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CONVOCATORIA

A pedido do Conselho de Administra~ao, convoco, nos termos da lei e do Contrato
de Sociedade, os Acionistas da "MAXPAY-AGENCIA DE CA.MBIOS, SA" para se
reunirem em Assembleia Geral, por videoconferencia, no dia 31 DE Mar~o de
2022 pelas dezasseis horas, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Apreciar, deliberar e votar

0

Relat6rio de Gestao, Balan~o e Contas do exercfcio

findo em 31 de Dezembro de 2021;
2. Deliberar sobre a proposta de aplica~ao dos resultados;
3. Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Sociedade.

Praia, 10 de

Joao

Mar~o

de 2022

Manuel Chantre

(Presidente da Mesa da Assembleia Geral)
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RELATORIO DO
CONSELHO DE ADMINISTRA<;:AO
MAXPAY-AGENCIA DE CAMBIOS, SA., com sede na Rua Miguel Bombarda numero
tres, no Plateau, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde, NIF 267092792,
matriculada na Conservat6ria dos Registos da Praia sob 0 nQ 3475/2013/09/18
com 0 capital social subscrito e realizado no valor CVE 20.000.000$00.
A atividade da Empresa consiste na realiza~ao de opera~6es de compra e venda de
moeda estrangeira, cheques de viagem e compra e venda para fins numismaticos,
tendo como compIemento a realiza~ao de remessas de valores de e para 0 exterior.
Em cumprimento do C6digo das Sociedades Comerciais em vigor, e das normas
estatutarias, 0 Conselho de Administra~ao da MaxPay - Agencia de Cambios, SA,
apresenta 0 Relat6rio de Gestao, Balan~o, Demonstra~ao de Resultados e os demais
documentos de presta~ao de contas relativos ao exercicio findo em 31 de
Dezembro de 2021.
1. Breve Enquadramento Internacio n al
A magnitude da devasta~ao econ6mica causada pela pandemia nao tem
precedentes. As fortes medidas de confinamento, 0 encerramento das atividades
nao essenciais, impactaram significativamente 0 sector do turismo, avia~ao,
restaura~ao, comercio, etc. revelando as limita~5es dos servi~os de saude e
obrigando os Estados a injectar milhares de milh5es de euros na manuten~ao do
emprego e das empresas. Em resultado, 0 endividamento e os defices or~amentais
dos paises agravaram-se significativamente e a desvaloriza~ao cambial verificada
nas principais economias foi acentuada e apesar das ajudas estatais 0 desemprego
subiu.
Apesar das expectativas geradas com 0 aparecimento de vacinas no final de 2020
as economias da Area do Euro, dos EUA e do Reino Unido recuperaram a um ritmo
inferior ao desejado, fruto do ressurgimento dos casos de covid-19 que adiou a
reabertura da mobilidade internacional, gerou interrup~5es nas cadeias de
abastecimento e restri~5es na oferta, que condicionaram a produ~ao e 0 consumo
por ruptura de stocks (nomeadamente na industria de "chips"), e aumento dos
pre~os no consumidor.

1. Enquadramento Econ6mico 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
massa, da popula~ao, em geral.
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o Inicio do Governo Joe Biden, nos Estados Unidos, e 0 fim de Donald Trump.
o Brexit tornou-se 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 ap6s 16 anos de

lideran~a, tendo sido substitufda pelo Sr. Olaf Scholz, aliado do partido Verde e

dos Liberais.
Os taIibas voltaram em for~a, entraram em Cabul a 15 de Agosto, 20 anos depois
da sua expulsao do poder por uma coliga~ao internacionalliderada pelos EUA;
com a chegada dos taIibas 0 Estado Islamico enfrentou uma crise de seguran~a, 0
panico instalou-se.
Iniciaram-se as viagens ao

espa~o,

para turistas.

Os relat6rios cada vez mais alarmantes sobre as mudan~as climaticas sao quase
diarios.
Dados econ6micos relativos aos seguintes Paises, no ana de 2021:
• Angola
• EUA
• UEM
• Brasil
• Portugal
Paises

Taxa de
desemprego
32,90%
3,90%
6,4% fEU)
7% (Zona EuroJ
11,60%
6,60%

Crescimento

Angola
EUA
UEM

0,20%
5,70%
5,20%

Brasil
Portugal

4,50%
4,90%

Infla~ao

27,30%
7%
3,40%
10,60%
1,30%

2. Cabo Verde 2021
Na sequencia do pior ana de que ha mem6ria (2020) devido a pandemia "covid"
em que 0 sector responsavel por 40% da actividade econ6mica e 25% do PIB (0
Turismo) quase desapareceu, 2021 termina com perdas fiscais acumuladas em
2020/2021 na ordem dos 60 milh5es de contos (544 milh5es de euros).
Apesar dos esfor~os de vacina~ao em Cabo Verde (57% com primeira dose, 47%
com 2 doses a 31Dez2021) e a reabertura de algumas unidades turfsticas e
actividades relacionadas durante 2021, os constrangimentos nas economias
parceiras penalizaram a recupera~ao da economia caboverdeana que apresentou
tfmida retoma da economia e ligeira recupera~ao no emprego.

