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RELATÓNIO DE GESTÃO DO ANO 2018
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rNTRoDuÇÃo

A DC Moutinho & Filhos Mediação de Seguros, Lda., com sede na Rua Terras de Santa Maria net774
3701-908-Arrifana VFR, com capital social de 10.000,00€, tem como atividade principal a mediação de
s"grros. O presente relatório expressa de forma apropriada a situação financeira e os resultados da
atividade exercida no período económico findo em 3L de Dezembro de 2018.
elaborado nos termos do arte 66s do Código das Sociedades Comerciais e contem uma exposição fiel e
clara da evolução dos negócios, do desempenho e da posição da DC Moutinho & Filhos Mediação de
Seguros, Lda,, procedendo a uma análise equilibrada e global da evolução dos negócios, dos resultados e
da sua posição financeira, em conformidade com a dimensão e complexidade da sua atividade, bem
como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que a mesma se defronta.
É
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- ANÁL|SE DA ACTTVTDADE E DA pOStçÃO

rlruRruCrrnn

No período de 2018 os resultados espelham a atividade desenvolvida pela empresa. A situação
económica favorável motivada pela retoma económica e recuperação da confiança e poder de compra
no segmento particulardo mercado nacionalteve impacto positivo de13,5% no volume de negócios que

atingiu um valor de 289.038,08€.
Ao nível dos gastos, os Fornecimentos e Serviços Externos registaram um decréscimo de 5,8%o,por
contrapartida os Gastos com Pessoaltiveram um acréscimo de 36,80%. Nas amortizações não se
verificaram oscilações significativas.
Durante o exercício de 2018 não foram efetuadas quaisquer aquisições ou alienações de quotas próprias
O resultado líquido depois de imposto obtido no exercício cifrou-se em 42.553,84€, conforme se pode
confirmar pelas peças contabilísticas que apresentamos, Balanço, Demonstração de Resultados e Anexo
ao Balanço e Demonstração de Resultados, que nos termos da lei se encontram à disposição para
consulta na sede social.

NIPC 506 236 614 -Capltal Sociel 10.0m euros
Membro da ApROSE com o n,e 1054 verificável em wwwôprose.pr
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EVOLUçÃO pRrVrSíVel OR SOCTEDADE

Não são previsíveis alterações importantes na sociedade. A gerência, como lhe compete estará atenta
qualquerfacto importante e se for caso disso convocará uma assembleia geral para o seu estudo e

a

deliberações adequadas.
Até 3L de Dezembro de 2018 e até à presente data não foi registada a ocorrência de factos que possam
afetar direta ou indiretamente as condições de equilíbrio económico e financeiro da empresa, ou que
afetem de forma materialmente relevante as demonstrações financeiras e os resultados apresentados
que mereçam ser divulgados.
4

- OUTRAS CONSTDERAçÕES

A DC Moutinho & Filhos Mediação de Seguros, Lda., não dispõe de quaisquer sucursais, quer no
território nacional quer no estrangeiro.
Durante este período económico não ocorreu quaisquer aquisições ou alienações de quotas próprias. A
empresa não é detentora de quotas próprias,
A sociedade não está exposta a riscos financeiros que possam provocar efeitos materialmente relevantes
na sua pos¡ção financeira e na continuidade das suas operações. As decisões tomadas pelo órgão de
gestão assentam em regras de prudência, pelo que entende que as obrigações assumidas não são
geradoras de riscos que não possam ser regularmente suportados pela entidade.
Não existem dívidas em mora perante o Sector Público Estatal nem perante a Segurança Social

NlPC506 286 614-CâpltalSocial rc,m euros
Membro då APROSE com o n.r 1054 verif¡cável em www.aprose.pr
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pRoposrA DE ApLtcAçÃo Dos EXcEDENTES

Com vista à viabilização dos investimentos e à manutenção do nível de liquidez, e cumprindo o preceito
legal, propõe-se aos sócios afetar o resultado líquido positivo de 42.553,84€ como mencionado abaixo.

