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Nos termos do art.º 66º do Código das Sociedades Comerciais e dando satisfação ao
mandato que nos foi conferido, vimos por este meio submeter à vossa apreciação o
Relatório de Gestão, bem como todas as Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício económico de 2020.

PERFORMANCE FINANCEIRA
Volume de Negócios

3,333,290.93

2,106,247.56

2019

2020
Volume de Negócios

O volume de negócios em 2020 atingiu o montante de 3.333.290,93 euros o que
representa um crescimento de 58% relativamente ao exercício de 2019.
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Volume de Pagamentos

669,760,641.49

538,972,265.47

2019

2020
Volume de Pagamentos

Quanto ao volume de pagamentos, em 2020 atingiu-se o montante de 669.760.641,49
euros o que representou um crescimento de 24% relativamente ao ano anterior.
Apesar de ser esperado um aumento do volume de negócios em linha com os anos
anteriores, o aumento verificado excedeu as nossas previsões. Isso deveu-se a vários
fatores, nomeadamente:
- O efeito da pandemia: a pandemia e os confinamentos tiveram como consequência
um aumento generalizado dos pagamentos digitais. As compras e os pagamentos à
distância foram para muitos consumidores e comerciantes a única alternativa às formas
mais tradicionais de comércio.
A IFTHENPAY tinha o serviço e as ferramentas necessárias para responder a este novo
contexto, permitindo aos comerciantes de uma forma rápida e simples, a entrada nas
vendas online e nos pagamentos digitais.
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Mesmo setores que habitualmente não utilizavam este tipo de serviço, como
restaurantes, mercearias, farmácias, etc, passaram a utilizar os nossos serviços para os
serviços de take-away e vendas à distância.
Para muitas empresas o nosso serviço fez a diferença e permitiu atenuar as quebras
nas suas vendas e uma entrada acelerada no mundo das vendas online.
Outras, infelizmente, como as ligadas às viagens, turismo e eventos, tiveram quebras
enormes no volume de pagamentos.
Pensamos que passada a pandemia o nosso volume poderá diminuir, mas ficando
sempre acima do que era antes da pandemia, porque o hábito de comprar online vai
permanecer.
- Os pagamentos por referência multibanco e MBWAY, principalmente nas lojas online,
continuam a registar um aumento significativo, sendo cada vez mais os métodos de
pagamento preferidos pelos portugueses. Isso deve-se, por um lado, à segurança e
comodidade associadas a estes métodos de pagamento, uma vez que não há
necessidade do consumidor final introduzir qualquer dado bancário online, e, por outro
lado, porque, no caso das referências multibanco, é um método de pagamento que
quase todos os portugueses dominam e estão habituados a utilizar desde há muitos
anos. O MBWAY tem conquistado cada vez mais utilizadores e a pandemia trouxe um
acréscimo muito relevante a este método de pagamento.
Assim, não só temos conquistado novos clientes a um ritmo crescente como o volume
de negócios dos nossos clientes tem tido um aumento considerável;
- O índice de satisfação dos nossos clientes com o nosso serviço de pagamento é
extremamente elevado, por várias razões que têm a ver com a qualidade do serviço,
ferramentas disponibilizadas, assistência ao cliente, simplicidade e transparência
comercial, etc., o que nos tem permitido aumentar a nossa quota de mercado e trazer
novos clientes para o serviço por recomendação dos clientes atuais (o efeito “passapalavra”);
- O investimento contínuo na integração do nosso serviço em cada vez mais plataformas
de comércio eletrónico, softwares de faturação e outras plataformas informáticas, tem
permitido alargar o nosso serviço a novas áreas de negócio;
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- O nosso enfâse com a segurança, disponibilidade do serviço e minimização de falhas,
em todas as vertentes do serviço, têm contribuído positivamente para o elevado índice
de satisfação dos clientes e para a confiança que depositam em nós. Isto tem-se
traduzido numa quase ausência de reclamações e problemas técnicos com o serviço;
- A dedicação dos nossos colaboradores e parceiros é a chave para este superar de
objetivos e expetativas.

