
Ârucrlo couro, c. RlBEtRo & L. cARVALHo, s.R.o.c.

REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

cuRTrrrcaÇÃo LEGAL DAS coNTAs

RELATo soBRE A AIIDTToRTA DAs DEMoNSTnaÇÕus FINAI\cErRAS

Opiniâo

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de FJ - CORRETORES DE SEGUROS, LDA. (a

Entidade), que compreendçm o balarço em 31 de dezembro de2A20 (que evidencia um total de 55.187,38

euros e um total de capital próprio de 3ó.328,03 euros. incluindo um resultado líquido de 2.507,66 euros),

a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alteraçôes no capital próprio e a

demonstração dos fluxos de caixa relatil'as ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações

financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião. as demonstrações Íinanceiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em

todos os aspetos materiais, a posição financeira de FJ - CORRf,TORES DE SEGUROS, LDA. em 31 de

dezenrbro de 2020 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de

acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro adotadas em Portugal através do Sistema de

Normalizaçào Contabilística".

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Intemacionais de Auditoria (ISA) e demais noÍrnas

e orientaçôes técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades

nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das

demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os

demais requisitos eticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar

uma base para a nossa opinião

Ênfase(s)

f)e acordo com o indicado no Relatório de Gestào e na Nota 21 do anexo. Portugal e o Mundo atravessam

clesde 1 I de rnarço ilo ano transato a pandemia conhecida corrro Covid- 19. que originou inúmeras alteraçôes

no quotidiano das pessoas e empresas. as quais vivem tempos de receio, contençào e expectativa, cujos

efeitos negativos futuros, apesar de minimizados até ao momento pela jntervenção dos Estados, não são no

nlomento atual de possír,el avaliaçâo.
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Âruculo couro, c. RlBEtRo & L. CARVALHo, s.R.o.c.

REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

Responsabilidades do órgâo de gestão pelas dernonstrações financeiras

O órgào de gestào e responsável pela:

preparaçào de dentonstrações Íinanceiras que apresentenr de foma verdadeira e apropriada a posiçào

financeira. o desempenho financeiro e os flnxos de caixa da Entidade de acordo Çom as Normas de

Contabilidade e Relato Financeiro adotadas em Portugal atraves do Sisiema de l'{onlalização

Contabilística.

- elaboração do relatório de gestào nos termos legais e regulamentares aplicár'eis;

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparaçào de

demonstraç.ões financeiras i-sentas de distorções materiais devido a fraude ou ii erro;

- adclçào de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

avaliaçào da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicár,el" as

materias que possam suscitar dúr,idas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações Íinanceiras

A nossa responsabilidade cclnsiste em obter segurança razoírvel sobre se as demonstrações financeiras como

um todo estào isentas de distorções materiais devido a fraude {)ir Íi eÍro, e emitir um relatório onde conste a

nossa opinião. Segurança razoável é unr nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma

auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção rnaterial quando exista. As

distorçôes podem ter origem em fraude ou effo e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente.

se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base

nessas demonstraçôes financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e manternos

ceticismo profissional durante a auditoria e também:

identificamos e avaliamos os risoos de distorção material das dernonstraçôes financeiras. devido a

fiaude ou a erro, concebemos e executanros procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e

obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa

opinião. O risco de nào detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de nào detetar

uma distorçào material devido a eÍro, dado que a fraude pode envolver conluio. falsificaçào, omissões

intencionais. falsas declarações ou sobreposição ao controlo intemo;

obternos uma compreensão do controlo intemo relevante para a auditoria com o objetivo de conçeber

procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstânc:ias, mas não para expressar uma opiniào

sobre a eficácia do controlo intemo da Entidade;

- avalianros a adequaçào das políticas contabilisticas usadas e a razoabtlidade das estinlativas

contabilísticas e respetivas dil.ulgações Íêitas pelo órgão de gestào;

- concluímos sobre a apropriação do uso. pelo órgão de gestão, rjo

base na pror,a de auditoria obtida, se existe qualquer ilrcerteza material

condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade
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REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

às suas atividades. Se concluin-r'ros qi"re existe irma incerteza nraterial, devemos chamar a atenção no nosso

relatório para as divulgaçôes relaciouadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas

divulgaçôes nào sejam adequadas" modificar a nossa opinião. As nossas conclusôes sào baseadas na prova

de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém. acontecinrentos ou cnndiçôes ftituras podem levar

a que a Entidade descontinue as suas ativiriades:

avaliamos a apresentaçào, estrunlra e conteúdo global das demonstraçôes Ílnanceiras. incluindo as

divulgaçôes, e se essas demonstraçôes Ílnanceiras representam as transações e os acontecimentos

subjacentes de fonna a atingir uma apresentação apropriada;

- cornunicamos coln os encaregados da govemação. entre outros assuntos, o âmbito e o calendário

planeado da auditoria. e ,as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deÍlciência

significativa de controlo intemo identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da infomação constante do relatório

de gestào com as demonstrações financeiras.

RTLATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Dando curnprimento aos requisitos iegais aplicáveis, somos de parecer que o relatório de gestão foi

preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele

constante é coerente cotrr as demonstraçôes financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a

apreciação sobre a Entidade, não identificamos incorreçôes materiais.

São João da Madeira, 9 de abril

,!#ROC
por:

Angelo Manuel Oliveira Couto, R.O.C. n" 590
registado nu CMVM com o n" 20160245
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Ârue rlo couro, c. RIBEtRo & L. cARVALHo, s.R.o.c.

REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

CERTIFICAÇAO LEGAL DAS CONTAS

RELATo soBRB A AUDrroRrA DAs DEMoNSTnaÇÔns FTNANCETRAS

Opinião

Auditámos as demonstraçôes Íinanceiras anexas de FJ - CORRETORES DE SEGUROS, LDA. (a

Entidade), que colnpreende,m o balanço em 31 de dezembro de 2020 (que evidencia um total de 55.187,38

euros e unr rotal de capital próprio de 36.328,03 euros" incluindo um resultado líquido de 2.507,66 euros),

a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alteraçôes no capital próprio e a

demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano Íindo naquela data, e as notas anexas às demonstraçôes

financeiras que incluem um resumo das politicas contabilísticas significativas.

Em nossa opiniào, as demonstrações financeiras anexas apresentam de foma verdadeira e apropriada, em

todos os aspetos materiais, a posiçâo financeira de FJ - CORRETORES DE SEGUROS, LDA. em 3l de

dezembro de 2020 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano Íindo naquela data de

acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro adotadas em Portugal através do Sistema de

Normalização Contabilística".

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi eÍêtuada de acordo com as Nomras lntemacionais de Auditoria (ISA) e demais nornlas

e orientações tecnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades

nos temtos dessas normas estão descritas na secçào "Responsabilidades do auditor pela auditoria das

demonstraçôes financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos temos da lei e cumprimos os

demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos e suÍiciente e apropriada para proporcionar

uma base para a rlossa opinião

Ênfase(s)

De acordo com o indicadc to Relatorio cie Gestào e na Nota 2l do anexo. Portugal e o Mundo atravessam

desde I I de março do arro transaio a pandemia conlieçida como Covid-19, que originou inúmeras alterações

no quotidiano das pessoas e enlpresas. as quais r,ivem tempos de recero, contençào e expectativa, cujos

efeitos negativos futuros, apesar de n.rinimizados até ao momento pela

momento atual de possír,el avaliaçào.
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Ârue elo couro, c. RIBEtRo & L. cARVALHo, s.R.o.c.

REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

Responsabilidades do órgão de gestáo pelas dem«rnstrações financeiras

O órgào de gestào e responsável pela:

-. preparação cle dernonstraçôes linanceiras que apresentem de foma verdadeira e apropriada a posiçào

Íinanceira. o desempenho financeiro e o-s fluxos de caixa da Entidade de acordo com as Nonlas de

C'olltabilidade e Relato Financeiro adotaclas em Portugal através do Sistema de Normalizaçào

Clontabilística.

- elaboraçào do relatório de gestào nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

- criaçào e manutençào de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de

demonstrações financeiras isentas de distorções materiais devido a Íiaude ou i: eÍro;

adoçào de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias, e

avaliaçào da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicár,el, as

r.natérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade cousiste em obter segurança razoâvel sobre se as demonstrações financeiras como

um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude oir A eÍro, e emitir um relatório onde conste a

nossa opiniào. Seguratrça razoâvel é um rível elevado de segurança mas nào é uma garantia de que uma

auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As

distorções podem ter origen.r em Íiaude ou eÍro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente,

se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base

nessas demonstraçôes Ílnanceiras.

Conro parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos

ceticismo profissional durante a auditoria e tambem:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a

fraude ou a eÍ:ro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e

obtemos prova de auditoria que seja suÍlciente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa

opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude e maior do que o risco de nào detetar

un"ra distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio. falsificaçào, omissões

intencionais, talsas declarações ou sobreposiçào ao controlo intemo;

- o'Dtemos urra colnpreer-rsão do controlo intemo relevante para a auditoria com o objetivo de conccber

procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressaí uma opiniào

sobre a ehcácia do controlcr interno da Entidade:

- avalialnos a adequação das políticas contahilísticas usadas

contabilísticas e respetivas dilulgaçôes feitas pelo órgão de gestào;

concluímos sobre a aprcpriação do uso, pelo órgão de gestão, do

e a razoabllidade das estimativas

base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relaci

coudições que possam suscitar dúr,idas significativas sobre a capacidade da En dar

Contribuinte n.s 502 584 548

lnscrita na OROC sob o n.s 83

lnscrita na CMVM sob o n.s 20161413

Tel. 256 832 187

Fax. 256 832 982

da continuidacie e. com

com acontecimentos ou

113

S. )oão da Madeira
to-sroc. pt

coutosroc@ sa po. pt

info@couto-sroc. pt

Ângelo Couto ROC n.s 590

Luciano Carvalho ROC n.s 969

Capital Social 100.000,00 euros

Sociedade Civil



Âruoelo couro, c. RlBEtRo & L. CARVALHo, s.R.o.c.

REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

às suas atividades. Se concluimrc,s que eriste uma incerteza nlaterial. devemos char-nar a atençào no nosso

relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas dem«rnstraçôes financeiras ou. caso essas

dir.ulgações nào sejam adequadas, rnodificar a nossa opinião. As nossas cortclusôes sào baseadas na prova

de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porérn. aoontecinrentos ou condiçôes firfitras podem levar

a que a Entidade descontinue as suas atividades:

ar.aiiamos a apresentaçào. estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as

divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e os acontecimentos

subjacentes de Íbrma a atingir uma apresentação apropriada;

comunicamos corrl os encaregados da govemação. entre outros assuntos, o âmbito e o calendário

planeado da auditoria, e ,as conclusôes signiÍicativas da auditoria incluindo qualquer deficiência

significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificaçào da concordância da informaçào constante do relatório

de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISTTOS LEGAIS E REGULA]\TENTARES

Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicár,eis, somos de parecer que o relatório de gestão foi

preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele

constante é coerente com as demonstraçôes Íinanceiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a

apreciaçào sobre a Entidade, não identiÍlcamos incoreções materiais.

São João da Madeira, 9 de atrril de

Ángelo Couto, C. R
\-^rf
Carvalho,\.R.O.C.
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