Assim, nostermos da lei e dos Estatutos apresentamos a seguinte proposta de aplicação de resultados
Distribuição de Dividendos: 42.553,84€.

6 _ AGRADECIMENTOS

A Gerência da DC Moutinho & Filhos Mediação de Seguros, Lda., manifesta o seu apreço a todos aqueles
que têm contribuído para o seu sucesso e desenvolvimento, em particular aos Clientes, por ser alvo da
sua escolha e confiança, às seguradoras pelo espírito de cooperação e de parceria demonstrado.
Aos nossos Colaboradores deixamos uma mensagem de apreço pelo seu profissionalismo e empenho, os
quais foram, e continuarão a sê-lo no futuro, elementos fundamentais para a sustentabilidade da DC

Moutinho & Filhos Mediação de Seguros, Lda.
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BALANçO TND|V|DUAL
31-12-18
Montantes

RUBRICAS

NOTAS

em EURO

PERiODOS

20't8

20't7

ACTIVO
Activo não corrente:
Activos fixos tangíveis........

63572,85

52650,43

63572,85

s2650,43

Propriedades de investimento.........

Goodwill.........
Activos intangíveis...............

Activos bioló9icos.........
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.
Participações financeiras - outros métodos......

Accionístas/sócios............
Outros activos financeiros.

..

..

Activos por impostos diferidos.........

Activo corrente:
lnventários......
Activos biológicos.................
Clientes.........
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos......

11

548,03

1

0814,08

Accionistas/sócios............
Outras contas a receber..

..

..

.

Diferimentos...

58,00

58,00

Activos financeiros detidos para negociação.
Outros activos correntes........

Activos não correntes detidos para venda.

..

.

Caixa e depósitos bancários.......

Total do Activo

40652,48

50783.32

52258.51

61655,40

11

5831,36

1 1
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c MouïNHo & F|LHos - ueornçÃo sEcuRos LDA
BALANçO

TNDtVTDUAL

31-12-18
Montantes
RUBRICAS

cAPtrAL pnópnlo

em EURO

PERIODOS

NOTAS

2014

20't7

E PASStvo

Capital próprio:
Capital reâlizado
Acções (quotas) prOpr¡rr... ... .,. ... ... ... ... .
Outros ¡nstrumentos de capital próprio.....
Prémios de em¡ssão....,......
Reservas
Outras reservas.
Resultados transitados........
Ajustamentos em activos financeiros.
Excedentes de revalorização...........
Outras var¡ações no capital próprio...

Resultado liqu¡do do período.

10.000,00

10.000,00

22336,14

22336,14

32.336,14
42553.84

32.336,1 4
49241.73

74889.98

81 577,87

24312,24

23752,47

9952,46
10,00

10,00

6666,ô8
40941.38

8965.49
32727.45

lnteresses minoritários,,, ......

Total do capital próprio
Passivo

Pass¡vo não corrente:
Provisões.....,..,.
Financiamentos obtidos....,........
Responsabilidades por benefícios pós-emprego........,
Passivos por impostos diferidos... ... ... ..
Outras contas a pagar.. . ... ... , ., .

Passivo corrente:
Fornecedores... .
Adiantamentos de clientes.......
Estado e outros entes públicos.
Accion¡stas/sócios... ... . .. ... , .. .
Financiamentos obtidos... ... ...
.

.

Outras contas â paEar.......,....

Diferimentos........:....

.

...........,.............

Passivos financeiros detidos para negociação..
Outros passivos financeiros........
Passivos não correntes detidos para venda... . .

Total do passivo

.--,-:1

40941,38
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c MouïNHo & F|LHos - ueoreçÃo SEGURos LDA
oeuorusrnaçÃo tNDtvtDUAL Dos RESULTADoS poR NATUREzAS
31-12-18
Montantes ex
RUBRICAS

NOTAS

em EUR

PERIODOS

2019

201

I

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados.........................
Subsídios à exploração......
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.........
Variação nos inventários da produção.......
Trabalhos para a própria ent¡dade.............
Custo das mercadorias vend¡das e das matérias consumidas.................
Fornecimentos e serv¡ços externos.............
Gastos com o pessoa|............