Análise dos Gastos
1,897,337.76

1,325,808.36

2019
2020

293,043.84

339,678.58
215,642.33

254,366.37
28,495.71 26,289.13

Comissões Pagas

Gastos Gerais Administrativos Gastos com Pessoal

Outros

As comissões pagas por serviços bancários prestados por terceiros, totalizaram o
montante de 1.897.337,76 euros, representando 57% do volume de negócios e 75% da
totalidade dos gastos. Este aumento está em linha com o aumento do volume de
negócios.
Os Gastos com Pessoal atingiram o montante de 254.366,37 euros representando 8%
do volume de negócios e 10% dos gastos.
Os Gastos Gerais Administrativos ascenderam a 339.678,58 euros representando 10%
do volume de negócios e 14% dos custos.
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Os Gastos de Depreciação e Amortização do exercício foram de 18.880,32 euros

1%
10%

14%

Comissões Pagas
Gastos Gerais Administrativos
Gastos com Pessoal
Outros
75%

Análise dos Gastos após amortizações

Análise dos Resultados
A evolução do EBITDA para os Resultados Líquidos foi a seguinte:

835,898.73

817,018.41

817,018.41

633,026.17

266,842.16

245,687.11

183,992.24
245,687.11

Depreciações e
Amortizações
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2019

57,010.16

21,155.0518,880.32
Cashflow
Operacional
(EBITDA)

188,676.95

Resultados
Operacional
(EBIT)

Resultados Imposto sobre o
Antes Impostos rendimento

2020

Resultado
Líquido
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Os resultados operacionais e resultados antes de impostos tiveram um crescimento de
233%, e o resultado líquido teve um crescimento de 235%, face a 2019.
Este aumento nos resultados resulta por um lado do aumento do volume de negócios e
por outro lado de um aumento dos gastos que foi bastante inferior (exceto as comissões
pagas que aumentaram em linha com o aumento do volume de negócios). Assim a
margem bruta gerada aumentou.
A margem EBITDA atingiu os 25% do Volume de Negócios em 2020. Em 2019, este
indicador ascendeu a 13%.

Acontecimentos após a data de balanço
Posteriormente a 31/12/2020 e até à data do presente relatório, não ocorreram factos
relevantes que venham a afetar materialmente a posição financeira e resultado.

6. Proposta para Aplicação de Resultados
O Resultado Líquido no montante de 633.026,17 euros será aplicado da seguinte forma:
Reservas Legais: 31.651,31 euros
Resultados Transitados: 401.374,86 euros
Lucros distribuídos aos sócios: 200.000,00 euros

FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS E PERSPECTIVAS
FUTURAS
O exercício de 2020 ultrapassou largamente as nossas previsões, quer em termos do
volume de negócios e volume de pagamentos, quer em termos de resultados e ainda
em termos do número de novos clientes e aumento de quota de mercado.
Para 2021, e acontecendo o desejado fim da pandemia e regresso progressivo à
normalidade, esperamos um aumento entre 20% e 30% do volume de negócios, em
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linha com o que acontecia antes da pandemia. Esperamos também um aumento do
volume de pagamentos e do número de clientes na mesma ordem de grandeza.
Iremos também consolidar o nosso investimento em marketing e comunicação,
aumentando a visibilidade da nossa marca.
O ano de 2021 será também o ano de lançamento de novos métodos de pagamentos
internacionais.
Na persecução da total satisfação dos nossos clientes e conquista de novos, a Ifthenpay
prevê disponibilizar os serviços de pagamento em novas plataformas, oferecendo um
serviço ainda mais competitivo e atrativo e consolidando a sua posição no mercado.
Continuará a apostar na relação de proximidade com os seus clientes, oferecendo um
atendimento personalizado e acompanhando a evolução das suas atividades, na
expectativa de suprir constantemente as suas necessidades e contribuir para o
desenvolvimento dos seus negócios.
Para acompanhar este crescimento, esperamos também aumentar os nossos quadros
de recursos humanos, seja a nível de engenharia de sistemas, seja a nível de
acompanhamento de clientes.

DISPOSIÇÕES LEGAIS
Não existem quaisquer dívidas em mora ao Estado e à Segurança Social, ou aos
colaboradores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A concretização das expectativas e objetivos da Ifthenpay para o exercício de 2020,
ficou a dever-se em grande parte à colaboração com diversas entidades, e à confiança
que essas entidades depositaram na Ifthenpay, demonstrando ao longo do ano o seu
interesse na evolução da nossa empresa.
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A todas elas manifestamos o nosso reconhecimento e sincero agradecimento,
nomeadamente aos Colaboradores, Clientes, Instituições Financeiras e de Supervisão.

