomienorizada a atividade da Empresa no 
exercic io de 2021, pelo que somos de parecer que se ja m aprovados: 

1. 0 Relat6r io, Balanc;o e Contas apresentado pela Gerencia. 

2. A proposta de apllCac;ao de resultados constante do Relat6rio da Gerencia . 

Luanda. 26 de Fevereiro de 2022 
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