5

Agenda de Cam bios, SA.

Para suster 0 impacto da
com medidas de lay-off,
rendimento das familias
nefastos sobre 0 emprego

pandemia foi crucial a rapida interven~ao do governo,
morat6rias e apoio a tesouraria das empresas e ao
mais carenciadas, 0 que permitiu mitigar os efeitos
e a falencia de empresas.

Com este imperativo, no final de 2021, 0 endividamento -principalmente interno
via Obriga~6es do Tesouro (maturidades longas) e Bilhetes do Tesouro
(maturidades curtas) que ficam no sistema bancario- ascendia a praticamente 96
milh6es de contos (870 milh6es de euros), mais 15% do que no ana anterior. Estes
nfveis amea~am a sustentabilidade da dfvida, que atinge 160% do PIB e cujo
servi~o consome ja 60% das receitas fiscais, podendo ter como consequencia a
diminui~ao da credibilidade externa ja que ana apos ana as receitas correntes nao
sao suficientes para suprir as despesas correntes sendo que uma parte das
despesas de funcionamento e todo 0 investimento publico previsto deverao ser
financiados com recurso a (mais) endividamento.

o

nlvel de desemprego nao esta a data estimado, mas atendendo a quebra
significativa dos subsidios de desemprego atribuidos (menos 50%) estima -se que
podera rondar os 15/16%.
No que concerne as contas externas, manteve-se a tendencia de deteriora~ao
provinda de 2020, reflexo da substantiva redu~ao das exporta~6es, principalmente
de servi~os ligados ao turismo e transportes, num contexto onde as importa~6es
tambem se reduziram, mas a urn ritmo muito inferior. Nao obstante, as reservas
oficiais mantiveram-se num nfvel relativamente confortavel permitindo, no final
do ano, cobrir 8 meses de importa~6es de bens e servi~os.
A atribuic;ao da concessao de transportes marftimos domesticos em Agosto de
2019 trouxe alguma esperan~a para 0 desenvolvimento da economia pela maior
movimenta~ao de mercadorias das ilhas produtoras para as ilhas turfsticas
consumidoras, facto que nao se verificou em boa parte pela situa~ao pandemica
que atrasou os investimentos esperados na frota e nas infraestruturas e pela
diminuic;ao da procura nas ilhas exportadoras de servic;os tUrlsticos (Sal e
Boavista). Acresce a dramatica situac;ao vivida pela companhia aerea nacional
CVA/TACV que ficou inactiva durante todo 0 ana mantendo uma preocupante
pressao sobre as contas decorrente dos sucessivos avales do Estado.
Num contexto de recuperac;ao da procura interna e de urn aumento dos prec;os das
materias-primas energeticas e nao energeticas no mercado internacionaL as
press6es inflacionistas dao sinais de algum aumento embora mantendo-se a nfveis
moderados. A taxa media anual da inflac;ao devera cifrar-se nos 1,6% e admite-se
uma recuperac;ao do PIB para urn crescimento na ordem dos 7%, valor que se
mostra plauslvel face aos 6% obtidos no ultimo trimestre do ano.
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2. Cabo Verde 2022

Para 2022 0 Or~amento de Estado e de 73 milh6es de contos (662 milh6es de
euros), prevendo-se urn crescimento de 5/6%, uma taxa de desemprego voltando
aos niveis de 2019 (14,2%), uma taxa de inf1a~ao entre 1,5 e 2% e urn defke de
6,10/0; 0 stock da divida publica deve superar os 150% do PIB.
Potencialmente gravoso destas previs6es mas entendido como a melhor solu~ao
para financiar a recupera~ao econ6mica, foi dada permissao para 0 aumento do
limite de endividamento de 3% para 6% do PIB em oposi~ao a urn maior aumento
de impostos entretanto ja aplicados nas tarifas aduaneiras, nomeadamente
importa~ao de autom6veis, no aumento do IVA no sector da restaura~ao e turismo
e agravamento nos pre~os da agua e electricidade.
Entretanto, a data deste relat6rio, com 0 desencadear da guerra entre a Russia e a
Ucrania, fazem-se ja sentir 0 aumento dos pre~os dos combustfveis e alguns bens
alimentares, adivinhando-se efeitos da crise mais persistentes que 0 esperado
(agravamento da inf1a~ao e uma mais lenta recupera~ao da economia) obrigando
provavelmente a revisao das projec~6es.
ASPECTOS VIVIDOS NA EMPRESA EM 2021