Santa Maria da Feira, 11 de março de 2021
O Orgão de Gestão
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2020
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Balanço

IfthenPay, Lda
Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2020
ANO 2020
Valores expressos em euros

Notas

Activo Antes
Provisões,
Imparidades e
Amortizações

Provisões,
Imparidades e
Amortizações

ANO 2019
Activo Líquido

Activo Líquido

Activos
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos

4

Activos financeiros detidos para negociação

4,223,692.47

0.00

4,223,692.47

0.00

0.00

0.00

2,693,609.92
0.00

2,372.44

0.00

2,372.44

1,720.42

Activos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados

5

Aplicações em Instituições de Crédito

5

1,000.00

0.00

1,000.00

Activos tangíveis

6

192,549.83

83,916.51

108,633.32

113,958.79

Activos intangiveis

7

14,160.75

8,507.32

5,653.43

6,735.00

Activos por impostos correntes

0.00

0.00

0.00

0.00

Activos por impostos diferidos

0.00

0.00

0.00

0.00

Outros Activos

0.00

0.00

0.00

0.00

4,432,775.49

92,423.83

4,341,351.66

2,816,024.13

Activos Totais

Passivos
Passivos por impostos correntes

8

135,467.24

19,627.17

Outros passivos

9

3,112,788.52

2,307,650.28

3,248,255.76

2,327,277.45

300,000.00

300,000.00

Passivos Totais
Capital Próprio
Fundos próprios
Lucros retidos

10

150,566.15

0.00

Outras reservas

10

9,503.58

69.73

633,026.17

188,676.95

1,093,095.90
4,341,351.66

488,746.68
2,816,024.13

Lucros atribuíveis aos proprietários da empresa
Capital Próprio Total
Capital Próprio Total e Passivos Totais
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Demonstração de Resultados
IfthenPay, Lda
Demonstração de Resultados em base individual (NIC) em 31 dedezembro de 2020
Valores em Euros

Notas
Juros e rendimentos similares

ANO 2020

ANO 2019
0.00

0.00

Juros e encargos similares

-181.65

0.00

MARGEM FINANCEIRA

-181.65

0.00

0.00

0.00

Rendimentos de instrumentos de capital
Rendimentos de serviços e comissões

11

3,333,290.93

2,106,247.56

Encargos com serviços e comissões
Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de
resultados

11

-1,897,337.76

-1,325,808.36

0.00

116.55

Resultados de activos financeiros disponiveis para venda

0.00

0.00

Resultados de reavaliação cambial

0.00

0.00

Resultados de alienação de outros activos
Outros resultados de exploração

12

PRODUTO BANCÁRIO

0.00

0.00

-5,772.75

-5,027.42

1,429,998.77

775,528.33

Custos com Pessoal

13

-254,366.37

-215,642.33

Gastos gerais administrativos

14

-339,733.67

-293,043.84

6e 7

Amortizações do Exercicio

-18,880.32

-21,155.05

Provisões líquidas de reposições e anulações

0.00

0.00

Correcções de valor associados ao crédito a clientes e valores a
receber de outros devedores (liquidas de reposições e anulações)

0.00

0.00

Imparidade de outros activos financeiros liquida de reversões e
recuperações

0.00

0.00

Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Impostos
Correntes
Diferidos

15

0.00

0.00

817,018.41

245,687.11

183,992.24

-57,010.16

183,992.24

-57,010.16

0.00

0.00

RESULTADO APÓS IMPOSTOS
Do qual: Resultado liquido após impostos de operações
descontinuadas

633,026.17

188,676.95

0.00

0.00

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

633,026.17

188,676.95
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Demonstração de Alterações ao Capital Próprio
IfthenPay, Lda.
Demosntração das Alterações no Capital Próprio em 31 de dezembro de 2020

