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' GinqoTRANSFER

MOEDA (MILHARES
AOA)
2015

Ginga Transfer - Agência de Pagamentos de Àngola' l-da'

Balanço ern 3í de dezernbro de 2015

BÀLAI.Jç9 NOTAS

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

CRÊDITOS NO SISTEMA DE PAGAililENTOS

OUTROS ACTIVOS

lMOBlLlzAçOES

lmobilizações CorPoreas

lrnobilizações I ncorPÓreas

TOTAL ÂETIVO

PASSIVO

OBRIGAçÓES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS

ouTRAS OBRIGAÇoES

TOTAL PASSIVO

FUNDOS PRÓPRIOS

CAPITAL SOCIAL

RESULTADO LIQUIDO

TOTAI- FUNDOS PRÓPRIOS

TOTAL PASSIVO + FUNDOS PRÓPRIOS

3

4

5

6

vA!-oR LlCIUlDO

259.583

7.280

78.Vv
6.813

6.357

456

2E2.410

4.345

169.572

t73.917

30.000

88,493

íí8.493

292.110

1À,r+l.r "L Itv

10

o anexo íaz pa1.e integrante da demonslraçâo das alterações nos capitais próprios

no exercicio findo em 31 de dezembro de 2015'

n A Gerência:

.-t

Ã.*-i'ti '@
.? ?.,'tu.f- C*âaLiA'fq L'*r'a*o

N )'F ,^. Ltla i i ci ot-L?
Página 312L



AN(,ìOIA, it)A

ANF-XO A5 DËMúN5 | RAÇÕt-5 l''lNANC.FltlA:; A l1 trt [)t zLMBRO Dt 2015

2. DEMONSTRAçÃo DE RËSULTADOS
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Demonetração de Resultedos

Reeultedo€ de Operações Carnbiais

Resultados de Prcstaçâo de Selviçm Fínaneeiros

RESULTÂDO DE INTERI,|ED|ÂçÃo FINÀNCEIRA

(-! Custos Administrativos e dg Comercializaçáo

Fessoal

ForneciÍïÌenlos de Terceiros

lmBostos e Taxas Nâo lncidentes sobre o Result'ado

Outros Administrativos e de Comercialização

Deprecja@s e Amonlizações

Outros proveitos e custoa operacionaie

RESIJLTADO OPERACIONÀL

RESULTADO I{ÃO OPERACIONAL

RESIJLTADO ANTES DOS IMFOSTOS E OUTROS ENCARGOS

(-) ENCARGOS SOBRE O RESI,TLTADO CORRENTE

RESULTAOO DO EXERCíCIO

O anexo Íaz paíÍe integrânte de deínonstraso das altera@es nos

aapiiais PrÓPrios

no exercício findo ern 31 de dezembro de 2015"

' GinqoïnANSFER

ÍìloEDA (MIL}rARES
AOA)

20t5

Ginga Transfer - Agência de Pagamentot de Angola' Lda'

Dernonstração de Resultadoo em 3í de dezembro de 20í5

NOTAS

11

12

.t?

't4

15

b

85.263

TJ

3S0

2.089

€8

Í28.418

0

-------í?f'//É

-i_--__.--=;-I -37'925

88.493

A Gerència

@*1à*' 
tt J' )<tr
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3. DEMONSTRAç-O DE ALTERAçõgs NOS FUNDSS

PRÓPRIOS
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(Montantes exgessos em milhares AOA)

Outras Íe$ervas e Íesultados
tÍansitados

Reserva Flesulìados

Nlotas Capital legal transitados Total

GingornANsFER

Resultado
do

exercício Total

Realização
de capital

Lucro do
exercicio
Saldos em
31 de
Dezembro
de 2015

30.000 30.mo 30.000

88.493 88.493

10 
-30.000 ----:- ---:- 

30'q0q- ----qq'499- --!-1939!-

o anexo faz parte integranle da dernonstração das alterações nos capitais proprios

no exercicio findo em 31 de dezembro de 2015'

A Gerência

n+itL'-, [.]^r-. Â4 .! )';r Y'

