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INTRODUÇÃO 

A sociedade SEGURSENA-MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA  (doravante 

designada por sociedade) Registada na Conservatória do Registo Comercial 

de Seia sob o número 503120375, que também é o número de identificação 

fiscal, com sede na Avenida Dr. Afonso Costa n.º 30, 6270-481 Seia, capital 

social de 5.115,00€ representado por duas quotas  tem a atividade principal 

de MEDIADORES DE SEGUROS.    

O presente relatório é elaborado nos termos do artigo 66º do C.S.C e 

contém uma exposição fiel e clara da evolução dos negócios, dos resultados 

e da sua posição financeira de forma simples de acordo com a reduzida 

dimensão da empresa. 

 
 

1. ENQUADRAMENTO ECONÓMICO  

 

A sociedade desenvolve a sua atividade no país com uma taxa de 

desemprego muito alta, apesar da redução, embora ténue, nos últimos 

meses. 

A quebra do consumo interno em Portugal caiu cerca de 7% desde o estalar 

da crise, até 31/12/2013. 

No ano de 2014, a procura interna teve um ligeiríssimo aumento sobretudo 

no consumo privado. 

Esta ligeira retoma deixa-nos ainda muito longe do que é necessário para a 

estabilidade da economia. 

 

 

 

 

                                                                                                          
 



 

 

 

 

 

2. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE/RENDIMENTOS E GASTOS 

No período de 2014 os resultados espelham a atividade desenvolvida pela 

sociedade. 

O volume de negócios atingiu um valor de 58.190,44€, verificando-se uma 

variação positiva de 4.869,61€, em termos percentuais 9,13% 

relativamente ao período anterior. 

 

2.1 - Comparação entre rendimentos de 2014 e os obtidos em 

2013: 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 - Comparação dos gastos incorridos nos períodos de 2014 e 

2013 

Descrição Ano 2014 Ano 2013 Variação 

CEVMC 0,00 0,00 0,00 

Gastos Pessoal 22.536,87 21.827,87 709,00 

Forn. e Serv. 
Externos 

20.288,62 17.407,62 2.881,00 

Depreciações 5.978,37 9.286,68 -3.308,31 

Outros Gastos 1.820,04 1.658,89 161,15 

 

2.3 - Comparação Margem Bruta de Comercialização 
 

2014 2013 Variação 

- - - 

 

                                                                                                          
 

 Ano 2014 Ano 2013 Variação 

Vendas/Prestação 
Serviços 

58.190,44 53.320,83 4.869,61 

Outros 
Rendimentos 

100,11 156,62 -56,51 



 

 

 

2.4 - Resultado Líquido do Exercício 

Ano 2014 -  5.981,75 

Ano 2013 -  2.255,57 

Variação -  165,20 % 

 
 

3. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 
 

3.1 - Comparação entre 2014 e 2013 

Ativo Ano 2014 Ano 2013 Variação 

 
Total Ativo 116.971.18 117.844,88 -873.70 

 

 
 

3.2 - Comparação Passivo/Capital Próprio 

 Ano 2014 Ano 2013 Variação 

    
Passivo 

  
8.114.04 

 
14.969.49 

 
- 6.855.45 

Capital Próprio 108.857,14 102.875,39 5.981,75 
 

3.3 - Indicadores de Gestão 

Indicadores de 
Gestão Ano 2014 Ano 2013 Variação 

Variação 
Percentual 

Volume de 
Negócios 58.190,44 53.320,83 4.869,61 9,13 

Resultado Líquido 5.981,75 2.255,57 3.726,18 165,20 

Capital Próprio 108.857,14 102.875,39 5.981,75 5,81 
Ativo Total 

Líquido 116.971.18 117.844,88 -873.70 -0,74 

Margem Lucro - - - - 
 

3.4 - Análise Financeira 

Autonomia Financeira - 93,06% 

Liquidez Geral - 10,14 

 



 

                
                                                                                           

 
 
 

4. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

Tendo-se alcançado um resultado líquido positivo de 5.981,75, propõe-se 

a seguinte aplicação: 

Resultados Transitados -    5.981,75   
 

4.1 - Gratificações  

A gerência propõe à Assembleia que aprove a atribuição de 

gratificações no valor de 1.300,00 € à gerência e 1.700,00 € ao 

pessoal já contabilizado em 31/12/2014.  

 
 

5. EXPETATIVAS FUTURAS 

Para o ano corrente os analistas apontam um crescimento que pode 

variar entre 1,5% e 2%. 

Muito embora ainda não seja notada perspetivas desse crescimento, 

estamos otimistas que em 2015 seja um ano com melhores resultados do 

que se obteram em 2014 esperando-se um aumento do volume de 

vendas que, com uma política de redução de custos se consiga melhorar 

significativamente o resultado do exercício. 
 
 

6. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

6.1- Não ocorreu, desde 31/12/2014 até à presente data nenhuma 

operação que altere os resultados contabilísticos daquela data. 

A sociedade não está exposta a riscos financeiros que possam 

provocar efeitos materialmente relevantes na continuidade da 

atividade. 
 

6.2- Riscos de Crédito 

 Os riscos de crédito resultam essencialmente dos créditos sobre   

clientes. 

O principal objetivo da gestão do risco do crédito é garantir a 

cobrança efetiva dos recebimentos de clientes. 

 

 

 

 



                                                                                                          
 

 
 

6.3- Riscos da Taxa de Juros  

 Este risco não existe pois os financiamentos bancários estão 

acautelados. 

 
 

7. SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA 

A empresa tem a sua situação contributiva regularizada com a 

Autoridade Tributária e com a Segurança Social. 
 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Expressamos os nossos agradecimentos a todos os que manifestaram 

confiança e preferência, em particular aos clientes e fornecedores. 