289038,08

254458,22

-91514,85
-93644,08

-97217,17

2293,80

-8981,s2

12857,01
-84ô6.90

97191 43

931 80.50

-34752,75

-24961,52

62438.ô8

682 1 8.98

-68450,66

lmparidade de inventár¡os (perdas/reversões)........................
lmparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).......
Provisões (aumentos/reduçöes)..............................
lmparidade de invest¡mentos não depreciáveis/amort¡záveis
Aumentos/reduções de justo valor...................
Outros rendimentos e ganhos,.....
Outros gastos e perdas.............

(perdas/reversöes)...,........,.....

Resultados antes do depreciações, gastos dc financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amolização
lmparidade de ¡nvestimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversöes).....

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos.............
Juros e gastos similares suportados................

-102,10

Resultado antos de impostos
lmposto sobre o fendimento do período.......

Resultado líquido do período

a

62336.s8

682 1 8.98

19782,7 4

18977,25

42553,84

4924',t.73

Técnico Oficial de Contas

qúiiö \t'.*ñr¡'*
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IDENTTFTCAçÃO DA ENTTDADE

1-.1- Dados de ldentificação
Designação da entidade: DC Moutinho & Filhos Mediação de Seguros, Lda.
Sede Social: Rua terras de Santa Maria net774 370L-908-Arrifana VFR
Enderenço eletrón ico : geral@dcmoutin hoseguros. pt
Página da internet: www.dcmoutinhoseguros.pt e www.facebook.com/dcmoutinhoseguros
Natureza da atividade: Acividades de mediadores de seguros
Ne Contribuinte: 5062866L4
CAE: 66220

Ns Médio de pessoas ao serviço: 6

2

-

REFERENCIAL CONTABILíSTTCO DE PREPARAçÃO DAS DEMONSTRAçÖES FTNANCETRAS

2.1

-

Referencial contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o SNC, as
quais contemplam as bases para a apresentação de demonstrações financeiras, os modelos

demonstraçãofinanceiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF).
Mais especificamente foram utílizadas as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para as
Pequenas Entidades (NCRF - PE).
2.2 - lndicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas
para efeitos de demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem
verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.
No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do sNC.
2'3 - lndicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos
não sejam comparáveis com os do exercício anterior.
Todos os conteúdos das demonstrações de resultados são comparáveis.
3 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o

critério do custo histórico.

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consciente em todos os exercícios
apresentados nas demonstrações financeiras.

NIPC 506 286 614 - Capit¡l Social 10.000 êuros
Membro da APROSE com o n.r 1054 veilf¡cävet em wwwaprose.pt
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- Outras políticas contabilísticas:

a) Ativos Fixos Tangíveis
Os Ativos Fixos Tangíveis da sociedade encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das

,a

^

respetivas amortizações acumuladas calculadas de acordo com o método das quotas constantes.
b) Subsídios Governamentais
Os subsídios governamentais são reconhecidos inicialmente quando existe uma certeza razoável que o
subsídio será recebido e que a empresa irá cumprir com as condições necessárias associadas à atribuição
do subsídio,
Os subsídios que compensam a sociedade por despesas incorridas são reconhecidos inicialmente como
diferimento (passivo) e registados na demonstração dos resultados numa base sistemática, no mesmo
período em que as despesas são reconhecidas.
c) Ativos lntangíveis
Os ativos intangíveis da sociedade encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das
respetivas amortizações acumuladas calculadas de acordo com o método das quotas constantes.
Aquisição e desenvolvimento de software
Os custos incorridos com a aquisição de software são amortizados de forma linear ao longo da vida útil
esperada dos ativos.
Propriedade industrial e outros direitos
As amortizações relativas à propriedade industrial e outros direitos são calculados com base no método
das quotas constantes pelo período de vida útil esperado que não excede os 6 anos.
d) Contas a Receber
As contas a receber são reconhecidas pelo seu custo histórico.
e) Contas a Pagar
As contas a pagar são reconhecidas pelo seu custo histórico.
f) Rendimentos e Gastos
Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu
pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio de contabilidade em regime de acréscimo. As
diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são
registados nas rubricas Outros Ativos ou Passivos conforme sejam valores a receber ou a pagar.
O Rédito compreende a prestação de serviços líquidos dos impostos sobre o valor acrescentado,
abatimentos e descontos.
g) Resultados Financeiros
Os resultados financeiros incluem os juros pagos pelos empréstimos obtidos e os juros recebidos
provenientes de aplicações financeiras.
h) lmpostos sobre rendimentos
Os impostos sobre lucros registados, incluem o efeito dos impostos correntes.