Valores em Euros
DESCRIÇÃO

Saldo em 31/12/2018

Capital
Resultados
realizado transitados
100,000.00

22,732.79

Reserva
Legal
29,939.57

Resultado
Dividendos Líquido do
período
0.00

Total do
Capital
Próprio

145,397.37

298,069.73
0.00

Aplicações de resultados do período

0.00

- Cobertura de Prejuízos

0.00

- Reserva Legal
- Incorporação de Reservas

-29,869.84
198,000.00 -22,732.79

29,869.84

0.00

-175,267.21

0.00

- Dividendos

0.00

- Dividendos Antecipados

0.00

- Outras perações

2,000.00

2,000.00

Resultado Líquido do período
Saldo em 31/12/2019

300,000.00

0.00

69.73

150,566.15

9,433.85

0.00

188,676.95

188,676.95

188,676.95

488,746.68

-9,433.85

150,566.15

Aplicações de resultados do período
- Dividendos Antecipados
- Incorporação de Reservas

0.00

- Distribuição de Lucros

-179,243.10 -179,243.10

- Outras perações

0.00

Resultado Líquido do período
Saldo em 31/12/2020
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633,026.17
300,000.00 150,566.15

9,503.58

0.00

633,026.17

633,026.17 1,093,095.90
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Demonstração de Fluxos de Caixa
Ifthenpay, Lda.
Demosntração de Fluxos de Caixa a 31 de dezembro de 2020

Valores: euros
Notas

Fluxos de caixa das atividades operacionais (método direto)
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
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4
4

31-12-2020

31-12-2019

4,019,944.52
-2,302,594.25
-265,436.27
1,451,914.00
57,010.16
33,435.61
1,542,359.77

1,458,089.82
-1,689,345.89
-218,324.60
-449,580.67
17,743.22
7,705.62
-424,131.83

-9,902.29
-2,570.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-12,473.28

-13,023.64
-9,678.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-22,702.26

0.00
0.00
0.00
0.00
14.41

0.00
200,000.00
0.00
0.00
132.18

0.00
181.65
0.00
0.00
0.00
196.06
1,530,082.55

0.00
0.00
0.00
-198,000.00
0.00
2,132.18
-444,701.91

2,693,609.92
4,223,692.47

3,138,311.83
2,693,609.92
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Anexo às Demonstrações Financeiras
Identificação da Entidade
A Ifthenpay, Lda. é uma sociedade por quotas, constituída a 21 de janeiro de 2013,
com sede na Rua São José 771, Santa Maria da Feira e tem como actividade principal:
Outras actividades de serviços financeiros diversos, n.e., excepto seguros e fundos de
pensões
A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de pagamento para a prossecução
das seguintes actividades: a) Execução das operações de pagamento , incluindo a
transferência de fundos depositados numa conta de pagamento aberta junto do
prestador de serviços de pagamento do utilizador ou de outro prestador de serviços de
pagamento, tais como a execução de débitos diretos, incluindo os de carácter pontual,
a execução de operações de pagamento através de um cartão de pagamento ou de um
dispositivo semelhante, a execução de transferências a crédito, incluindo ordens de
domiciliação e o envio de fundos; b) Prestação de serviços operacionais e serviços
complementares estreitamente conexos com os serviços de pagamento tais como
garantias de execução de operações de pagamento, serviços cambiais, actividades de
guarda, e armazenamento e processamento de dados; c) Exploração de sistemas de
pagamento

O capital social é representado por 300.000 euros encontrando-se realizado na
totalidade. O capital Social é repartido pelos sócios Carlos Filipe Quintas Moura (50%)
e Nuno André Coutinho Freitas Breda (50%)

Em termos fiscais, a Ifthenpay iniciou a sua actividade em 5 de fevereiro de 2013 e em
1 de abril de 2014 para efeitos do Banco de Portugal.
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Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações
Financeiras
2.1 As demonstrações financeiras anexas foram preparadas e elaboradas em base
individual, no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos
contabilísticos, ajustados para dar cumprimento às disposições das Normas
Internacionais de Relato Financeiro ou International Accounting Standards/International
Financial Reporting Standards (IAS/IFRS), e respectivas interpretações "IFRIC",
emitidas pelo International Financial Reporting Interpretation Committee e Standing
Interpretation Committee (SIC), tal como adotadas na União Europeia de acordo com o
Regulamento (CE) nº 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho,
transposto para o ordenamento nacional pelo Decreto-Lei nº 35/2005, de 17 de
Fevereiro e pelo Aviso nº 5/2015, de 7 de Dezembro, do Banco de Portugal. De ora em
diante, o conjunto daquelas normas e interpretações serão designadas genericamente
por "IAS/IFRS".