o ana de 2021 foi vivido como urn ana de expectativa de relan~amento. A realidade,
ja anteriormente repetida, e que 0 pais nao e por natureza urn emissor de
transferencias particulares para 0 exterior (visfvel pela estabilidade da respectiva
curva), facto agravado pelas circunstancias pandemicas, quebra significativa da
actividade economica e pela vulgariza~ao dos cart6es bancarios com utiliza~ao no
exterior. No entanto, pela parceria realizada entre a Maxpay Portugal e a Belmoney
(Belgica e Luxemburgo), a Money Exchange (Espanha), e no ultimo trimestre do
ana com a Omnex (EUA) 0 numero de ordens de transferencia cresceu
exponencialmente trazendo a empresa de novo para os resultados positivos.
Mantendo-se a rede de 2 agencias (Praia e Mindelo) e dois colaboradores, devido
as restri~6es decorrentes da pandemia nao foi possivel concretizar quaisquer
outros factos relevantes na vida da empresa durante 0 ana de 2021.
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Transferencias em Numero
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30 000
250000
20'" 000

1300,,0
100000

30000

o
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202

- Rec~bido

Enviado

Os Administradores, responsaveis pela Em presa em Cabo Verde, estao desde a
abertura da Sociedade e ate hoje, sem receber qualquer tipo de remuneras:ao.

PROPOST A A APRESENTAR AOS SOCIOS

o Conselho de Administras:ao prop6e em Assembleia Geral, que:
a) Seja aprovado

0

Relat6rio e Contas de 2021;

b) Seja aprovado, que 0 resultado positivo lfquido do exercfcio findo em 31 de
Dezembro de 2021, pelo montante de ECV 942.172,00, seja englobado nos
resultados transitados, resultando daf urn resultado transitado positivo no
valor de ECV 2.534.483,00.
c) A empresa nao apresenta quaisquer dfvidas.
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Os nossos objetivos para 2022
•

Consolidar a tendencia positiva de 2021;

•

Adicionar novas parcerias que nos permitam rentabilizar a rede instalada;

•

Promover a presenya nas redes sociais;

•

Aumentar as

•

Abrir novas Agencias pr6prias e atraves de parcerias locais;

•

Desenvolver as transferencias via Banco;

•

Implementar sistema de carregamento de cart5es;

•

Oferecer melhor qualidade de
humanos.

E nossa

opera~5es

de compra e venda de moeda estrangeira;

ambi~ao contribuir para

servi~os

atraves da

optimiza~ao

dos recursos

desenvolvimento das pessoas, das empresas
parceiras, num esfor~o continuado para aprender e ensinar, para dinamizar redes
de conhecimento, para captar novos conceitos, para aprender e implementar
melhores tecnicas, praticas, novas tecnologias.
0

Seguir os Hderes e tendencias tecnol6gicas e apostar em rela~6es de confian~a sao
algumas das premissas em que baseamos a nossa atua~ao prosseguindo rela~5es
de compromisso:
•

Compromisso com

0

sucesso dos nossos clientes;

•

Compromisso com

0

sucesso dos nossos parceiros;

•

Compromisso com
colaboradores;

•

Compromisso com a aprendizagem e inova~ao;

•

Compromisso com a efidcia, qualidade e transparencia na
nossos servi~os.

0

desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos

presta~ao

dos

Resta-nos apresentar os nossos agradecimentos aos acionistas, colaboradores,
clientes e parceiros pela confian~a que tern depositado na Empresa.
AGRADECIMENTOS

Apesar dos fracos resultados verificados no ana de 2021, nao podemos deixar de
apresentar os nossos agradecimentos:
•

Ao Banco de Cabo Verde

•

Aos bancos nacionais nossos parceiros
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•

Ao Montepio Ge ral

•

Ao em penho do Dr. Joao Chantre

• A MaxPay Portugal
•

Aos funcionarios e colaboradores

•

Aos nossos c1ientes que nos brindam com a sua preferencia e fidelidade
Accionistas

•
•
•
•
•

Maria Alice Parreira Moreira - 51 %
Joao Manuel da Silva Chantre - 20%
Catarina Gon~alves da Costa de Oliveira - 15%
Jose Ant6nio de Amorim Pereirinha - 9%
Abflio Falcao Neto dos Santos - 5%
Orgaos Sociais

