
DECLARAÇÃo Do oncÃo oe cesrÃo

Porto, O9lO4l2A2O

À atenção de

Ângelo Couto, G. Ribeiro & L. Carvalho, Sociedades de Revisores Oficiais de Contas, representado

pelo Dr. Ângelo Manuel Oliveira Gouto, ROC no 590, registado na CMVM com o no 20í60245

Rua Dr. Sá Carneiro, no 113

3700-255 São João da Madeira

Exmos. Senhores,

A presente declaração é emitida, a vosso pedido, no âmbito da Revisão Legal de Contas que efetuaram

às demonstrações Íinanceiras da FJ - CORRETORES DE SEGUROS, LDA. (a Entidade), relativas ao ano

findo em 31 de Dezembro de 2020, com a finalidade de expressarem uma opinião, incluída na vossa

CertiÍicação Legal das Contas, sobre se as demonstrações flnanceiras (que evidencia um total de Balanço

de 55.í87,38 euros e um total de capital próprio de 36.328,03 euros, incluindo um resultado líquido de

2.507,66 euros) estão apresentadas de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, de

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

Normalizaçâo Contabilística.

Reconhecemos que é nossa responsabilidade a preparação de demonstrações financeiras que

apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos

de caixa da Entidade, bem como a adoção de políticas e critérios contabilÍsticos addquados e a

manutenção de um sistema de controlo interno apropriado, que permita prevenir e detetar eventuais effos

ou fraudes.

Confirmamos, tanto quanto é nosso dever conhecêr e nossa convicgão que:

1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E REGISTOS CONTABILíSTICOS

1.1 Cumprimos as nossas responsabilidades relativas à preparação das demonstraçôes financeiras de

aeordo com o normativo contabilístico aplicável. Em particular, as demonstrações financeiras estão

apresentadas de forma verdadeira e apropriada de acordo com essas normas.

1.2 Os pressupostos significativos por nós usados ao fazer estimativas contabilísticas, incluindo as

mensuradas pelo justo valor, são razoáveis.

1.3 Todos os atos, operações e condicionalismos respeitantes ao capital subscrito estão

adequadamente registados e divulgados nas demonstrações financeiras e foram $evidamente
registados na Conservatória do Registo Comercial respetiva.



1.4 Não existem:

o Violações de leis, contratos ou quaisquer outras normas ou regulamentos, incluindo as

relacionadas com a livre concorrência, meio ambiente, higiene e segurança no trabalho e

proteção dos consumidores, aplicáveis à Entidade ou ao setor, cujos efeitos devessem ter sido

registados nas demonstrações finaneeiras ou divulgados no Anexo às mesmas; f

r Outros passivos materiais ou ganhos ou perdas contingentes que necessitassem de ser

reconhecidos nas demonstrações Íinanceiras ou dados a conhecer no respetivo Anexo;

o Opções ou acordos de recompra de ações, bem como partes de capital subordinadas ao

exercício de opções ou outros acordos;

. Contratos de opções e de futuros e outros instrumentos financeiros derivados;

. Acordos para a íecompra de ativos previamente vendidos pela Entidade;

A Entidade é plena titular de todos os seus ativos, livres de quaisquer ónus ou encargos, incluindo

hipotecas e penhores, não tendo assumido compromissos perante terceiros, para além dos

descritos no Anexo às demonstrações financeiras.

Demos-vos conhecimento da identidade das partes relacionadas da Entidade e $e todos os

relacionamentos e transações com partes relaclonadas de que tivemos conhecimento. Os

relacionamentos e as transações com partes relacionadas foram apropriadamente contabilizados e

divulgados de acordo com os requisitos do normativo contabilístico aplicável.

Todos os acontecimentos subsequentes à data das demonstraçôes financeiras e relativamente aos

quais o normativo contabilístico aplicável exige ajustamento ou divulgação Íoram ajustados ou

divulgados.

O efeito das distorções não corrigidas, reportadas porV. Exas. no mapa anexo a esta declaração e

das quais nos deram prévio conhecimento, são imateriais para o conjunto das Demonstrações

Financeiras da Entidade, quer sejam analisadas de forma individual ou agregada.

Tomámos conhecimento da vossa Certificação Legal das Contas que inclui uma opinião sem

reservas e uma ênfase:

Ênfase:

De acordo com o indicado no Relatório de Gestão e na Nota 21 do anexo, Portugal e o Mundo

atravessam desde 11 de março do ano transato a pandemia conhecida como Covid-19, que

originou inúmeras alterações no quotidiano das pessoas e empresas, as quais vivem tempos de

receio, contençáo e expectativa, cujos efeitos negativos futuros, apesar de minimizados até ao

momento pela intervenção dos Estados, não são no momento atualde possível avaliação.
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Disponibilizámos-vos:

o Acesso a toda a informação para a preparação e apresentação das demonstrações financeiras,

como registos, documentação e outras matérias;
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A informação adicional que nos pediram para efeito da auditoria;



2.2

4
. Acesso sem restriÇões às pessoas da Entidade junto das quais consideraram necessário obter

prova de auditoria; e

o Outra informação que entendemos ser relevante para a realização da Vossa Auditoria.