2.2 Não foram derrogadas quaisquer disposições das IAS/IFRS que tenham tido efeitos
nas demonstrações financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do activo, passivo
e dos resultados da Sociedade.

2.3 O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o do ano
anterior. A partir de 2014, a Sociedade ficou sujeita à supervisão do Banco de Portugal,
pelo que teve de adoptar as Normas de Contabilidade Ajustadas (NCA), preparando e
elaborando todas as demonstrações financeiras na óptica da contabilidade bancária. A
adopção, a parir de 1 de janeiro de 2017 das NIC não originou impacto nas
demonstrações financeiras da empresa, uma vez que as matérias em que as NCA
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diferiam das IAS/IFRS não eram aplicáveis à Ifthenpay.

Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas adoptadas pela Entidade na preparação das
demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

3.1 BASES DE APRESENTAÇÃO E MENSURAÇÃO
Em conformidade com o disposto no artigo 2º e no nº 1 do artigo 3º do Aviso nº 5/2015,
de 7 de Dezembro, do Banco de Portugal, as demonstrações financeiras em base
individual foram elaboradas de acordo com as livros e registos contabilísticos, ajustados
para dar cumprimento às disposições das Normas Internacionais de Relato Financeiro
ou International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards
(IAS/IFRS),

tal como adotadas, em cada momento, por Regulamento da União

Europeia, Regulamento (CE) nº 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
19 de Julho, e respeitando a estrutura conceptual para a sua preparação e apresentação
das demonstrações financeiras que enquadra aquelas normas. As demonstrações
financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a
partir dos registos contabilísticos, com base no princípio do custo histórico e
especialização dos exercícios.

3.2 POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO
3.2.1 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS
Os activos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente registados ao custo de
aquisição, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às
actividades necessárias para colocar os activos na localização e condição necessárias
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para operarem da forma pretendida, deduzido das depreciações/amortizações e perdas
por imparidade acumuladas.
Os activos fixos tangíveis e os activos intangíveis são registados pelo modelo do custo,
apresentados pelo respectivo valor líquido de depreciações/amortizações acumuladas
e eventuais perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações/amortizações foram calculadas, após o momento em que o bem se
encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes,
às taxas de amortização previstas na lei fiscal, por se considerarem representativas da
vida útil esperada dos activos.

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são
susceptíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como
gastos no período em que são incorridas.

3.2.2 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
A Sociedade está sujeita ao regime fiscal consignado no Código do Imposto sobre o
Rendimento de Pessoas Colectivas, no Estatuto dos Benefícios Fiscais e demais
legislação.

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto corrente, não
havendo lugar a reconhecimento de impostos diferidos para o exercício de 2020.

O imposto corrente a pagar é baseado no lucro tributável do período (resultado fiscal do
exercício). O lucro tributável difere do resultado contabilístico, uma vez que exclui
diversos gastos e rendimentos que apenas serão dedutíveis ou tributáveis em outros
períodos, bem como gastos e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis.
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O imposto corrente é calculado com base na taxa de imposto legalmente em vigor em
Portugal, que corresponde à taxa de imposto de 21%, acrescida da derrama de 1,5%.

3.2.3 INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Os activos e os passivos financeiros foram reconhecidos na demonstração da posição
financeira quando a Sociedade se tornou parte das correspondentes disposições
contratuais.
Os activos e passivos financeiros que apresentem as seguintes características,
encontram-se mensurados:
a) Ao Custo
i) Sejam á vista ou tenham uma maturidade definida;
ii) Tenham associado um retorno fixo ou determinado;
iii) Não sejam ou incorporem um instrumento financeiro derivado.