•

Presidente do Conselho de Administra~ao
Maria Alice Parreira Moreira

•

Administradores
Joao Manuel cia Silva Chantre
Jose Ant6nio de Amorim Pereirinha

•

Presidente da Mesa da Asse mbleia Geral
Joao Manuel da Silva Chantre

•

Secretaria da Mesa da Assembleia Geral
Marta Sofia Leitao Baptista Teixe ira

Joao Manuel da Silva Chantre

Jose AnPonio de Amorim Pereirinha

RELATORIO E CONTAS

Ano Economico 2021

Dezembro 202 1

NOTA INTRODUTORIA

A MAXPAY - Agencia de Cambios SA, (adiante designada por "MAXPAY" ou
"Sociedade") uma sociedade anonima, com sede social na Rua Miguel
Bombarda, n °3, Plateau, Praia, foi constitufda em 18 de setembro de 2013, tendo
por objeto social 0 exercfcio da compra e venda de moeda estrangeira, cheques
de viagem, numismatica , servic;os de pagamentos e transferencias de e para 0
exterior.
A Sociedade rege a sua atividade ao abrigo do Regime Geral das Instituic;oes de
Credito e Sociedades Financeiras, encontrando-se sob a supervis80 do Banco
Central de Cabo Verde.
As Demonstrac;oes Financeiras apresentadas para 0 Ano Economico de 2021
tem par objetivo proporcionar para a MAXPAY - Agencia de cam bios, SA
informac;ao acerca da sua posic;ao financeira e de suas alterac;oes, outrossim
evidenciam 0 desempenho da instituic;ao e visam suportar de forma adequada a
tomada de decisao dos orgaos de gestao do MAXP A Y - Agencia de cam bios,
SA, alem de tambem fornecerem, as entidades responsaveis pela sua
fiscalizaC;80, elementos conclusivos para a avaliac;ao da performance e para a
averiguac;ao da conformidade das atividades realizadas por esta entidade.
Os anexos que suportam as demonstrac;oes financeiras em destaque neste
documento apresentam informac;ao acerca das bases para a sua preparac;ao e
esclarecimentos sobre as polfticas adotadas. Complementarmente estes anexos
divulgam informac;oes exigidas pelas normas contabilisticas e de relato
financeiro que nao sejam passfveis de serem avaliadas em demonstrac;oes tais
como 0 balanc;o patrimonial , resultados por natureza, fluxos de caixa e alterac;oes
no capital proprio, mas cuja analise, contudo, faz-se relevante e proparciona uma
melhor compreensao da documentac;ao produzida.
As notas do anexo sao apresentadas de forma sistematica e para cada item
assinalado nas demonstrac;oes financeiras apresentadas

DEMONSTRAQOES FINANCEIRAS

BALAN~O

DEZ 2021
Vcler&;

ant"" c.

provlsZ..t.:;.

DEZ 2020
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Res ult odo d o exercicio
otol de Cap ito l

Total de Passivo • Cap itol'

o

Contobilisto Certificodo

Ede.r Patrie Cardoso Lisboa
Inscrito no GPACC
cedulo

rxo . 483

NI F 109457927

l5l972
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6 425 845
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20000000
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2 021

2020

Jur'os e encargos simi lares
M ARGE

FINANCEIRA

81 Rendimentos de servi<;os e comissoes

9

2723488

1495431

6El Encargos com ser viC;os e co missoes

9

(383327)

(37234)

10

1943096
i4808

(74055)

4 298 065

1 384 143

83-69 Result ados de reavalia<;ao cambial
Outros resultados de exploraC;Qo
PROD UTO BANCARIO
70 bastos com pessoal
71 bastes gerais adrml1lstrativos

11
12

(1 046 130)

(942495)

(2219747)

(1175383)

(90016)

77 Amor t i zac;oes do exerciclo

(3355893)
942 172

Total de custos: .,
RES ULTADO Ar'-lTES DE I MPOSTOS

o

Contabilisto Certificado

Eder Patrick Cardoso Lisbon
I nscrit o no aPACC
cedu lo No, 483

NIF 109457927

(2494167)
( 1 110 023)

(105712)

I mpostos Correntes
RESUL T A DO DO EXERCICIO
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(282472)

72 Outros encal'gos e gastos
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M APA CALC ULO IMPOSTO 2021
Codigo empresa: C138

Data:

31-12-2021

-

Designa,!ao

Valor

RAJ
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Co rre ~6 es Relativas a Periodos Anterio res ( art.24° . nl>2)
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.
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3 - Materia Colectavel
4 - Tr lbu ta~oes autOnomas
5 - IRPC Corrente/Estimado ( 3*22%)
6 - Pagam entos fra ci onados
8 - Tri buta~ 6 es aut6nornas (4"10%)
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o
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r
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Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Notas
f LU XOS DE CAIXA DAS ATI VID ADES OPERA CIONAIS

2021

2020

2 723488

1495431

2 e 3

Juras e r endlment os sirniicwes recebidos
Juras e encargos similores pagos

(383327)

(.37 234)

(3265877)

(2400349)

1943096

(74055)

Outros Recebimentos/Pagamentos

(1313933)

4153746

Fluxos de Caixa das AtividQdes OperQcionais (1)

(296 553)

3137540

At ivo s flxos tangiveis

o

o

Ffuxos de Caixa des AtividQdes de Investim,mto (2)

o

o

ReaJi zot;1lo de capitol e de outros instr umentos de cap it al proprio

o

o

CeixQ LiquidQ des AtividQdes de Finenc:iemento

o

o

Pogomentos 00 pessool e fornecedore5
Resul tados de rea'/aliat;1lo cambial
Aplicac:;oes e recuros em Inst itu lt;oes de Credito
Pagament o! Recebimento do Imposto sabre 0 r endimento

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVI DADES DE INVES TDt.ENTO
Pagamentos 1'espeita ntes a:

FLUX 05 DE CAIXA DAS ATIVI DADES DE FIN MJCIA ME TO

Vario~1io

de ceixa e seus equivalentes (1 +2+3)

Caixa e seus equivalentes no inicio do perfodo
CQixo e seus equivolentes no tim do perl-odo

o

Contabilista Certificodo

Eder Patric k Cardoso Lisboa
Inscrrto no GPACC
ceduo ~.

483

NI F 109457927

2 e 3

(296 553)

3 137 540

27568 132

24 430 592

27 271 579

27 568 132

ANEXO

o -

As

DEMONSTRACOES FINANCEIRAS

Referencial

contabilistico

de

preparac;ao

das

demonstrac;oes

financeiras
a) Referencial contabilistico

As Demonstrac;6es Financeiras da MAXPAY foram preparadas no pressuposto
da continuidade das operac;6es, a partir dos registos contabilfsticos e respetivo
suporte documental, mantidos de acordo com os princfpios consagrados no novo
plano de contas (conforme

0

anexo

a Instruc;ao

nO 135/2009 do BCV) e demais

disposic;6es emitidas pelo Banco de Cabo Verde, na sequencia da competencia
que Ihe

e conferida pelo Decreto-Lei n0298/92, de 31

de dezembro.

As demonstrac;6es Financeiras da MAXPAY, foram preparadas de acordo com
as Normas Intemacionais de Relato Financeiro (NIRF ou IFRS), tal como
determ inado pelo Banco de Cabo Verde no seu aviso nO 2/2007 .
As

IFRS incluem as normas contabilfsticas em itidas pela International

Accounting

Standards

Board

(IASB),

as

interpretac;6es

emitidas

pelo

International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e pelos
respetivos orgaos antecessores.
As diferenc;as entre os dois normativos nao tem impacto nas demonstrac;6es
financeiras da Sociedade.
b) Pressuposto da continuidade

As demonstrac;6es financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da
continuidade das operac;6es, com base nos livros e registos contabiifsticos
mantidos de acordo com os principios consagrados nas Normas de Relato
financeiro (NIRF), nos termos do Aviso nO 2/2007, de 19 de novembro, emitido
pelo Banco de Cabo Verde.

c)

Especializa~ao

de exercicios

A MAXPAY regista os seus custos e proveitos de acordo com 0 principio da
especial iza980 do exercfcio ou dos acrescimos , segundo 0 qual os proveitos e
custos

sao

reconhecidos

/

registados

a

medida

que

sao

gerados,

independentemente do momenta do seu pagamento ou recebimento, ou seja,
quando obtidos ou incorridos e distribufdos por perfodo mensais, segundo a
regra "pro rata temporis", quando se trata de operac;oes que produzam fluxos
redituais ao longo de um per[odo de tempo superior a um mes.
d)