,fuiFlll' nqD ilq r\c,:3
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^NEXO 
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4. DEMONSTRAçÃ0 DOS FLUXOS DE CAIXA
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ANI XO A5 iJl N4t)Nsl lìAÇÕl s I INAN(-EllìÀl:ì A 3l t)l- DLIL M|ìRO D[ ?015

Ginga Transfer'Agência de PagarnÊntos de Angola' Lda'

DemonstraçãodosF|uxosdeCaixaem3ldedezembrode20lS

GIN(ìA TRANSI:FR . AfiÊNCIA t)F PACìAMENT(}5 DF

ANíiolA, tt,)A

DEIITOHSTRAçÃO OOS FLUXOS DE CAIXA

v. Fc DOS RESULTADOS DE OPËRAçÕES CAMBIAIS

vl. Fc DOS DE Ão srnvtçog FIÌ{ANCEIROS

vll. FC DOS DE DE SËGUROS' CA'PITALIZAçÃÕ E

SAÚDË ÇOMFLE
vilr. Fc oPERAC lNTERlvÌEülAçÃo rtunrucElRA {l+lv+v+vl+vll)

|X'FcDoSRESuLTADosc,oninMERCADoRIAS,PROBEolJT.csERVlçOs

X.RÉCEB|MENTO$EPAGAMENTO$DEo|',ITRoSPROVEITOSEcusTos
OPERACIONAIS-i_tp"gum;ìos 

de custos Adrninistraïivos e de cornercialízação

FC da Liquidação de Operações no Sistema de Pagarnentos

FC de Outros Custos e Prov'eiÌos Operacionais

xl. Fc DAS OFERAçÕES (Villl+lx+x)

xlt. FC DOS tNVÉSTIMENTOS DE lÌ{TERMEBIAÇÃO FlNAhlcElRA

XIII- FC EOS Iil{VE$TII\JENTOS EM OI".UTROS VALORES

xtv. FC DÂS IMOBILIZAçÕES

Fe dos Inqrestimentos em lmobilizaçÕeo

X1/. FC DOS INVESTíildEI{TOS {Xll+Xlll+X[$

xvt. FC DOS FjNANGIAMENTOS DE INTERMEDIAçÁo FINANCEIRA

XVI!- FC DOS FNNANCIAMEÌ.ITOS COM MINORITARIOS

XVIII. FC DO8 FIÍ{ANCIAMEhITOS COM F{J!{DOS PRÕPRIOS

Recebirnenlos por consïituição de Capital

xtx. Fc DOS FINAI'ICIAMENTOS COM DUTRAS OBRIGAçÕES

XX. FC DOS Fì il{ANC IAME NTOS (XVl +XVìl +XVt t l+XlX)

SALDO EM DISPONIEILIDADES NO INíCIO DO PERIODO

SALDO EÌú DISPONIBILilDABES hJO FINA[- DO PERIODO

VAR|AçÔES EI\fi DISPONIBNI-IDADES (Xl+XV+vü)

GingornAHsFER

MOEDA
(MILHARES AoA)

NOTAS 20í5

11

1Z

215.660

28.354

244.814

-265.112

-272.353

7.280
4

-39

-21,ü99

U

a\v

^ -8"002
o

-8.S02

-8.902

û

0
30.00CI

30.000
ltJ

0
30,000

0
259.s83

to
0
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GIN(,^ llìANSt Llì ACiËNCIA llL PA(:rAMtNloli Dl
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GinqoïRANSFER

^Nt 
XO 

^9 
f,IFMON:,rRRÇÔl S I INANCË-llìAS A -11 DE Í)Llt'MÍlRO Dtr 2015

A Ginga Transfer - A'gència de Fagarnentos de Angola, Lda" {adiante des[gnada por

,,Gingâ,, ou "50ciedade"), é Urna sociedade pon quotas, corn sede sociaì na Rua sarnuel

tsenvindo, ns 42-A/8, R/C, [-uanda, e foi aoÍ]stituída no dia 13 de novembro de 2014, tendo

por obleto social o exercício da cornpra e venda de moeda estnangeira, cheques de viagerrn"

nurnisrnática, seruiços de pagamento/tnansferências de e para o exterior' A sociedade inicìou

a sua atividade enn 2015, altura em que obteve autorlzação paÍa a atiuidade por parte do