Todas as transações foram registadas nos registos contabilísticos e estão refletidas nas

demonstrações financeiras.

Demos-vos conhecimento dos resultados da nossa avaliação do risco de as demonstrações

financeiras poderem estar materialmente distorcidas em consequênoia de fraude. €

2.3

2.5

2.6

2.4 Não temos conhecimento de situações relacionadas com fraudes ou outras situações de

irregularidade que possam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras envolvendo os

ad min istradores/gere ntes, d iretores ou empreg ad os.

Demos-vos conhecimento de todos os casos conhecidos de incumprimento ou de suspeita de

incumprimento de leis e regulamentos cujos efeitos devam ser considerados na preparação de

demonstrações fi nanceiras.

Demos-vos conhecimento de todos os litígios e reclamações conhecidas reais ou potenciais cujos

efeitos devam ser considerados na preparação das demonstrações financeiras, tendo os mesmos

sido contabilizados e divulgados de acordo com o normativo contabilístico aplicável. Não temos

conhecimento de quaisquer litígios ou ações em que a Entidade esteja envolvida para além das

situaÇões de que vos demos conhecimento.

2.7 Foram cumpridas as obrigações fiscais e paraÍiscais. As responsabilidades respeitantç a impostos

e contribuições, vencidas ou nâo, diferidas ou contingentes (verbas de impostos e iontribuições,

multas e coimas e juros contados até à data do balanço) estão integral e apropriadamente

escrituradas ou divulgadas. Foram igualmente cumpridas todas as obrigações impostas pela

legislaÇão relativa ao planeamento Íiscal abusivo, que estabelece deveres de comunicação,

informação e esclarecimento às autoridades fiscais.

2.8 Confirmamos-vos que, para efeitos da prevenção e investigação de eventuais operações suscetíveis

de ser qualificadas como de branqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo, a

Entidade dispõe de um sistema de controlo interno adequado e os nossos responsáveis e demais

colaboradores encontram-se devidamente preparados para dar cumprimento às normas emitidas

sobre esta matéria, designadamente as que decorrem da Lei n.o 8312017, de 18 de agosto. Não

temos conhecimento de qualquer situação que configure eventuais operações suscetíveis de ser
qualificadas como de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo nos termos da

Lei em vigor sobre a matéria e confirmamos ainda que, até à presente data, nâo ocorreram
quaisquer situações desta natureza que requeressem ser reportadas às autoridades competentes.

2.g Colocámos à vossa disposição os livros de atas das reuniões dos órgãos sociais da Éntidade e os

resumos de todas as deliberações tomadas por esses órgãos em reuniões recentes e relativamente

às quais ainda não foram preparadas as respetivas atas. Confirmamos que as últimas reuniões

realizadas pelos órgãos sociais foram a Assembleia Geral de dia 2510612A20 - ata no 36.

2.1O Não temos conhecimento da existência de sltuaçôes resultantes de inspeções, litígios ou outras

situações contenciosas relativamente à área fiscal e parafiscal, nem de eventuais correções das

declaraçÕes da Entidade, resultantes da possibilidade das autoridades efetuarem a sua revisão, que

possam ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras.

2.11 Os prejuízos resultantes de eventuais sinistros que possam ocorrer, incluindo os que possam afetar

a continuidade das operações, estão cobertos por seguros contratados por capitais suficientes.



212 Não temos projetos ou intenções:

que possam afetar de uma forma significativa a classificação ou o valor por que se encontram
refletidos os ativos e passivos constantes das demonstrações Íinanceiras;

que possam pôr em causa a continuidade das operações da Entidade;

de abandonar ou reduzir atividades, ou quaisquer outros planos ou intenções dos quais possam
resultar excessos, obsolescência ou perda de valor de inventários, nem perdas de valor de
ativos.

2.13 Confirmamos que não existem acordos verbais que possam ter efeito material nas quantias
reportadas nas demonstrações fi nanceiras.

{
2.14 Não existem compromissos assumidos com transaçôes futuras que possam originar

responsabilidades para a Entidade.