NIPC 506 286 614 - Côpltðl Sociôl 10.000 euros
Membro da APROSI coñ o n.! 1054 ver¡llcávet em www.¿proie.pt
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Os impostos correntes correspondem ao valor esperado a pagar sobre o rendimento

tributável do
período, utilizando a taxa de imposto em vigor, à data de balanço.
i) Caixa e equivalentes de caixa
A caixa e os seus equivalentes englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a
doze meses a contas da data de balanço, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em instituições de
crédito.
3.2 - Principais pressupostos relativos ao futuro

3.2.1- Riscos de Mercado
a) Risco de Taxa de Juro
Em resultado da manutenção de dívida a taxa variável no seu balanço e dos consequentes fluxos de caixa
de pagamento de juros, a entidade está exposta ao risco detaxa de juro do Euro, contudo o baixo nível
dívida minimiza o risco associado.
b) Risco de Taxa de Câmbio
A entidade não apresenta exposição a risco de taxa de câmbio.
c) Outros Riscos de Preço
A entidade não está exposta a outros riscos relevantes.

3.2.2 - Riscos de Crédito
O risco de crédito na sociedade resulta maioritariamente dos créditos sobre os seus clientes,
relacionados com a atividade operacional, O risco encontra-se minimizado pela qualidade da carteira de
clientes constituída por Companhias de Seguros nacionais e internacionais.

'^

3.2.3 - Riscos de Liquidez
A gestão do risco de liquidez tem como objetivo garantir que, a todo o momento, a entidade mantém

capacidadefinanceira para, dentro de condições de mercado não desfavoráveis cumprircom as suas
obrigações de pagamento à medida do seu vencimento e garantir atempadamente o financiamento
adequado ao desenvolvimento dos negócios e estratégia. A entidade não apresenta dificuldades de
liq

u id

ez.

3.3 - Principais fontes de incerteza das estimativas
A Gerência considera que as escolhas de tratamento contabilístico efetuadas são apropriadas e que as
demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a posição financeira da sociedade e o
resultado das suas operações em todos os aspetos materialmente relevantes.
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4 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

,^

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados na preparação das demonstrações
financeiras de 31 de Dezembro de 2018 são comparáveis com os utilizados nas demonstrações

financeiras a 31 de Dezembro de 20t7.
Não foram efetuadas alterações significativas nas estimativas contabilísticas incluídas nas demonstrações
financeiras a 31 de Dezembro de 2018 comparadas com as estimativas contabilísticas incluídas nas
demonstrações financeiras a 31 de Dezembro de 2017.
5

-

Outras divulgações

Bases de mensuração utilizadas:
- Equipamento de transporte: Método da linha reta
- Outros ativos fixos tangíveis: Método da linha reta

Métodos de depreciação utilizados:
- Equipamento de transporte: Método das quotas constantes
- Outros ativos fixos tangíveis: Método das quotas constantes
Taxas de depreciação ou vidas úteis consideradas:

- Equipamento de transporte: 4 anos
- Outros ativos fixos tangíveis: 8/50 anos
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Rédito

Política contabilística adotada para o reconhecimento do rédito:
A empresa de seguros reconhece o rédito de acordo com as normas em vigor, sendo que, em particular e
por regra - embora exceções - no exercício da atividade de mediação de seguros, reconhece

â

contabilisticamente o rendimento:
Aquando da prestação de contas do mediador às empresas de seguros.
Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito
proveniente de:
2018
2017
Prestação de Serviços de Mediação de Seguros 289.038,08Eur
254.458,228ur;
Juros 0,00Eur
0,1-3Eur;
Rendimentos su plementares
2,293,80Eur
3.856,88Eur;
Mais valias alienações imob. Corpóreo
0,00Eur
9.000,00Eur.

