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1. Identificação da entidade 
EXERCÍCIO DE 2018 

INTRODUÇÃO 

PLC - Corretores de Seguros, S.A  é uma sociedade anonima. A Empresa foi constituida em 
1999, tem sede na Av. Infante Santo nº 48 2º Esq. em Lisboa, e exerce a actividade de 
mediação e corretagem de seguros, com o n.º de identificação fiscal 504309633 . Está 
matriculada na Conservatória  do Registo Comercial de Lisboa com o nº   8200/19990617,  com 
um capital social de  250.000 euros. 

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações 
financeiras 

2.1. Enquadramento 
A sociedade apresenta as demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos 
os seus aspectos materiais, em conformidade com as disposições do SNC , aprovado pelo Dec. 
Lei 158/2009, de 13 de Julho. 

. Principais políticas contabilísticas 

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das DFs 
a) Activos fixos tangíveis: 
A mensuração inicial dos activos fixos tangíveis baseou-se no método do custo. A mensuração 
subsequente baseou-se no modelo do custo . 

As depreciações destes activos são calculadas segundo o método das quotas constantes , 
utilizando-se para o efeito as taxas máximas  definidas na Portaria 737/81, de 29 de Agosto 
para bens adquiridos antes de 1 de Janeiro de 1989, no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de 
Janeiro para bens adquiridos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009, e no 
Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro para bens que iniciam o seu periodo de 
tributação apos Janeiro de 2010 

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respectivo bem entrou 
em funcionamento . 

b)Locações 

Os activos fixos tangiveis adquiridos mediante contratos de locação financeira bem como as 
correspondentes responsabilidades são contabilizados pelo método financeiro. De acordo com 
este método, o custo do activo é registado em activo tangivel, a correspondente 
responsabilidade é registada no passivo, os juros incluídos no valor das rendas e a amortização 
do activo, são registados como custos na demonstração dos resultados do exercício a que 
respeitam. 

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como custo 
na demonstração de resultados numa base linear durante o período do contrato de locação. 
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c)Imposto sobre o rendimento 

O imposto sobre o rendimento registado nas demonstrações financeiras foi apurado de acordo 
com base no no resultado antes dos impostos ajustado de acordo com a legislação fiscal em 
vigor. 

 

3.2. Outras politicas contabilisticas relevantes 
 

a) Fluxo de caixa 

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada atraves do metodo directo. A demonstração 
dos fluxos de caixa encontra-se classificada em actividades operacionais, de financiamento e 
de investimento. As actividades operacionais englobam os recebimentos de companhias, 
pagamentos de fornecedores, pagamentos ao pessoal e outros relacionados com a actividade 
operacional 

 

4. Fluxos de caixa 

4.1. Comentário sobre os saldos significativos de caixa e seus 
equivalentes que não estão disponíveis para uso 
A caixa e seus equivalentes englobam os valores registados no balanço com maturidade 
inferior a doze meses a contar da data do balanço, onde se incluem a caixa e as 
disponibilidades em instituições de crédito. 

 

4.2. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em 
depósitos bancários 
 

Rubrica 2018 2017 

Caixa 49,88 49,88 

Depositos à ordem 80.330,48 18.420,70 

Outros depósitos bancários     

5. Activos fixos tangíveis 

5.1. Divulgações gerais 

a) Os critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta; 

Os activos fixos tangíveis encontram-se registrados ao custo de aquisição deduzido das 

respectivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade. 
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Os custos subsequentes são reconhecidos como activos fixos tangíveis apenas se for provável 

que deles resultarão benefícios econômicos futuros. As despesas com manutenção e 

reparação são reconhecidas como custo à medida que são incorridas de acordo com o 

princípio da especialização dos exercícios. 

Apresenta-se, no quadro seguinte, um resumo da valorização das várias classes de activos fixos 
tangíveis: 

b) Os métodos de depreciação usados; 

As depreciações dos activos tangíveis são calculadas numa base sistemática segundo o 

método da linha recta fraccionada em duodécimos. Os terrenos não são depreciados. 

c) As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas; 

Os activos fixos tangíveis são depreciados de acordo com os seguintes períodos de vida útil 

esperada dos bens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Activos fixos tangíveis Número de anos 

Edifícios e outras construções 10 a 50 

Equipamento básico 7 a 20 

Equipamento transporte 4a6 

Equipamento administrativo 4a10 

Outros activos fixos tangíveis 4a14 
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5.2. Valorização das várias classes 

 

6. Activos fixos intangíveis 

6.1. Divulgações gerais 

a) Os critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta; 

Os activos intangíveis encontram-se registrados ao custo de aquisição. Todos os intens 
constantes nos activos intangiveis tem a sua util indefinidas, e são revistos anualmente a  de 
forma a verificar se os acontecimentose circunstancias que apoiam  uma  avaliação de vida util 
indefenida para esse activo se mantem 

b) Os métodos de depreciação usados; 