2.15 As políticas contabilísticas adotadas na preparaÇão das demonstrações financeiras do exercício
findo em 31 de dezembro de 2020 são adequadas e foram aplicadas de forma consistente entre os
exercícios, sendo a sua divulgação apropriada tendo em consideração os requisitos do normativo
contabilístico aplicável.

2.16 Foi-vos dado conhecimento dos critérios estabelecidos para levar a cabo testes de imparidade e, se
necessário, para quantificar e reconhecer eventuais perdas por imparidade que sejam necessárias
para reduzir os ativos, em particular o goodwill, os ativos fixos tangíveis e intangíveis, as contas a
receber, os inventários e os investimentos financeiros, às suas quantias recuperáveis. Entendemos
que os referidos critérios são adequados e que as respetivas divulgações nas demonstrações
financeiras são completas e verdadeiras e apropriadas.

2.17 Confirmamos que não foram reconhecidas despesas que devam ser consideradas coqfidenciais ou
não devidamente documentadas.

2.18 A Entidade não registou e/ou pagou quaisquer quantias que se encontrem suportadas por
documentos que não cumpram, em termos formais ou de facto, os requisitos legais vigentes, ou que
não traduzam transações efetivas realizadas pela mesma. Todas e apenas as transações efetuadas
e eventos sujeitos a registo contabilístico, ocorridos no decurso do exercício, se encontram
devidamente suportados e refletidos nos registos contabilísticos da Entidade em 31 de dezembro
de 2020.

2.19 lnformações prestadas pelos advogados com quem a Entidade tem relações (dentro e fora do
território nacional), pelo que confirmamos que é :completa a lista destes advogados que vos foi
fornecida, a saber: Dra. Fátima Oliveira.

2.20 Foi-vos dado conhecimento de todas as situações relacionadas com perdas a serem suportadas no
cumprimento de compromissos de venda e como resultado de compromissos de compra de
quantidades de inventários em excesso relativamente às necessidades, ou a preços superiores aos
correntes de mercado. Entendemos que foram reconhecidas responsabilidades adefouadas para
fazer face a tais situações.

2.21 A Entidade cumpriu as obrigações derivadas dê acordos, contratos e de disposições legais e
regulamentares, cujo incumprimento, a verificar-se, teria um efeito materialmente relevante nas
demonstrações fi nanceiras.



2.22 Com exceção dos bens detidos em regime de locação financeira, a Entidade é plena titular de todos

os seus ativos, livres de quaisquer ónus ou encargos, incluindo hipotecas e penhores, não tendo

assumido compromissos perante terceiros, para além dos descritos no Anexo às demonstrações

financeiras. ê

2.21 Confirmamos que a Entidade não detém quaisquer outras contas bancárias além das evidenciadas

nos registos contabilísticos.

2.24 ConÍirmamos que não foram elaboradas atas da Gerência apos 2510612020 e até à presente data.

Não obstante, todas as decisões tomadas e assuntos relevantes com potencial impacto nas

demonstrações financeiras foram-vos comunicados e objeto de tratamento contabilístico apropriado.

2.25 para além do descrito na Nota 21 do Anexo, não se verificaram acontecimentos subsequentes a 31

de dezembro de 2O2O que requeiram ajustamentos ou divulgação nas demonstrações financeiras.

2.26 Desde a data de aprovação das demonstrações financeiras, até à data desta Declaração, não temos

conhecimento da ocorrência de quaisquer factos ou circunstâncias significativas, para além dos

ajustados ou divulgados, que requeiram ajustamento ou divulgação nas demonstrações financeiras.

2.27 Confirmamos que os prazos de endividamento que constam do Balanço corresPondem aos

efetiva mente contratados com aq uelas entidades.

2.28 Consideramos que os benefícios Íiscais relevados nas Demonstrações financeiras e respetivas

declarações fiscais, cumprem os requisitos da legislação relevante, designadamente o Código Fiscal

do lnvestimento, constando do dossier-fiscal, a fundamentação da elegibilidade destes benefícios.

2.29 O sistema infonnático implementado cumpre com as obrigações resultantes do no 7 do artigo 123.o

do Código do IRC e da Portaria n.o 321-Al2OO7, de 26 de margo, com as alterações introduzidas

pela Portaria n.o 273t2013, de 21 de agosto, no que diz respeito à capacidade de exportação de

ficheiros com informação constante dos sistemas de faturaÇão e de contabilidade.

2.gO ConÍirmamos que temos em nosso poder declara@es que permitem justiÍicar os valores de

retenções na fonte declarados.

2.31 Damos cumprimento ao Regulamento Geralde Proteção de Dados'

2.g2 O saldo de caixa no montante de 3.428,61 euros, corresponde efetivamentb a valores

imediatamente dispon íveis

Sem outro assunto, subscrevemo-nos,

Gerência


