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RELATÓRIO DE CONTAS 



Empresa Unicargas 
Balanço em 31 de Dezembro de 2019 

Designação 

ACTIVO 
Activo não corrente 
lmobllizações corpóreas 
Imobilizações incorpóreas 
Outros activos financeiros 
Outros activos não correntes 
TOTAL DO ACTIVO NÃO CORRENTE 

Activo corrente 
Existências 
Contas a receber 
Disponibilidades 
Outros activos correntes 
TOTAL DO ACTIVO CORRENTE 
TOTAL 00 ACTIVO 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 
Capital Próprio 
Capital 
Reservas 
Resultados transitados 
Resultados do exercício 
TOTAL 00 CAPITAL PRÓPRIO 

Passivo não corrente 
Empréstimos de médio e longo prazos 
Provisões para outros riscos e encargos 
Outros passivos não correntes 
TOTAL DO PASSIVO NÃO CORRENTE 

Passivo corrente 
Contas a pagar 
Empréstimos de curto prazo 
Parte corrente dos emp.a médio e longo prazos 
Outros passivos correntes 
TOTAL DO PASSIVO CORRENTE 
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

Celso 
(t4(;.R,J,

Rodr� 
I i.�sb

Presidente do Conselho de Administração

!
?
�!. tt, o 

Lizetifi:�ateiria Domi�nuel
Directora de Contabilidade e Finanças

Balanço 

Notas 

4 

5 

7 

9 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 

18 

19 

19 

15 

15 

21 

Valores expressos em Akz 

Exercícios 
dez-19 dez-18 

8.100.448.005 8.308.348.254 
37.954.906 10.017.081 

- -

355.358.789 

/·/'.;',;\�:fi9:Ji'?�!lt@ 

421.006.781 
3.598. 758.268 
4.460.190.836 

846.222.533 
•,'./:{';,'9;325;'118:418 
·<c:,:a7l819;940f11s

138.072 
5.637.177.122 

(2.289.532.595) 
1.222.550.416 

·::7'2_./é-,,4�57J)'.333_'.d15,

358.530.980 

Vi:: ;?'.'h\af�.?�:iª!:JG)i,_1�

348.151.763 
3.127.072.154 
3.697. 701.402 

468.102.660 
,:;;>: ,,;::_;;:,,::_-,;541,:027;973 

 ::,.z/ ·''f:SY16t31•7;924:292 

138.072 
5.637.177.122 

(3.471.634.562) 
1.412.087 .852 

 )'? .)Õ)0'\\.'3'.??;f:7,68)'484 

898.718.229 1.386.051.920 
- 800.765.835 

8. 792. 738.940 900.233.767 
··.Xi;°/,\.�;�91°A,!f7{;'(6� \'.'f, t','.:_;;c'.�;osz,o.s1·<s2i 

2.501.600.339 9.046.339.595 
100.000.000 -

382.380. 798 277.210.384 
574.168.797 329.554.307 

',,,':,";,'(,''3i558i:f49i934 o);t: ;,,,_:/!,"''9;6s/li'i.o4·:zs1

·\';._·{.!'17:af9;940:t1s \ >}?t/16;317;:sz4;-293

, .. �/l.4.r2.;., Admi�istrador Financeiro



Demonstração de Resultados 
(por natureza) 

Empresa Unleargas 
Demonstração de resultados-em 31 de Dezembro de 2019 

Designação Notas 

23 
24 

27 

28 

29 

_ 30 

31 

33 

35 

Prestações d,; serviços 
Outros proveitos opetadonals 
Proveitos Operacionais 

Custo das roen:arlorias v�_ndidas e das matérias-primas e 
subsldtM1as consumidas 
Custos com o pessoal 
Amortizà:ções 

OutroHustos e perdas operacionais 
Resultados operaéionals 

Resultados financeiros 
Resu h:ados não operacionais 
Resultados antes de i'mpostos 
li'npnsto sobre o rendimento 
Resultados líquidos do exercido 

Valores eKpre55os em Akz 

E1Cerddos 
dez-19 dez-18 

7.!Jll.142.81.6 5.307.486.550 
B,860,261 60,904,687 

ê!:21'.��!gtlj;�j :Yi%):'36à,i§í\zàg ,• " ' --- ,_ ,,._.,,-,,,. , __ "·' 

409.519.519 382.097.812 

2.867.233.570 
382. 750.406

2.862.006.526 
-�?iJt\;t_6�ij)i'1�i�

1.793.607.369 
319.363.910 

2.115.944,6&0 
;;,;f�!!f22:�l 

1.495.441.787 1.61!4.476.928 
(713.654. 723) (29,766.543) 

 �- '�i:4i•i' . }âlrt852.,.,.  \l'j;'., \\,;,'."(,,. • •· :ffft��m
-·, . ,,-... , ,, 
csss'f;222:55<l:4!6