As amortizações dos activos intagiveis ocorrem na porpoção dos fluxos economicos futuros.  

c) A quantia bruta escriturada 

 

Rubrica 2018 2017 

Francisco Ribeiro Mediadora de Seguros, Lda. 147.930,58 147.930,58 

Proactiva, Sociedade de Mediação de Seguros, Lda 55.000,00 55.000,00 

Saldo 202.930,58 202.930,58 

 

Classe de activos \ Valores apurados Edifícios e outras 
construções 

Equip. básico Equip. de 
transporte 

Equip. 
administrativo 

Início do 
período 

Valor bruto escriturado  
35 221,46 

  
42 015,91 48 258,66 

Amortização acumulada + perdas por 
imparidade 

(6 339,84) 
  

(21 030,48) (47 921,14) 

Período Aquisições       
1 081,59 

Alienações     (1 000,00)   

Activos classificados como detidos p/ venda         

Amortização do período  
(528,32) 

  
(1 875,00) (328,82) 

Perdas por imparidade         

Revalorizações         

Outras alterações     1.000,0   

Fim do período Valor bruto escriturado  
35 221,46 

  
41 015,91 49 340,25 

Amortização acumulada (incl. Perdas por 
imparidade acumuladas) 

(6 868,16) 
  

(21 905,48) (48 249,96) 
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d) A valorização da classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Rédito 

7.1. Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do 
rédito 
Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos 
adoptados para determinar a fase de acabamento de transacções que envolvem a prestação 
de serviços. 

7.2. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida 
durante o período 
 

 
 

Classe de activos \ Valores apurados 
Outros 
activos 

intangíveis 

1 Valor bruto escriturado  202.930,58 

2 
Amortização acumulada + perdas por 
imparidade 

  

4 Quantia liquida escriturada inicial 202 930,58 

5 Movimentos do Periodo 
  (81 172,24) 

5.1 Adiçoes 

Total das Adições   

Aquisições    

Outras   

5.2 
Diminuições 

Total Diminuições (20.293,06) 

Amortização do período  (20.293,06) 

Perdas por imparidade   

Alienações   

Revalorizações   

Outras alterações   

5.3 Reverções de perdas por imparidade   

5.4 Transferencias AFT em Curso   

5.5 
Transferencias de/para act.ñ correntes para 
venda 

  

5.6 Outras transferencias   

6 Final Exerc. 

Total quantia bruta 202 930,58 

 

(101 465,30) 

Quantia liquida (6=4+5) 121 758,34 

   

Categoria 2018 2017 

Venda de bens   
Prestação de serviços 552 975,15 512 863,62 
Juros   
Royalties   
Dividendos   

Total 552 975,15 512 863,62 
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8. Custos com o pessoal 

8.1. Gastos com pessoal 
A repartição dos custos com o pessoal nos exercícios de 2014 e 2015 é a seguinte: 

 

8.2. Repartição dos custos 
 

 31.12.18 31.12.17 

Remunerações da Gerência 27.639,93 22.747,84 

Remunerações do pessoal  109.198,55 110.027,56 

Encargos sobre 
remunerações 

32.283,33 31.908,95 

Seguros  994,69 754,24 

Outros custos com pessoal  22.774,78 17.088,60 

  192.891,28 182.527,19 

9. Impostos sobre o rendimento 

9.1. Divulgação separada dos seguintes principais componentes de 
gasto (rendimento) de impostos 

a) Gasto (rendimento) por impostos correntes; 

O imposto corrente contabilizado, no montante de 2.740,95 euros, corresponde ao valor 

esperado a pagar sobre o rendimento tributável do período, utilizando a taxa de imposto em 

vigor, à data de balanço. As declarações de auto liquidação do imposto sobre o rendimento 

poderão ser fiscalizadas, por outro lado não se esperam alterações significativas ao imposto 

pago. 

b)   Quaisquer  ajustamentos   reconhecidos   no  período   de   impostos correntes de 

períodos anteriores; 

A rubrica de "Outros Gastos e Perdas" inclui um montante de 1.290,00 euros relativos a 

insuficiencia da estimativa de impostos do exercício anterior. 

10.Prestação do serviço de mediação de seguros ou de resseguros 
 
a) Descrição das políticas contabilísticas adoptadas para reconhecimento das 
remunerações. 
 