Classi fi ca~ao

dos ativos e passivos nao correntes

Os ativos realizaveis e os

passiv~s

exig fveis a ma is de um ana a contar da data

da demonstrac;ao da posic;ao financeira sao c1assificados , respetivamente, como
ativos e passiv~s nao correntes . Adicionalmente, pela sua natureza, os 'Impostos
diferidos' e as 'Provisoes', havendo , sao c1assificados como ativos e passivos
nao correntes.
e) Passivos contingentes
Os

passiv~s

contingentes nao sao reconhecidos no balanc;o , sendo os mesmos

divulgados no anexo.
f) Passivos financeiros
Os passiv~s financeiros sao classificados de acordo com a substancia contratual
independentemente da forma legal que assumam.
g) Eventos subsequentes
Os eventos ap6s a data do balanc;o que proporcionem informac;ao adicional
sobre condic;oes que existiam nessa data sao refletidos nas demonstrac;oes
financeiras . Caso existam eventos materialmente relevantes ap6s a data do
balanc;o, sao divulgados no anexo as demonstrac;oes financei ras.
h) Derroga~ao das disposi~oes do SNCRF
Nao existiram , no decorrer do exercfcio a que respe itam estas demonstrac;oes
financeiras , quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogac;ao de
qualquer disposic;ao prevista pelo SNCRF

NOTA 1 - PRINCIPAlS POLITICAS CONTABILISTICOS
As

principais

poHticas

de

contabilidade

aplicadas

na

elaborar;80

das

demonstrar;oes financeiras sao as que a seguir se descrevem.

1.1.

Moeda funcional e de

apresenta~ao.

As demonstrar;oes financeiras da MAXPAY sao apresentadas em escudos cabo
verdianos. 0 escudo cabo-verdiano e a moeda funcional e de apresentar;ao.
As transar;oes em moeda estrangeira sao transpostas para a moeda funcional
utilizando as taxas de cambio em vigor

a data da transar;ao.

Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos e recebimentos das
transar;oes bem como da conversao da taxa de cambio
ativos e

passiv~s

a data de balan90 dos

monetarios, denominados em moeda estrangeira sao

reconhecidos na demonstrar;ao dos resultados na rubrica "Resultados de
reavaliar;80 cambial".

1.2.

Ativos tangiveis

Os ativos tangfveis sao registados ao custo de aquisir;ao. As amortizar;oes sao
calculadas segundo 0 metodo das quotas constantes, por duodecimos, de
acordo com as seguintes vidas uteis:

Equlpamento infom13tlco

Anos
Vida Utels
3-5

Obras e imoveis arrendados
to

aqUinas e ferramentas

Equipamento de seguran<; a

1.3.

2
8-10

12

Encargos com terias e subsidios de ferias

Sao constitufdos acrescimos de custos para fazer face aos encargos
correspondentes a ferias e subsfd io de ferias vencidos, a pagar no exercfcio
seguinte. Os correspondentes montantes sao registados no passiv~ , na rubrica
outros

passiv~s.

1.4.

Impostos sobre os lucros

Em 31 de dezembro de 2021, a MAXPAY esta sujeita ao C6digo do Imposto
sobre

0

Rendimento das Pessoas Coletivas (C6digo do IRPC)

a uma taxa de incendio de 2% sobre

0

imposto apurado,

0

a taxa de 22%, e

que corresponde a

uma taxa agregada de imposto de 22,44%.

o total

dos impostos sobre lucros registados em resultados engloba apenas os

impostos correntes .

o imposto corrente e calculado com base no resultado fiscal do exercicio, 0 qual
difere do resultado contabilfstico devido a ajustamentos ao lucro tributavel
resultantes de custos ou proveitos nao relevantes para efeitos fiscais.

o C6digo do Imposto sobre 0

Rendimento de Pessoas Coletivas (CIRPC), em

vigor desde 1 de janeiro de 2015, define que os prejufzos fiscais apurados sao
deduzidos aos lucros tributaveis , de um ou mais de sete perfodos de tributagao
posteriores. A dedw;:ao a efetuar em cada um dos perfodos de tributagao nao
pode exceder 0 montante correspondente a 50% do respetivo lucro tributavel.

1.5.

Comissoes de transferencia de valores

A Sociedade aufere uma com issao sobre cada transferencia de valores
efetuada, calculada sobre

1.6.

0

valor da ordem de transferencia, quando aplicavel.

Entidades Relacionadas

Sao consideradas entidades relacionadas da MAXPAY os Orgaos Sociais da
Sociedade, acionistas ou entidades a eles relacionadas .

NOTA 2 - CAIXA E DISPONIBILIDADES EM BANCOS CENTRAlS
Em 31 de dezembro de 2021 esta rubrica tem a seguinte decornposi<;80:
2021

Moedas Nacional
Moedas Estrangeiras
BCV-Banco de Cabo Verde

2020

3 536656 4977
1 199701
4 891
5000 000 5000
9 736357 14868

499
151
000
650

o valor em caixa representa 0 valor detido em caixa pel os diversos balcoes e no
Banco central pela reserva minima de caixa .