., . -.227.729.714
;"). ,_, --- '

 
 ;;�)i'Aiiós1:ts2 

e�!��� 
Presidente do Conselho de Administração 

ulrffí/:ma ó'Í�fodanu<!l 
Directora de Contabilidade e Finanças 

, .. �,U:íí!l 

Admi�(strador Financeiro 



o 
unicargas· 

Demonstração de fluxos de caixa 

Empresa: Unieargas 

Demonst�ão de Fluxos decabca ÍMétodo Dlrecto) em 31 de Delembro de 2019 
Valores expressos em kwaruas 

Designação 

Fluxo ae caixa aas activ1e1ades operac1ona1s 

Recebimentos de (caixa) clientes 
Pagamentos (de caixa) a fornecedores e empregados 
Caixa gerado pelas operações 

Impostos s/ os lucros pagos 
Outros recebimentos/ pagamentos 

Caixa liQuida proveniente das activldades operacionais 

Fluxo de caixa das activldades de Investimento: 
Recebimentos provenientes de: 

Juros e provertos similares 
Imobillza�ões corpóreas 

Paga mentas respeitantes a: 
Imobilfza�ões corpóreas 
Imobillzacões Incorpóreas 

Fluxo de caixa antes da rubrica extraordinária: 
Caixa líC1ulda usada nas actlvidades de lrwestrmento 

Fluxo de caixa das actividades de financiamento: 
Recehlmentas provenientes de: 

Empréstimos obtidos 
Pagamentos resoeltantes a: 

Empréstimos obtidos 
Juras e custos similares oàoos 

Fluxo de caixa antes da rubrica extraordinária: 

Aumento tíciuido de caixa e seus equivalentes 
caixa e seus e<1ulvalentes no Início do período 
Caixa e seus equivalentes no fim do oeríodo 

NOTAS 

10 

2019 2018 

5.535.331.223 4,846.048.382 

'4.158.726.402 13.316.874.915 

1,376,604,821 1,529,173,467 

. . 
(58.445.852) 108.109.604 

1.318.158.969 1.637.283.070 

59,912.899 236.019.269 
139.827.372. 162.060.443 

. .
123.251.445 . 

176,488,R26 398.079,713 

100.000.000 . 

(382..163,276) 
Í449.995.087 

{482,380.799) 
isos.20s.622 

732.158.363 987,586.421 

762.489.433 1.047.776,362 
, , .... o�.4o ,/:64º:92.5� 

·,,,·<,->'fUc· ' '/ir<'\; 

C�oq,��sa� , .. �,U:íí!l 

Presidente do Conselho de Administração Admi�(strador Financeiro 

j; ""'µ, 'H'q,__ U--'J 
Lizeth Iracema Domingos Manuel 

Directora de Contabilidade e Finanças 



1.1 NOTAS AS CONTAS 

1.2 IITTROOUÇÃO 

O Plano Geral de Contabilidade (PGC) faz referências às Notas, definindo-as como um conjunto 
de divulgações, descrições narrativas e detalhes de importâncias, destinadas a fornecer 

informação adicional, que seja relevante às necessidades dos utilizadores da informação 

financeira, acerca do Balanço, da Demonstração de Resultados e da Demonstração dos Fluxos 
de Caixa. 

O PGC contempla 49 notas, no entanto nem todas têm aplicação na empresa Unicargas, pelo 
que, só são consideradas as notas aplicáveis. 

1.3 ACT1VIDADE 

A UNICARGAS rege-se pela Lei nº 11/13 de 03 de Setembro e pelos actuais estatutos e tem 

como actlvidade principal a indústria de transporte de mercadorias em meios rolantes. 
Acessoriamente, pode exercer outras actividades, nomeadamente a exploração de concessões 
de carga e descarga, transbordo, movimentação em cais, terraplanagens ou armazéns, assim 
como a prestação de serviços na área de extracção, formação e decomposição de unidades de 
carga, recepção, armazenamento e entrega, representação de carregadores ou destinatários e 
trânsitos. 

Actualmente, a empresa tem a concessão para a exploração do Terminal Polivalente do Porto 
de Luanda, através de um contrato de concessão celebrado em 15 de Janeiro de 2005 por um 
período de 20 anos. 

2. Políticas contabilísticas adoptadas na preparação das Demonstrações Financeiras.

2.1 Bases de apresentação das Demonstrações financeiras 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com o Plano Geral de Contabilidade, 
em vigor em Angola, aprovado pelo Decreto 82/2001, de 16 de Novembro, respeitando as 
características de relevância e fiabilidade e foram preparadas na base da continuidade e do 

acréscimo e em obediência aos princípios da consistência, materialidade, não compensação de 
saldos e comparabilidade. 