Ba nco lrlacional de .Angola-

A preparação das Demoíìstrações Financeiras é feita de acordo cof'n o Flano contabilístico

das lnstítuições Financeiras {"CONT[F"]'

As EemonsJraçÕes Financeiras da SocËedade a 31 de dezembro de 20í5 Íoram aprovadas pela

Gerència no dia 3 de março de 2016 e serão submetidas à aprovação da Assermbleia GeraN"

2"

2"n,

As Dernonstrações Financeiras anexas foram pneparadas no pressuposto da

corìtinuidade das operações, corn base nos livros e neglstos mantidos pela Socfledade' de

aeordo com os princÍpíos contabilisticos consagrados no Plano contabilístico das ìnstituições

Financeiras {CONTIF}, nos termos do lnstrutiv a n'e 9í2ffi7, de 19 de setennbro' ernitido pelo

Banco hlacionaIde,Angola (adiante ilgualnnente designado por "'BltrlA"], o qual passou a vflgorar

a partflr de 1 de janeino de 2010 e atuafllaações subsequentes, norneadamente atraués da

Díretiua n.e 04/DSt/2011, que estabelece a ohrigatorïedade de adoção das Normas

lnternacionais de Relato Fínanceino {rFRs - International Financial Reporting standards) em

todas as rnatérias relacìonadas com proeedinrentss e criténios conÌabi!ístícos que não se

encontrern estabelecidos no [otlTlF^ O CONTIF teÌn como objetívo a umiforrnização dos

negístos contabilísticos e das dlvulgações fìnanceiras nurna aproxirreação às pnáticfls

internacionais, atrôvÉs da convergència dos princípios contabilísticos às l{ornnas

lnternacìonais de Belats F6nanceiro {IFRS - Intennatíonaf Financiail Report[ng Standards]'

As Denronstrações FÍmanceíras da Sociedade a 3tr de dezembro de ?S15 encontraírì-se

expressas ern rnilhares de Kwanzas, conforme Aviso n-e 15/2007' Art'e 5"e do BNA' tendo os

Página 10121
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ANGOIA,I-DA

6ingoTRANSFER

/\N frX( I Â5 tlL MoNSïRA( Õl.S r' t runru( ti RAS A I.l llL 0E/l: MFIRO DE 20 t5

ativos e passlvos denorninados em rnoeda estrangeira sido csnvertidos corn hase no cânnbio

publicado pelo Banco Naeional de Angola naguelas datas'

As Demonstrações Fìnanceiras agorÊ apresentadas refletem os resultados das operações da

Sociedade paÍa aexercíçio findn ern 3L de dezernhno de 2015 e forann preparadas de acordo

com os pressupostos da continuidade e do princúpüo da especiaflização, no qrual os itens são

reeonhecidos corno ativos, passivos, fundos própnios, proveitos e custos' quendo satisfaçanrì

asdefiniçõeseoscritériosdereconhecimentoparaessese|enxentoscontidgsnaestrutura

conceptual, em confornnÍdade corn as earacterísticas qualitativas da compreensibilidade'

relevância, materíalidade, fìabilidade, representação fidedigna' substância sohne a fsrma'

neutnalidade, prudência, plen[tude e cornparabilidade'

2.2

ât

05 gastos e rendirnentos são reconheci'dos de acordo corn o prímcíplo ecntabllístico da

especialização de exercíci@s, sendo Íegistados à rnedida que Eão gerados'

independentementedomomentodosetlpagôrneÍìtoourecebinrnente.

bl

As imohillzações conpóreas são registadas ao custo de aquisição"A depreciação é calculada

pelo métods das quotas constantes não ultrapassando as taxas rnáxirnas fiscalrvlente

Êceites eorRo rusto, de acordo com o Código do lmposto tndustríal, que correspondem aos

seguintes anos de vida útil estÊrnada:

EqgDamenlo_lÍIlgllri'cg

Eguiparneurto de segu !'a nçá

v)

10

ntnhlliárin a rnetprial

Página 11-121
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ANF_Xo A:i Dr MiìhlstnnçÕt,s l-INANCEIRA5 A "j1 Dt DEZt-MBRO DE 20:15

o irnobillzado incorpóreo eRcontra-se negistado ao custo de aquisição e corresponde

essenciaìnnenteadespesascomaaquisiçãodesisten'lasdetnatarnentoautornáticode

dados. Estes ativos foram annortizadcs segundo o método das quotas constantes' por

duodéeinnos, ern três anos'

d)