7

-

7,1-

Divulgações exigidas por diplomas legais

-

lnformação por atividade económica

Descrição
Vendas
Prestação de Serviços

Fornecimentos e Serviços Externos
CMVMC
Número médio de pessoas ao serviço
Gastos com o Pessoal
Remunerações
Outros gastos
Activos fixos ta n gíveis
Valor líquido total
Total aquisições
Propriedades de i nvestimento

M€mbro da
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verificávet em wwwãprose.pr

Atividade CAE

66220

289.038,08
91.514,85
6

93.644,O8

Total

289.038,08
91.514,85
6

77,39L,90

93.644,O8
77.39L,gO

L6.252,1-B

16.252,L8

L!5.731,36

t75.731,36
46.075,73

46.075,73

lì,

U
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Aquisições de ativos fixos tangíveis
Rendimentos su plementares

-

www.dcmoutinhoseguros.pt
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lnformação por mercado geográfico

Descrição
Vendas
Prestações de Serviços

7.3

3701.-908 Arr¡fana VFR
Tel. 256 833 r58/ 256 834 126 - Fax. 256 834 tZ7
E-ma¡l: teral@dcmoutinhoseguros.pt

Mercadolnterno Comunitário Extra-Comunitário
289.038,08
46.075,73
2.293,80

289.038,08
46.075,73
2.293,80

Outras divulgações exigidas por diplomas legais

lmpostos em mora
A entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças e Segurança Social, tendo
liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.
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8- Prestação do Serviços de Mediação de Seguros - para efeitos do arte 4e da Norma Regulamentar
nst5l2009-R, de 30 de Dezembro
Total de remunerações recebidas desagregadas por natureza e por tipo
Natureza

Numerário
Espécie

ra

2018
0,00Eur
289.038,08Eur

Por Tipo

Comissões
H on orá rios
Outras Remunerações

2017

0,00Eur
254.458,22Eur
2018
289.038,08Eur
0,00Eur
0,00Eur

2017
254.458,228ur
0,00Eur
0,00Eur

Total das remunerações relativas aos contratos de seguros desagregados por Ramo Vida, Fundos de
Pensões e conjunto dos ramos Não Vida, e por por origem:
Por entidade (origem):
Empresas de Seguros

Outros mediadores
Clientes (outros)
Total

Ramo Vida
2018
2017
t4.409,82Eur 11..3t1, 4 4Eu r

Ramo Não Vida

Fundo de Pensões
2018
2017
201.8 2017
27 4. 628,268ur 243 .146,4 4E u r 0, 00 E u r 0, 00 E u r
0,00Eur
0,00Eur 0,00Eur
0,00Eur
0,00Eur0,00Eur
14.409,828ur tL.3It,44Eur 27 4.628,268ur 243.t46,448ur

0,00Eur
0,00Eur

Níveis de concentração das remunerações auferidas pela carteira
Por entidade (origem)
Empresas de Seguros

Outros Mediadores
Clientes (Outros)
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Valores das contas "Clientes":
Contas "Clientes"

lnício do Exercício
Final do Exercício

2018
4.207,788ur
19.415,618ur

2017
L6.204,87Eur
4.207,78Êur

Não existem contas a receber e a pagar a assinalar,
Não existem garantias colaterais detidas a título de caução e outros aumentos de crédito a assinalar,
Não se verificaram transmissões de carteiras de seguros,
Não se verificaram cessações de contratos com empresas de seguros e indemnização de clientela
assin a la r

Não existem obrigações materiais.

Arrifana,

31-

de Março de 2019
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O Técnico Oficial de Contas
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