2.2 Bases de Valorimetria Adaptadas na Preparação das Demonstrações Financeiras 

• Base de Valorimetria Geral: As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a
convenção do custo histórico;
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Relatório do Auditm· Independente 

Ao Conselho de Administração da 
Unicargas- Empresa Pública de Transporte de Cargas, EP 

Introdução 

1 Auditámos as demonstrações financeiras anexas da Unicargas- Empresa Pública de Transporte 
de Cargas, EP ("Empresa"), as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2019 que 
evidencia um total de 17819940 118 Kwanzas e um capital próprio de 4 570 333 015 Kwanzas, incluindo 
um resultado liquido de 1 222 550 416 Kwanzas, a Demonstração de Resultados por Natureza e dos 
Fluxos de Caixa do exerclcio findo naquela data e o correspondente Anexo. 

Responsabilidade do Conselho de Administração pelas Demonstrações Financeiras 

2 O Conselho de Administração é responsável pela preparação e apresentação de modo 
apropriado destas demonstrações financelf"8S de acordo com os princípios contabilísticos geralmente 
aceites em Angola e pelo controlo interno que determine sei' necessário para possibilitar a preparação de 
demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou a erro. 

Responsabilidade do Auditor 

3 A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião Independente sobre estas 
demonstrações financeiras com base na nossa auditoria, a qual foi conduzida de acordo com as Normas 
Técnicas da Ordem dos Contabilistas e Peritos ContabUistas de Angola. Estas normas exigem que 
rumpramos requisitos éticos e que planeemos e executemos a auditoria para obter segurança razoável 
sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorção material. 

4 Uma auditoria envolve executar procedimentos para obter prova de auditoria acerca das quantias 
e divulgações constantes das demonstrações financeiras. Os procedimentos seleccionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção material das demonstrações 
financeiras devido a fraude ou a erro. Ao fazer essas avaliações do risco, o auditor considera o controlo 
interno relevante para a preparação e apresentação das demonstrações financeiras pela entidade a fim de 
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não com a finalidade 
de expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo iríemo da entidade. Uma auditoria inclui também 
avaliar a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas 
feitas pelo Conselho de Administração, bem como avaliar a apresentação global das demonstrações 
financeiras. 

5 Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 
proporcionar uma base para a opinião de auditoria. 

r······ .. ·························· ......................................................................... , .......................................................... , .............................. u,,, ............ , ••••••••••••••••• 

PriccwuterhouseCoopers (Angola), Limitada, 
Edificio Presidente - l..orgo 17 de Setembro, n°3, 1°andar - Sala 137, Luanda - República de Angola 
T: +244 227 286 1· 19, F: +244 222 311 295, www.pwc.com/ao 

� �.,,.,., Pti,,y ur�l�oap't'S(.1\ny.,,la), Umiladn. Ali riyhll h.Sf:n'rtfl, '" tAilJucllf'lttttl. �ru.«e· t\-ft'Nm Prta"h11fcrbu11A:Cmp..'T?í{,<\11yt>h1 J. r.:niittNln. uilidr &: n mrml�r f,rm o/ 
l'rin."'U!l"rlt-��-'f'>' lnt('Nttltivnal l.imi11....J ..,. adi ml"mhii.,. firm ufwhtcli �u k1•11n1I� IN,ul 1,.'f1Cll!I• 



Opinião 

6 Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágafo 1 acima apresentam de 
foona apropriada, em todos os aspeciDs materianlente relevantes, a posição flnanceia da Unicargas.
Empresa Pública de Transporte de Cargas, EP em 31 de Dezembro de 2019 e o seu desempemo 
financeiro e fkJxos de caixa relativo ao exercfcio findo naquela data, em conformidade com oo princípios 
contabilf stk:os geralmente aceites em Angola. 

Énfases 

7 

Q 

Sem afectar a opinião expressa no paás)afo acima chamamos a atenção para o seguirte: 

Tal como referido em anos anteriores e sem evolução, chamamos a atenção para o facto do 
Programa Habitacional da Empresa abranger de forma distinta, Administradores, Chefes de 
Departamento e alguns trabalhadores, ascendendo a 687 910 milhares de Kwanzas os custos 
totais já reftectidos na rubrica de resultados transitados. Adicionalmente, conforme expresso na 
nota 9 das notas às contas, as contas apresentam saldos a receber dos Chefes de Departamento 
no montante de 355 359 milhares de Kwanzas retaclonados com a comparticipação dos mesmos 
no Progama Habitacional, comparticipações estas que se mantêm a valores nomínals. 
Registamos, também, o facto dos Admfnlstradores terem até esta data efectuado adiartamentos 
no valor de 102 062 mihares de Kwanzas (nota 19) ainda que subsistam as contingências 
referidas na nota 37. Por Qttlmo, obtivemos conflnnação da Administração, que em relação ao 
Programa Habitacional, o actual Conselho de Administração continua a envidar todos os esforços 
no sentido de � definitivamente darificada esta sitUação. Relativamente à remuneração e aos 
benefícios atnbukk>s ao Conselho de Administração, foi remetido à Tutela o reg..ilamento do 
Conselho, onde consta a tabela de remunerações para aprovação, não tendo sido obtida reposta 
até à data. 