A Lei Geral do Trabalho, enr vigor a 31 de dezernbno de 2015, determina que o montante de

subsídio de férlas pagávelaos tnahalhadores em deterrninado exerçíclo e urn direito p'or eles

adquir.ido n0 aÍ'!o rirnediatarnenÌe anterion' eansequenternents' a soçledade releva

contabilisticamente no exersÍcio os valpres relativos a férias e subsídio de férias e pa8ar n0

ano seguinte.

e)

A SocÍedade encontra-se sujeíta a t!'ibutação ern sede de lmposto lmdq"lstria[' sendo

considerado fiscalmente um contribrjdnte do Gnr'rpo A' A tnihultação dos seus rend[nnentos é

efetuada nos ternnos dos núnneros I e 2 do Antigo vL'e, da Lei n'e t$lgz' de 3 de julho' sendo'

atualnnente, a taxa de lnnposto aplicável de 30%'

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e conreção pcr parte das autoridades fiscais

durante um perÍodo de 5 anos, podendo tresultar, devido a diÍerentes interprÊtôções da

legislação fiscal, em eventuais correções ao lucro tributáve! dos exercícios de 20L5' No

entant0, a GerêncÃa não preuê que qualquer correção relatíva a estes exercícíos venl'la a

ocorrer e, caso ocorra, não são esperados irnpactos significatil'uos inas Dennonstrações

Financeiras.

o total dos irnpostos sobre lucros registados enn resultados engloba aperìas os irnpostos

correntes.

Página 1'2 121



GiNGA TRANSFI:R AGÊN(-IA I)E PAGAMFN I'()5 I')F

ANfiI)IA, II}A

6inqoIRANsFER

ANLXO AS Lìl.MONSI nnq.Õr-S f'lNANc.tltiAS A l1 t')[ DEZI-MBIìO DE 2tit5

fl

Fara efeitos da preparação da demonsïração dos fluxos de caixa, a Sociedade considera

coÍno ""Caixa e Seus equivalenÍes" o valor nçrnirnat dos setlS depósÍtos à Bndernr negístados

em ,,Bisponibiiidades em outras instituições de crédito", 0 saldo de caixa registado na

rubrica "Caixa e disponÍbilldades enn Bancos centrais', O valor nonrinal dos depósitos a prazo

até 3 nreses registados na rubrica "Aplãcações ern Instituilções de CrédiÌo" e vator nonninal

dos descobertos bancários autorlzados eflì "Recursos de Instituições de credito no País"

s)

Os atiuos e pasSivos expressos enn nnoeda estnangeira são convertidos para Kwanzas ao

cânibio ern vigor na data da operação/transação e são suieitos a reavaliação canrbial tendo

ern eonsideração o cârnbio dlvulgado pelo Banco Ì'lacional de Angola para a data do balanço

ern cada exercício,

os rendirnentos e gastos relatívos a transações em moeda estnangeira regisÌanr-se no

período ern que ocorrern'

3.

A 3L de dezembno de 2üL5, esta rúbrica tenn a seguinte decornposição {rnill'tares de AoA}:

2015

Caixa

Disponibilidades eÍn oulras tnstltuições de crédito

TOTAL

0va|gnernGa|xarepresenlaoya|ordetidoerncatxape|osdíuersosba|cÕes.

8.278

251.31?

2s9.583
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ANCJOLA, tDA

GinqoIRANsFER

ANTXO Â5 DLMONS,1 rtnÇÕtS l-lNANCEltìAS A 31 DÈ DÉZËMBRO DE 201'5

4.

A 31 de dezembro de 2o15, esta rubnica Ìem a seguic"Nt,E composição {milhares de AoA}:

2015

Relações com corresPondentsa

Ordens de pagarnento recebkJ'as - Valores a reoeber
7.284

Â rubrica "Crédìtos no sisteí'íìa de pagamentos" agtrega os recutrsos a receber de operações

efetuadas corn terceiros e revela as disponibilidades sobre conresBondentes"

5.

