


Ff Corretorer de Íeguror Ldo

Au. Boquirto N92o5 - Loio E

4g5O-ll5 Porto
503 453 900 60.0(,0,00 C

BALANçO em 3l de Dezembro de 2o2o

Valores em Euro

RUBRICAS NOTAS
DATAS

3t-L2-2020 3r-12-2019

ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveís

Propriedades de investimento

Goodwill
Activos intangíveis

Activos biológicos

lparticipações financeiras - método de equivalência patrimoníal

I Or,ro, i nvestimentos financeiros

lcreditos a receber
I

lRtivos por impostos diferidos
I rotul do Activo não corrente

lActivo corrente
Itnventários

lo.a,ro. biológicos

lclientes
I

lestaao 
e outros entes públicos

lCapital subscrito e não realizado

lortro, créditos a receber

loiferimentos
I

lectivos 
financeiros detidos para negociação

I outros activos financeiros
I

lRctivos 
não correntes detídos para venda

lCaixa e depósitos bancários

I rctut do Activo corrente
II Totdl do Activo
I

3.71e

3. s/10

3.7117170.6

3.1114179

7

0,00

995,44

2.033,75

732,O5

995,44 2.765,80

1.680,001

5.837,54

1_.1"03,86
!.

LO.174,O7

35.396,47

,001783

4.658,66

1.453,91

l_0.139,02

32.289,58

54.tg],94 49.324,L1

55.187,38 52.089,97

ilista Certi



Ff Corretores de Íeguror Ldq

Av. Boovirto Ngzos - Loi«l E

4O5O-tl5 Porto
503 453 900

BALANçO em 3l de Dezçmbro de 2o2o

6O.OOOTOO €

3.192,65

10.186,26

-25.255,9L

-14.302,63

60.000,00

3.192,65

10.1"86,26

-39.558,54

3

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

próprio
ital subscrito

Acções (quotas) PróPrías

Outros instrumentos de capital próprio

Prémíos de emíssão

Reservas legais

Outras reservas

Resultados transitados
Excedentes de reval orízação

Ajustamentos/Outras variações no capital próprio

,Resultado líquido do Período
lnteresses que não controlam

Total do CaPital PróPrio

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões

Financiamentos obtidos

Responsabilídades por benefícíos pós-emprego

Passivos por impostos diferidos

Outras dividas a Pagar
Total do Passivo não corrente

Passivo corrcnte

i Fornecedores
Adiantamentos de clientes

I

lEstado e outros entes Públicos
Financiamentos obtidos

Outras dividas a Pagar

Diferimentos
Passivos financeiros detidos para negociação

Outros passivos financeiros

Passivos não correntes detidos para venda
Total do Possivo corrente

Totdl do Possivo

Totdl do CaPitol PróPrio e Passivo

3.8lt5l20.06

3.8

3.s/10

3.811.s/2o.6

.

0,00

2.674,82

6.184,53

30,24

3.688,26

Valores em Euro

(,n
Gerência

RUBRICAS NOTAS
DATAS

3!-1.2-2020 3t-12-2419

13

60.000,00

36.328,03 33.820,37

10.000,0c 10.000,0c

10.000,0c 10.000,00

8.859,35 9.269,60

18.859,35 18.269,60

55.187,38 s2.089,97



Ff Corretores de Íeguror Ldo

Av. Boouioto Ne2os - Loio E

4o5o-ll5 PoÊo
503 453 900

DEMON'TRAçÀO OOr RE ULTADOT poR NATUnEZA'

Pcríodo findo em 3l de Dezembro de 2o2o

60.000,00 (
Valores em Euro

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERIODOS

3L-L2-202O 31-12-2019

Vencias e serviços Prestados
Subsídios à exploração

Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a PróPria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

lmparidade de inventários (perdas / reversões)

lmparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)

Provisões (aumentos / reduções)

lmparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)

Aumentos / reduções de jrrsto valor

loutros rendimentos
I

lOutros 
gastos

I1 R esultado antes de deprecidções, gastos de financiamento e impostos

I

lGastos / reversões de depreciação e de amortização

mparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)

Resultodo operacional (ontes de gastos de financiomento e impostos)

Resultddo dntes de impostos

Resultodo líquido do período

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

70.2/2O.3

1.7

6/78

3.s/10

9

7

106.238,05

3.200,20

-57.339,44
-43.637,67

110,56

-3.033,57

t23.O75,56
0,00

-16.3.40,39

-54.541,17

93,46

-2.755,38

5.538,13 -10.267,92

-2.O33,75 -2.033,13

3.504,38 -12.301,05

42,14

0,oo

69,75

0,00

3.546,56 -12.231,30

-1.038,90 -2.071,33

2.507,66 -14.302,63

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluindo no resultado

líquido do período

cor:tas c*nsoiidarles

Resultado líquido do período atribuível a:

Detentores do capital da empresa-mãe

lnteresses que não controlam

sobre o rendimento do Período
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Ff Corretorer de Íeguror Ldo

Av. Boqvirto Nezos - Loio E

4o5O-tl5 PoÊo
503 453 9(,0

DEMONTTRAçÃO DE FLUXO' DE CAIXA

Período findo em 3l de Dezembro de 2o2o

60.000,00 C

Valores em Euro

RUBRICAS NOTAS
PERíODOS

3L-124020 3r-L2-20L9

Fluxos de caixa das actividades operacionais 
I

Recebimentos de clientes 
I

Pagamentosafornecedores I LsltT

Pagamentos ao Pessoal | 6/18

Caixa gerada Pelas oPerações 
I

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento I 'o

, (1) I 
4tr5t2o'3t2o'6

lFluxos de caixa das actividades de investimento 
]

I P"grr"nto, respeitantes a:

lectivos Íixos ta ngíveis

lartiuo, intongíveis

I t nvesti m e nto s f i n a nce i ros

lortro, activos

I Receuimentos provenientes de:

lactivos fixos tang íveis

lertiuo, intangíveis

I hv"rti mentos fi no ncei ros

loutrcs activos
l r, o, íd, o, o o i nvesti m ento

lruro, " rendimentos similares

loirid"ndo,
I fluxos de caixa das actividades de investimento (2)
I

I

lFluxos de caixa das actividades de financiamento

I necebi mentos provenientes de:

I F i na ncio mentas obtid os

lkeqtizoçAes de capital e de outros instrumentos de copitat próprio

lcob"rturo de prejuízos

looaçaes
lOutro, operoções de financiamento
I Prgrr"ntos respeitantes a:

I F i a nciam entos obtidos

lrurr, " gastos similares
lDiridundos

ln"arçA", de capitol e de outros instrumentos de capital próprio

loutro, operoções de finonciamento
I rluxos de caixa das actividades de financiamento (3)
I

I

lVariação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

let"ito das diferenças de câmbio

lcri*, " 
seus equivalentes no início do período

lc.l*, " 
seus equivalentes no fim do período

7

19

0,00
-4.22L,27

-34.836,L5

0,00

-2.033,9L

-49.097,83

-39.057,42

-2.O71,33

55.269,57

-5L.L31.,74

-L.782,01.

44.198,17

14.!40,82 -8.715,58

0,00

L34,47
'b,oo

0,00

42,!8

0,00

L64,L7
0,00

0,00

69,75

176,65 233,92

0,00

0,00

0,00 
|

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

L4.317,47 -8.481,66

2t.o79,OO 29.560,66

3s.396,47 2L.O79,OO

&
nta

)a^\n
encla

11