NOTA 3 - DISPONIBILIDADES E APLICACOES EM INSTITUICOES DE
CREDITO
A rubrica "Disponibilidades em outras institui<;oes de credito", em 31 de
dezembro de 2021 e 2020, apresenta a seguinte composi<;80:

Deposito

a Ordem

Calxa Economic a de Cabo verde
Banc o Interatlantico BI (CVE)
Banc o Comercial do Atlantica (SCA)
r,10G-E UR

202 1

2020

6428174
7 141 81 2
562 211
3 403025

1 385 314
1 980455
3396 108
5 937 605

17535 222

12 699482

NOTA 4 - OUTROS ATIVOS TANGIVEIS

Q movimento ocorrido nas rubricas de "Qutros ativos tangiveis" durante os
exercicios de 2021 :

Saldo em 3111212021

Impandadee
Valor ont-o

amorn za~o

dosanos

antefrOfeS

Outros Atiyos Tang rv eis

Ot:;(lS em ImOVi€ Sarrenc!ddos
l.tobtllano e Il1Jlenar

:aqu,nas de uso admlrvsuallvo
Eq..pameOlo ,n:O<TTlal,CO
Equrpamenio de segur a~a

18 000
440246
244 702
349 76 7
6:·670
1281445

18 000
36 1 tl92
175789
3-1 9767
31628
1 099876

Sa ldo em 3111212020

Irnpandade e

imp3!1dade e
a momza~o 0

ExerctClOS

Valor Q\ldo
em31 12-2021

Valo! bru!o

amon za~ o
d~ dJlOS

anlellO!P';

181000
4402J6
244 762
3497">7

0

0
:.5031
29 517
181'
5 470
97831

23523
39 4~

-78 13

OS ~ 70

28 572
83738

1 28 1 445

ImpaIldade e
a mom za ~ o do

Exe1C;OOS

181000
306661
146273
345967
26 158
1006059

Valo,
do
1 12 2020

em

0

0

55 031
29 516

78 5:,.1

3800
5471
93818

68973
0
34 042
181569

NOTA 5 -IMPOSTO SOBRE 0 RENDIMENTO
Os saldos de ativos por impostos sobre
2021 e 2020 eram os seguintes:

0

rendimento em 31 de dezembro de

2021
Atlvo por imposto corrente

2020

356266

461 978

356 266

461 978

Deduzido 0 credito de imposto dos anos anteriores , e 0 prejufzo fiscal ao lucro
tributavel, apurou-se um imposto a recuperar no montante de 356.266 eVE .

NOTA 6 - RECU RSOS DE OUTRAS INSTITUICOES DE CREDITO
Em 31 de dezembro de 2021, a rubrica Outros Recursos refere-se a valores a
pagar a correspondentes de envios de remessas.

2021
Outros reCLJrsos

2020

3 811 214

4 295 81 7
-----3811 214
4 295 817

------

NOTA 7 - OUTROS PASSIVOS
Esta rubrica tem a seguinte composi<;ao:
Outros passivos

2021

2020

RetenC1ao na fonte

Imposto de selo
INPS
Outros fomecedores

8939
14 773
64 935

22 160
13977
17250

2 29656 1

1 91 5 69 1

77 450
2 462 658

85260
- -2-054 338

Outros Credores

De nao residente
Re essas de cIIentes
De residentes
Remun era~ao a pagar
Outras contas a regularizar

o

Setor publico e administrativo inclui , imposto do selo sobre comissoes e

contribui<;oes para a Providencia Social (INPS).
As remessas de clientes estao relacionadas com a transferencia de remessas a
pagamento para levantamento ao balcao por parte de um beneficiario.
Em 31 de dezembro 2021, a Sociedade tem registado em Outras Contas a
regularizar 0 valor de 77.450 CVE, a pagar ao credor acionista.

NOTA 8 - CAPITAL
Em 31 de dezembro de 2021 0 capital da MAXPAY encontrava-se integralmente
subscrito e realizado, sendo constituido por cinco quotas com 0 valor nominal
total de 20.000.000 CVE .
Ca pital Pro pri o

Capital
Outras reservas
Resultado transitados
Resultado do exerciclo

202 1

2020

20 000 000

20 000 000

7255922

7255922

(5 663611)

(4 553 587)

836 460

(1 110024)

22428 771

21 592 31 1

NOTA 9 - RESULTADOS DE SERVICOS E COMISSOES
Em 31 de dezembro de 2021 esta rubrica tem a seguinte composiC;80:

2021

2020

Ren dimentos com serv i<1os e comissoes
Por s e /Vi ~os prestado s
Por opera<;oes sobre instrumentas financ eiros

2 72 3 488

1 495431

En cargos co m seNi<; os e c omissoes
Par se rvi~o s banc anas prestados par terc eiros

(383327 )

2 340 161

(37 234)

----
1 4581 97

NOTA 10 - RESULTADOS DE REAVALIACAo CA MBIAL
Em 31 de dezembro de 2021, esta rubrica tem a seguinte composiC;8o :
2021

2020

Re sultad os de R eav al i a ~ao Cambial

Ganhos em operac;:6es camblais
Perdas em operac;oes cambi3l s

2 309622
(366 526)
1 943 096

318598
(392 653)

-----
(74 OSS)

Os resultados de reavaliaC;8o cambial resultam da atividade de remessas e
cam bios . As reavaliac;oes de moeda estrangeira sao calculadas com base no
fixing editado pelo Banco de Cabo Verde.

NOTA 11 - CUSTOS COM PESSOAL E NUMERO MEDIO DE EMPREGADOS
Em 31 de dezembro de 2021 , esta rubrica tem a seguinte composic;ao:

20 21

2020

Remunera<;oes dos empregado s

929650

8 18 156

Encargos SOCialS abrigatonos

116480

122 839

1 500

Outro s custo s com pessoal

1 046 130

942 495

Durante 0 exercfcio de 2021 a Sociedade teve em media, do is trabalhadores ao
seu servi90, com a seguinte composi980:
2021

Gestao pessoal

2 020

2

2

2

2

--

Apenas dois (2) elementos do Pessoal auferiram remunera90es pelos servic;os
prestados

a Sociedade.

NOTA 12 - GASTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

No exercfcio de 2021 esta rubrica apresenta a seguinte composiC;8o:
2021

2020

Com fornecimento de terceiros

Eletri ci dade
Materi al de escntori o
Material de higiene e limpeza
Rede de comuni cac;:ao I Multimedia
Rendas e alugueres
SelVlC;:os especiali zados
Seguros
Publicidade e edic;:ao de publicidade
Deslocac;: ao e estadas. despesas de represen ac;:ao
Conservac;:ao e re parac;:ao
Outros fornecimentos e servi c;:os

58 65 1
32 461

47120

41 433

629
175 694

184 941

390 000
1 327 300
127 410
400
68 337
8 500
30 365

330 000

2219747

340250
126639

- --

105 000
--

1175383

NOTA 13 - RESUL TADO LiOUIDO

o

resultado Ifquido do exercfcio e de 836.460 (oitocentos e trinta e seis mil,

quatrocentos e quarenta escudos) .

NOTA 14-EVENTOSSUBSEQUENTES
Sao esperados constrangimentos relacionados com 0 surto de Corona Virus
COVID-19, mas ate

a

data nao foram ainda quantificados os eventos

subsequentes com impacto significativo nas

Demonstra~6es

Financeiras a 31 de

dezem bro de 2021 .

NOTA 15 - FATOS RELEVAN TES
Nao existem

compensa~6es

entre saldos devedores e credores.

o Conselho de Administrac.;:ao da

o Contabilista Certificado,

/ Eder Patrick Cardoso Lisboa /
Inscrito na OPACC

Cedula. No. 483
NIF: 109457927

OPINIAO GLOBAL SOBRE A ADEQUA~O EEFICACIA DO SISTEMA DE CONTROlO INTERNO DA
MAXPAY - AG~NCIA DE tAMBIOS, SA

No cumprimento do mandato que V. Exas. nos conferiram e no desempenho das nossas fun~6es legais e
estatutarias, como Fiscal Unico, acompanhamos durante

0

exercfcio de 2021 a actividade da Maxpay -

Agencia de Cambios SA, exam inamos regularmente os livros, registos contabiifst icos e demais
docu mentac;:ao, constatamos a observancia da lei e dos estatutos e obtivemos da Adm inistrac;:ao as
escl arecim entos, informa~o es e documentos solicitados.
Especificamente com relac;:ao ao Sistema de Controlo Interno, foram realizados testes de controlo e
substantivos, baseados em amostragens selecionadas de acordo com as normas internacionais de
auditoria.

Assim, somos de parecer:
1.

0 Sistem a de Controlo Interno da M AXPAY, medi das, procedimentos e metodologia adoptadas
no exercfcio de 2021 sao adequadas e eficazes.

Praia, 22 de Marc;:o de 2022

o FISCAL UNICO

JENNY PALMIRA OLIVEIRA VERA-CRUZ
Auditora Certificado (OPACC # 10)