Estão incluídos nesta categoria os seguintes activos financeiros:
- Clientes e outras dívidas de terceiros (deduzido de perdas por imparidade);
- Outros activos financeiros (deduzidos de eventuais imparidades);
- Disponibilidades em Outras Instituições de Crédito (vencíveis a menos de 3 meses);

Estão incluídos nesta categoria os seguintes passivos financeiros:
- Fornecedores e outras dívidas de terceiros;

b) Ao justo valor
Estão os activos e passivos financeiros não incluídos nas categorias do “custo” ou “custo
amortizado”, sendo que as variações no respectivo justo valor são registadas em
resultados como perdas por reduções de justo valor e ganhos por aumentos de justo
valor.
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Estão incluídos nesta categoria os seguintes activos financeiros:
- Participações financeiras em entidades que não sejam subsidiárias, empresas
conjuntamente controladas e associadas (excepto quando se tratam de empresas cujas
acções não estão cotadas na bolsa, neste caso, não se podendo determinar com
fiabilidade o justo valor, as mesmas são mensuradas ao custo deduzido de eventuais
perdas por imparidade);
- Activos e passivos financeiros detidos para negociação (São adquiridos ou incorridos
essencialmente com a finalidade de venda ou liquidação no curto prazo ou pertençam
a uma carteira de instrumentos financeiros e apresentem evidencia de terem
recentemente proporcionado lucros reais. Incluem-se por definição nesta rubrica os
instrumentos financeiros derivados);
- Outros activos ou passivos financeiros que por definição sejam considerados nesta
rubrica.

Os activos financeiros incluídos nas categorias do “custo” são sujeitos a testes de
imparidade em cada data de relato. Tais activos financeiros encontram-se em
imparidade quando existe uma evidência objectiva de que, em resultado de um ou mais
acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa
futuros estimados são afectados.

Para os activos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer
corresponde à diferença entre a quantia escriturada do activo e a melhor estimativa do
justo valor do activo na data de relato.

As perdas por imparidade são registadas em resultados como perdas por imparidade
no período em que são determinadas.
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Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição
pode ser objectivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o
reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser
efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida caso a perda não tivesse
sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é reconhecida em
resultados como reversões de perdas por imparidade, não sendo permitida a reversão
de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital
próprio (mensurados ao custo).

A Sociedade desreconhece activos financeiros apenas quando os direitos contratuais
aos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade
o controlo desses activos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos
associados à posse dos mesmos.

A Sociedade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente
obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

3.2.4 BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS
Os benefícios do emprego classificam-se em: i) benefícios de curto prazo; ii) benefícios
de médio e longo prazo; iii) outros benefícios pós-emprego; e iv) benefícios de cessação.

A sociedade apenas registou benefícios de curto-prazo:

Os benefícios de curto prazo incluem salários, ordenados, contribuições para a
Segurança Social e benefícios não monetários, como assistência médica.

As férias e subsídio de férias e correspondentes encargos por conta da entidade
patronal, foram registados como gasto do período em que venceu o direito dos
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colaboradores. O valor do subsídio e da remuneração de férias e dos respectivos
encargos vencidos e não pagos à data do balanço, foram estimados e registados na
rubrica Encargos a pagar - Outros encargos a pagar - Por Gastos com Pessoal.

3.3 OUTRAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS RELEVANTES
Caixa e equivalentes de Caixa

Para efeitos da demonstração de fluxos de caixa e equivalentes, compreendem aos
saldos com uma maturidade inferior a 3 meses a contar da data de constituição da
operação ou que possam ser imediatamente realizáveis com risco insignificante de
alteração de valor, onde se incluem caixa e disponibilidades em outras instituições de
crédito.

A sociedade possui contas de depósitos à ordem, na CGD, no Millennium BCP e na
Caixa Agrícola.

Nas três instituições financeiras há contas que são utilizadas exclusivamente para as
transacções relacionadas com a actividade dos serviços de pagamento, tendo a menção
expressa "aberta por conta dos utilizadores do serviço de pagamento”.

As outras contas são utilizadas nas transacções relacionadas com a actividade corrente
da empresa, nomeadamente pagamento de remunerações aos colaboradores e gastos
gerais.

Na elaboração da demonstração de fluxos de caixa, foram incluídos no saldo "Caixa e
seus equivalentes", a totalidade das rubricas "Disponibilidades em outras instituições de
crédito”.
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Fluxos de Caixa
4.1 DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RUBRICA DE CAIXA E EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica caixa e seus equivalentes
inclui depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três
meses).