A 31 de dezennbro de 2g3.5, esta ruhnica tern a seEuínte decornposição {nriltrares de AoA}:

2Í)15

Total

919

19

5.O52

L2"744

18.?3,'l

A rubrica "adiãntameÍìtos a fornecedores" trlo rnontãnte de 5"052 AoA refere-se a

adiantamentos efetuados pela sociedade a fornecedores, por conta de aquisição de bens e

prestação de serviços por terceiros'

A rurbrica "adiantan'lerìtos compra loja"' refere-se a pagamentos de rendas efetuadas da loia

sito na Ginga shopping, cujo o contrãto de arrendarnento foi celebrado com de oBção de

comBÍ4.

OUTROS VALORÉS

EesBesas anteciPadas

Rendas

Seguroo

Outros adiantarmentos

Adiantarnentos a fornecedores

Adiantarnentos cornPra loja

Página 1.4 121
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ANGOIA,I.DA

6ingorRAÌlsFER

ANLXO A:; Dt,MONSTRRç.Õf.S FINANC.EIRAg A 31 Ut D1=ZEMB1ìO DË 2015

6.

0 movimento nas ìmobilizações corpóreas e incorpóreas dr'lrante o exercícío de 2015 foi o

seguimte:

2015

ÍMllharcsAOA)

Amorïizaçóes Valor líquido

do exercício em 3'!/1?2015

VÊloÍ Amortizações

bruto aeuínuladas

Mobiliário e malerial

Máquinãs 6 FeÍramentes

Eq u ipamenÌo inÍorÍÌlátiço

MateÍiâl de tÍensPofre

Fquipamenio de Segurrança

Soft'vare

247

2.516

2E5

4.300

830

(29)

(26S)

{4n

(1.433)

(83)

{2e)

(269)

(47)

(1.433)

{83)

259

2.247

238

2.887

747

8 219 (1.861) {1.86r) 6.357

684 (228) (228) 456

1228',) 1228)

7.

A 3L de dezernbro de 2015, esta rubriça tem a seguinte composição {mllhrares de ÀoA):

2015

Relação som coÍÍesPondcntes

Ordens de pagamento ennÌlidas - valores a liquldan

Operações Pendentes de validação

Ordens de pagamento - vaNores a validar

8.902 (2.08s) (2.OBe) 6.813

n.402

2.943

4"345t Total

Página t5[21



ANEXCì A5 LìËMUNSTRAÇÕt s FINANCËIRAS A .l1 DF DEZEMBRO DE 2015

À data de 31 de dezenrbro de 2015, a rubrica "ordens de pagarnento ernitidas - rralores a

liquida|'', sBrega as ohrigações decorrentes de openações efetuadas com cornespondentes'

A rubrica "OrdeflS de pagamento - va0ores a validar", correSponde a ondens de Bagannento

recebidas q{.le se encontrarn em trânsito na Sociedade, pendent'es de ualïdação'

8"

A 31 de dezernbro de 2015, esta rubríca tern a seguinte cornposição {milhares de AOA}:

2AL5

IìINGATRAN-SFIR AGÊNCIA DF PA(ìAMENTOS DT

ANGOIA, IDA

De natureza fiscal

Estimativa de imPosto

Emcargos fiscais a pagar retidos de terceiros

Be natureza cívef

Valores a regularizar

De natursza administratüva e eomercial

Fessoal - Salários e outtas rentrmera@s

Contribuições à Segurança $ocial

Outros custos - Acréscirnos

GingoIBANsFER

Subtotal

Subtotal

suhtotal

TOTAT

37.S25

145

38.0t0

34.U8

3tt.44g

26.36Í.