ii) Conforme divulgado na nota 38 das notas às contas, nomeadamente no que diz respeito
aos Impactos que a pandemia do COVID-19 poderá ter na actlvidade operacional futura da
Empresa.

Outras matérias 

8 Chamamos a atenção para o facto do relatório do auditor independente relativo às 
demonstrações financeiras com referência a 31 de Dezembro de 2018, por nós emitido em 26 de Abril 
de 2019, incluir: 

i) Uma reserva por limitação de âmbito relacionada com a reconciliação da divida Porto de
Luanda, EP. Esta situação foi resolvida no presente exerc!clo, tendo originado um registo em
Resultados transitados no montante de  229 986 milhares de Kwanzas nas demonstrações
financeiras do exercício de 31 de Dezembro de 2019.

ii) Uma ênfase relacionada com o facto das demonstrações financeiras do exercício findo a 31
de Dezembro de 2018 terem sido preparadas de acordo com o princípio da continuidade das
operações, apesar de apresentar o passivo corrente superior ao activo corrente em 2 012 076 
mílhares de Kwanzas. Esta situação foi resolvida, sem Impacto nas presentes demonstrações
financeiras.



Luanda, 16 de Abril de 2020 

PricewaterhouseCoopers (Angola), Limitada 
Registada na Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola com o nº E2017001 O 



Transportadora de Cargas, Operadora de Terminais e Transitória, Contribuinte n.0 5410003136, Web: 
www.unicargas.co.ao 

CONSELHO FISCAL 

(Nomeado por Despacho Conjunto nº 1185/17, de 20 de Abril) 

PARECER 

Nos termos da Legislação em vigor sobre a matéria, apresenta-se o parecer sobre 

o Relatório do Conselho de Administração da UNICARGAS, EP e as

Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, bem

como as respectivas Notas às Demostrações Financeiras.

Ao longo do referido exercício verificámos e acompanhamos, com a periocidade 

e extensão requeridas, a evolução da actividade da empresa, a regularidade dos 

registos contabilísticos e o cumprimento das normas legais e estatuárias aplicáveis. 

Em bom rigor, a análise efectuada às informações contabilísticas não teve como 

objectivo validar todos os eventos contabilísticos registados no balancete 

apresentado, uma vez que este trabalho foi realizado pelo Auditor Independente, 

com base no seu relatório atinente ao assunto aqui considerado, que mereceu a 

nossa concordância. 

Importa realçar o esforço desenvolvido pelo órgão de gestão da empresa, no que 

diz respeito à correcção das inconsistências detectadas nas demonstrações 

financeiras de exercícios anteriores e ao melhoramento da performance da 

empresa, sendo o lucro operacional obtido neste período, de cerca de 668,49 

milhões de K wanzas, em parte, reflexo desta situação e da ocorrência de outros 

factores de natureza conjuntural, um bom prenúncio para a empresa, se nos 

detivermos nos resultados alcançados nos anos precedentes. 

Face ao exposto e havendo necessidade de se maximizar o valor da empresa, no 

horizonte temporal de médio e longo prazo, considera-se prudente recomendar o 

seguinte: 

1. Que sejam aprovados o Relatório, o Balanço e Contas apresentados pelo

Conselho de Administração;



11. Que seJa realizado, mediante aprovação dos órgãos competentes, o

investimento necessário para a revitalização do Terminal do Porto de

Luanda concessionado à esta empresa;

iii. Que seja implementada a "Política de Redução de Custos da Empresa"

1v. 

consagrada nos documentos estratégicos da empresa;

Que seja actualizado o valor do Capital Social da empresa, por forma a 

reflectir a sua real situação patrimonial; e 

v. Que, de forma sustentada e encadeada, se dê continuidade ao processo de

transformação da empresa, visando salvaguardar o seu futuro, a sua

rentabilidade e os respectivos postos de trabalho.

Finalmente, que seja tributado um voto de merecido louvor ao Conselho de 

Administração, pela sua proverbial idoneidade profissional e, igualmente, pela 

notável dedicação posta ao serviço desta empresa pública, durante os 2 últimos 

anos. 

Luanda, 4 de Maio de 2020. -

O Conselho Fiscal 

Valdemiro de Carvalho Fernandes 
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