Aos nossos colaboradores deixamos uma mensagem de apreço e 

esperamos que continuem a dar o seu melhor em profissionalismo e 

empenho.  

 

                                                                          Seia, 25/03/2015 
   

   A Gerência 
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ANEXO ÀS CONTAS DO EXERCÍCIO 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS 

(Para efeitos do artigo 4º da Norma Regulamentar ISP nº 15/2009 de 30 de Dezembro) 
 
  
 
a) Politicas contabilísticas adoptadas para reconhecimento das remunerações: 
 
O mediador reconhece as remunerações de acordo com as normas em vigor, sendo que, em 
particular e por regra - embora admita excepções - no exercício da actividade de 
mediação/corretagem de seguros, reconhece contabilisticamente o rendimento com base nas 
declarações de rendimentos emitidas pelas empresas de seguros.  
 
A empresa regista os seus rendimentos de acordo com o regime de acréscimo, pelo qual os 
rendimentos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento 
em que são recebidos. 
 
 
b) Total das remunerações recebidas desagregadas por natureza e por tipo:  
 
 
 

 Remunerações (€) 
Por natureza 2014 
Numerário  

Espécie 58.190,44 € 
TOTAL 58.190,44 € 

 
 

 Remunerações (€) 
Por tipo 2014 

Comissões 58.190,44 € 
Honorários  

Outras remunerações  
Total 58.190,44 € 

 
 
c) Total das remunerações relativas aos contratos de seguro desagregadas por Ramo "Vida", 
Fundos de Pensões e conjunto de ramos "Não Vida" e por origem: 
 

 
 Remunerações (€) 

Ramo Vida Ramo Não Vida Fundo de Pensões Por entidade (origem) 
2014 2014  

Empresas de seguros 704,30 € 57.486,14 €  
Outros mediadores    
Clientes (outros)    

Total 704,30 € 57.486,14 €  
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d) Níveis de concentração das remunerações auferidas pela carteira: 
 
 

 Remunerações (%) 
Por entidade (Origem) 2014 
Empresas de Seguros 100,00 
Outros mediadores  
Clientes (Outros)  

Total 100,00 
 

e) Valores das contas "clientes": 
 

 Valores das contas "clientes" 
Contas "clientes" 2014 
Início Exercício 12.699,50 € 
Final Exercício 10.616,28 € 

Volume movimentado no exercício  
A débito 175.776,64 € 
A crédito 174.821,50 € 

 
f) Contas a receber e a pagar desagregadas por origem: 
 

Por entidade Contas a 
receber 

Contas a pagar 

Tomadores de seguro, segurados ou beneficiários   
Empresas de seguros  174.821,50 € 

Empresas de resseguros   
Outros   
Total  174.821,50 € 

 
g) Valores agregados incluídos nas contas a receber e a pagar: 
 
 

 Saldo contabilístico existente no                   
final do exercício 

Por natureza Contas a receber Contas a pagar 
Fundos recebidos com vista a serem 

transferidos para as empresas de (res)seguros 
para pagamento de prémios de (re)seguro 

  
174.821,50 € 

Fundos em cobrança com vista a serem 
transferidos para as empresa de (re)seguros 
para pagamento de prémios de (re)seguro 

  

Fundos que lhe foram confiados pelas 
empresas de (re)seguros com vista a serem 

transferidos para tomadores de seguro, 
segurados ou beneficiários ( ou empresas de 
seguro no caso da actividade de mediação de 

resseguros) 

  

Fundos em cobrança às empresas de seguros, 
que respeitam a prémios de resseguro já 
transferidos pelas empresas de resseguro 

  

Remunerações respeitantes a prémios de 
(re)seguro já cobrados e por cobrar 

  

Outras quantias   
Total  174.821,50 € 
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h) Idade das contas a receber vencidas à data de relato (final do exercício): 
 
NÃO APLICÁVEL 
 
i) Garantias colaterais detidas a titulo de caução e outros aumentos de crédito: 
 
NÃO APLICÁVEL 
 
j) Transmissões de carteiras de seguros: 
 
NÃO APLICÁVEL 
 
l) Natureza de obrigações materiais, incluindo passivos contingentes: 
 
NÃO APLICÁVEL 
 
m) Empresas de seguros cujas remunerações pagas ao mediador de seguros representem, 
cada uma, pelo menos 5% do total das remunerações: 
 
 

 
                                                                          

Remunerações (€) 
Ramo Vida/Não Vida/Fundo de Pensões 

€ % 
 

Empresas de seguros 
2014 2014 

Allianz 53.891,79  93,63 
Fidelidade 4.272,68  7,33 

 
 
n) Valor total dos fundos recebidos pelo mediador de seguros com vista a serem transferidos 
para as empresas de seguros para pagamento de prémios relativamente aos quais as 
mesmas não lhe tenham outorgado poderes para o recebimento em seu nome: 
 
NÃO APLICÁVEL 
 
o) Valor total dos fundos recebidos pelo mediador de resseguros com vista a serem 
transferidos para as empresas de seguros para pagamento de prémios relativamente aos 
quais as mesmas não lhe tenham outorgado poderes para o recebimento em seu nome: 
 
NÃO APLICÁVEL 
 
 
p) Valor total dos fundos que foram confiados ao mediador de resseguros pelos 
resseguradores com vista a serem transferidos para as empresa de seguros cedentes que 
não haja outorgado aos mediador de resseguros poderes de quitação das quantias recebidas: 
 
NÃO APLICÁVEL 
 

                                                                          Seia, 25/03/2015 
   

   A Gerência 

 



 

 

 
 
 



 

 
 