83

70.6L0

97.054

169.572

A rubriCa "ValOreS a regularizar" refere-se rnaionitariamente, a um valor em dívida a Urn dos

sóeios, cuja pnetensão é regulanizar-se a curto praz@'

A rubrica ,,outros ctrstos" refere-se a estirnatôva de cuEtos diversos referenteE a 2015 não

faturados.
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AN{ XO A:; ;)[MüN:;rnRçÕfS l'l1',iANlLlt{AS A J1 t.)i: t)l:zlL MBR1; u[ 20L5

9.

os saldos de ativos e passivos por inrpostos sebre o rendimento a 31 de dezennbro de 2015

são os seguintes {rnilhares de AOA):

20[5

37.925
lmpostos sobre o rendimÊnto â pâgar

os custos conn impostos sobre lucros registados enr resultados, bern coíno ô carga fiscal'

medida pela relação entre a dotação pana irnpostos sobre lucros e o lucro líquìdo do exercício

antes de irnpostos, poden'l ser apresentados corno se $egue:

2015

CJINGA TIìANSFÉR -AGÊNCIA L)E PAGAMEN I()5 DI:

ANGOLA, LDA

lmpgstos correntes

Do exercício

Resultado antes de imposÌos

Canga físcal

6inqorRAìlsFER

37.92s
126.418

30%

10. cAPlrAl-

A 31 de dezembro de 2aL5 o cap[tail da Maxpay ençontra-se integralnrente subscrilto e

rea!üzado, sendo constituído por duas guotas coÍf1 0 valor nominal total de 30'0o0 nrílhares

de AOA.

11.

A 33. de dezernbro de 2015, esta rubrica tem a seguinte composição {rurilhares de Ao'A}:

20t5

Resuftados de operações cambiais - dÍvisas
21.5.660

os resultados de operações cafirbiafis resultaro, da atívïdade de remessas' As reavaliações de

moeda estraíìgeiras sãs calculadas corn base no fìxíng editado pelo BltlA'
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GINGA TRANSFER - AGÊNCIA DË PAGAMENTOS DE

ANGOLA,I.DA.

ANEXoASDEMoNSTRAçÕESFINANCEIRASA3I.DEDEZEMBRoDE20l"5

A 31 de dezernbro de 2015, esta rubrica tem a seguinte eomposição (milhares de AoAl:

20xs

L2.

Gomiesfus por lransíerência de valores

Gustos de cornissões e oustôdias
Total

43.970

-1.5-616

28.354

í3. PES5oA|,

Órgãos de gestão

Gl,atificações de balanço

Colaborcdorcs

Renunnera@es

Remureerações adlcionais

Encargos sociais

2015

25.650

2s.650

_ 1"77L

2"035

z99

4.l(E

....::1

Subtotal

Subtoüal

TOTAT

Durante o exercicio de 2015, a sociedade teve ern média 7 trabalhadores ao seu serviço'

tendo urn total de trabalhadones à data de 31 de dezernbro de 2o15:

20!5

Órgãos $ociais

Pessoal

4,

7

ITOTAT
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GingorRANsFER

ANEXO AS DEMONST nAçÕrS FINANCËIRAS A 31 DË DEZEMIIRO DE 20'15

14. 5

Forneçimentoe de terceiros

Gomunicações

Ãgr.la e energia

Transportes, deslocações e alojannentos

Publicações, publicidade e propaganda

Segurança, conservação e reparação

Auditorias" oonsultorias e oulros sen"iços

504

5t
344

49

L.771.

2.?03

4

6.431

3.666

70.240

85.263

GINGA TMNSFER - ÀGÊNCIÉ\ DË PAGAMEN'IOS DE

ANGOTÁ, LDA.

$eguros

Rendas e alugueres

Materiais diversos

Outros fornecimentos de terceiros

TOTAL

ís.

Ì{s exercício de 2015 esta rubrica apresenta a seguinte ccnrrposf;ção (milhanes de AOA}:

2015

Oustos diversos - APoio social

TOTAI'

í6.

No exercício de 2015 esta nubrica apres€nta a seguÍnte cornposição {nnílhares de AOA}:

20a5

Oulros eustos oPeracionais

TOTAT

3SÍ!

3qt

98

98
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GinqorRANsFER
ANGOLA" LDA

ANEXO AS ÜLìMT}NSTNNÇÕES FINANCEIRAS A 3]- DË DEZEMT]RO DE 201'5

t7,

Para efeitos das divulgações incluídas na demostração de fluxos de eaixa a caüxa e seus

equiualentes de caíxa íncluem as seguintes comBonentes:

2015

Caixa (Nota 3) -,8'270
Disponibilidades em outras instituições de crédito (Noia 3) 251'3L2

Total 259'583

18.