As remunerações encontram-se mesuradas pelo justo valor. A remuneração compreende os 
montantes líquidos de impostos. 
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b) Indicação do total das remunerações recebidas  
 

Os totais das remunerações recebidas durante o período estão divididos nas seguintes 
categorias: 
 

 
 
 
 

 
 
c) Indicação do total das remunerações relativas aos contratos de seguro intermediados 
desagregadas por Ramo “Não Vida”e”Ramo Vida”, e por origem  

 
SEGURADORA Não Vida Vida 

LIBERTY 29 413,79    

FIDELIDADE MUNDIAL  38 163,62    

GENERALI VIDA   47,86  

OCIDENTAL 2 262,27    

LUSITÂNIA VIDA   3 222,64  

LUSITÂNIA    41 727,26    

ALLIANZ        22 010,05    

REAl VIDA   7 447,19  

AGEAS PORTUGAL VIDA   1 113,23  

VICTORIA  VIDA   1 290,69  

UNA 461,69    

UNA VIDA   205,22  

EUROP ASSISTANCE 6,66    

AGEAS PORTUGAL 16 538,25    

MEDIS 175,63    

ZURICH VIDA(DB VIDA)   180,18  

CARAVELA 64 127,14    

MAPFRE  20 235,02    

SANTANDER TOTTA 
SEGUROS 

47,74    

VICTORIA  15 590,76    

POPULAR 86,00    

ZURICH 7 989,35    

MAPFRE VIDA   169,70  

METILIFE 2 591,52    

GENERALI 10 115,40    

SEGURADORAS UNIDAS 218 553,49    

AIG EUROP 670,19    

BALOISE VIE LUXEMBOURG 31 089,41    

MGEN 6 705,51    

IBEROSEGUR 289,42    

 
 
 
 
 
 
 

 

Categoria 2018 2017 

Honorarios   
Comissões de Mediação e Corretagem 552.975,15 512.780,69 

Total 552.975,15 512.780,69 
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d) Indicação da existência de  

níveis de concentração, ao nível de empresas de seguros, outros mediadores e clientes, iguais 
ou superiores a 25% do total das remunerações auferidas pela carteira;  

 
 

 
 
 

e) Valores das contas “clientes” no início e final do exercício, assim como o volume 
movimentado no ano, aplicável para os mediadores de seguros que movimentem fundos 
relativos a contratos de seguros;  
 

 Sem possibilidade de informação 
 

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

Sem possibilidade de informação 
 

g) Indicação dos valores agregados incluídos nas contas a receber e a pagar segregados 
por:  

i) Fundos recebidos com vista a serem transferidos para as empresas de seguros para 
pagamento de prémios de seguro;  

Sem possibilidade de informação 
ii) Fundos em cobrança com vista a serem transferidos para as empresas de seguros 
para pagamento de prémios de seguro;  
 Sem possibilidade de informação 
iii) Fundos que lhe foram confiados pelas empresas de seguros com vista a serem 
transferidos para tomadores de seguro, segurados ou beneficiários;  

Sem possibilidade de informação 
iv) Remunerações respeitantes a prémios de seguro já cobrados e por cobrar;  

Sem possibilidade de informação. 
 

h) Análise da idade das contas a receber vencidas à data de relato mas sem imparidade e 
das contas a receber individualmente consideradas com imparidade, bem como os 
factores que o mediador de seguros ou de resseguros considerou na determinação dessa 
imparidade;  

 
Não Aplicável 

 
i) Informação acerca de eventuais garantias colaterais detidas a título de caução e outros 
aumentos de crédito e, salvo se impraticável, uma estimativa do seu justo valor;  

 
Não Aplicável 

 
j) Transmissões de carteiras de seguros em que tenha participado durante o exercício, 
com indicação dos valores envolvidos;  

 
Não Aplicável 

 
k) Contratos cessados com empresas de seguros nos termos do artigo 45.º do Decreto-
Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 359/2007, de 2 de 

SEGURADORA % 

SEGURADORAS UNIDAS SA 40,28% 
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Novembro, e indicação de eventuais indemnizações de clientela;  
 
Não Aplicável 

 
l) Breve descrição da natureza de obrigações materiais, incluindo passivos contigentes, e 
quando praticável uma estimativa do seu efeito financeiro, excepto se essa informação 
já se encontra descrita noutra nota, caso em que deve ser explicitamente identificada;  

 
Não Aplicável 

 
 

m) O valor total dos fundos que recebeu 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 

 

11.Outras Informações 

11.1. Estado e outros entes públicos 
Não existem dívidas em situação de mora ao Estado e outros entes públicos e o detalhe da 
rubrica “Estado e outros entes públicos” em 31 de Dezembro de 2018 e o seguinte: 

 

 

 
 
 

 

Categoria 2018 2017 

           Pagamentos por conta 1.631,28 860,00 
Total Activo 1.631,28 860,00 
   
   Categoria 2018 2017 

         Imposto estimado 2.740,95 2.152,93 
         Retenções na fonte 3.963,17 3.184,81 
         Imposto S/ valor acrescentado 0,00 0,00 
         Contribuições para segurança social 3.724,34 3.346.56 

Total Passivo 10.428,46 8.684,30 