São consideradas entidades nelaclonadas da Glnga-os Órgãos Sociais da Sociedade,

Gerentes ou entidades a eles relacionadas'

l,lo exercício fïndo ern 31 de dezernbro de 20i-5, os custos suportados relativos à

remqneração dos Órgãos Sociais da Ssciedade, que inclui estimativa pâ!'a gratífícações de

balanço, ascendenr a 25'650 nnilhares de AOA'

A rubrica "Valores a regtllarizar" tem incluído urn valor de 34'448 milhares de AOA em

dívida a um dos sócios, cuja pretensão é regularizar-se no euÍto prazo'
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" GingorRAllsFER

,ii it,ZIMBRO Dt] 2tì15

Não ternos conheçimento de quaisguer facÌos ou acontecïrnentos posteriores a 31 de

dezernbro de 2015, até à data de aprovação das Demonstrações Financeiras' que juEtifiquem

ajustamentos ou divulgações no arìexo às Dernonstnações Financeiras relativas ao exercício

analisado, que afetem as situações e/ou informações nas mesmas reveladas de forma

significativa e/ou que tenham alterado ou se espere que venham a alterar significativarnente'

favorávelou desfavoravelmente, a situação financeira da Sociedade' os seus resultados e/ou

as suas atÍvidades'

Luanda,3 de Março de 2016

A GERÊNCIA

à lt*.,Tir,t'-ç*

, ;-tíà+;; L eI*L*' à''' ctil<ttxLfr-

ktv
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Maria José dos Santos Pimenta
Revisora OÍicial de Contas

lnscrita com o nq 846 na LROC

Parecer de Auditoria

Aos Sócios de

Ginga Transfer - Agência de Pagamentos de Angola' Lda'

INTRODUçÃO

e Ginga Transfer - Agência de

o Balanço em 31 de DezeÍnbro de

ares de Kwanzas e um total de fundos

uindo um resultado líquido de 88'493 milhares

naturezas e a Demonstração dos fluxos de

ração das alterações do capital próprio e o

Anexo.

RESPONSABILIDADES

z. abilidade d financeiras que

e f-o,,na ve da Empresa e o

suas operaç térios adequados

e a manutenção de um sístema de controlo intemo apropriado'

3. A nossa responsabilidade consiste em expressaÍ uma opinião profissional e

independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações fi nanceiras'

ÂMslro

4. Excepto quanto à limitação descrita nos parágrafos 7 abaixo,o exame a que procedemos

foi efectuado de acordo com as Normas Inõrnacionais de Auditoria, as quais exigem

que o mesmo sejaplaneado e executado com o objectivo de obter um glau de segurança

aceitável sobre se as demonstrações financêiras estão isentas de distorções

materialmenterelevantes.Paratantooreferidoexameincluíu:

a verifrcação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações

constantes das d"monrtrações fltnancá.u, 
" 

a avâIiaçào das estimativas, baseadas

efinidos utilizadas na sua preparaçãol NV

são adeq cas contabilísticas adoptadas 
" 

u *t'u V\
conta as s;

re A -603 1600-131 LISBOA

e-Fax:297 700 962

sq, 9000-049 FUNCHAL

e- Fax:'29\ t00 962



lllaria José dos Santos Pimenta
Revisora Oficial de Cotrtal

t.

6.

- averificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e

-aapreciaçãoSobreSeéadequada'emtennosglobais,aapÍesentaçãodas
demonstrações financeiras'

o nosso exame abrangeu também a verificação da concordância do relatório de gestão

com as demonstrações financeiras'

Entendemos que o exame efectuado proporciona vÍnabase aceitável pata a expressâo

da nossa oPinião.

RESERVAS

7.NãofoiobtidaumaexplicaçãosatisfatónaparaofactodeestarregistadoemAcréscimos
de custos valores total izando |}.z4}mihares deKwanzas' pelo que não nos foi possivel

validar esta ïesponsabilidade'

OPINIÃO

L Em nossa opinião, excepto quanto aos ajustam revelar-

se necessárior,-.u* nào existisse a s.r:iï iïÍ;.1ì

das suas operações, as alterações no c

findo naquela daÍa, em conformidade

Banco Nacional de Angola'

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS

g. E também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão e

concordante com as áemonstiações financeiras do exercício.

Luanda, 7 de Março de 2016