A caixa e seus equivalentes em 31-12-2020 e 2019 detalha-se conforme se segue:
Caixa e seus Equivalentes

Disponibilidades em outras instituições de
crédito
Outras Disponibilidades

2020

2019

4,222,892.48

2,692,706.90

799.99

903.02

4,223,692.47

2,693,609.92

Os fundos gerados internamente pelas actividades operacionais financiaram os fluxos
das actividades de investimento nem de financiamento, originando um excedente,
reflectindo-se no aumento das disponibilidades entre o início e o final do exercício de
2020.

5. Ativos Financeiros
Durante os períodos findos em 31-12-2019 e em 31-12-2020, esta rubrica teve a
seguinte composição:
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Fundos de Compensação do Trabalho
Aplicação em Instituição de Crédito

2019
1,720.42

2020
2,372.44
1,000.00

1,720.42

3,372.44

O Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) é um fundo autónomo, dotado de
personalidade jurídica e gerido por um Conselho de Gestão. É um fundo de
capitalização individual financiado pelas entidades empregadoras por meio de
contribuições mensais. Estas contribuições constituem uma poupança a que se
encontram vinculadas, com vista ao pagamento de até 50% do valor da compensação
a que os trabalhadores abrangidos pelo novo regime venham a ter direito na
sequência da cessação do contrato de trabalho.
As entregas mensais para o FCT, efetuadas pela entidade empregadora, devem ser
reconhecidas como um ativo financeiro dessa entidade, mensurado pelo justo valor,
com as respetivas variações reconhecidas em resultados, considerando-se que o valor
das unidades de participação divulgado pela entidade gestora do fundo poderá ser um
referencial prático para o efeito.
As variações de justo valor devem ser registadas em conta de Ganhos por aumentos
de justo valor em investimentos financeiros ou em conta de Perdas por reduções de
justo valor em investimentos financeiros.

6. Ativos Fixos Tangíveis
Durante o período findo em 31-12-2020, o movimento ocorrido na quantia escriturada
dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações acumuladas, foi o
seguinte:
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Activo Bruto

Terrenos e recursos naturais

Saldo em
31-12-2019

Aumentos e
Reavaliações

-

-

Abates e
Alienações

Correcções
e Transf.

Saldo em
31-12-2020
-

Edifícios e outras construções

87,437.12

Equipamento básico

32,722.44

Equipamento de transporte

51,790.00

Equipamento administrativo

8,409.17

2,081.30

10,490.47

-

-

-

Equipamentos biológicos
Activos fixos tangíveis em curso
Outros activos fixos tangíveis

87,437.12
6,280.33

39,002.77
51,790.00

-

127.65

127.65

2,288.81

1,413.01

3,701.82

182,647.54

9,902.29

-

-

192,549.83

Abates e
Alienações

Correcções
e Transf.

Saldo em
31-12-2020

Depreciações Acumuladas
Saldo em
31-12-2019

Aumentos

Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções

(4,371.85)

(4,371.84)

(8,743.69)

Equipamento básico

(12,261.31)

(8,026.24)

(20,287.55)

Equipamento de transporte

(50,549.64)

(1,375.00)

(51,924.64)

Equipamento administrativo

(1,219.87)

(1,142.73)

(2,362.60)

Equipamentos biológicos
Outros activos fixos tangíveis

-

-

(286.10)

(311.80)

(68,688.77)

(15,227.61)

(597.90)
-

-

(83,916.38)

Gastos com Depreciações
2019

2020

Edifícios e outras construções

4,371.85

4,371.85

Equipamento básico

6,018.04

8,026.24

Equipamento de transporte

6,435.42

1,375.00

Equipamento administrativo

1,099.87

1,142.73

Activos Fixos Tangíveis
Terrenos e recursos naturais

Equipamentos biológicos
Outros activos fixos tangíveis
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7. Ativos Intangíveis

Durante o período findo em 31-12-2020, o movimento ocorrido na quantia escriturada
dos activos intangíveis, bem como nas respectivas depreciações acumuladas, foi o
seguinte:
Activo Bruto
Saldo em
31-12-2019
Goodwill
Projectos de desenvolvimento

Abates e
Alienações

Aumentos

-

Correcções
e Transf.

Saldo em
31-12-2020

-

-

-

-

-

11,589.76

1,720.99

13,310.75

Propriedade industrial

-

850.00

850.00

Outros activos intangíveis

-

-

-

11,589.76

2,570.99

Programas de computador

...
-

-

Abates e
Alienações

Correcções
e Transf.

14,160.75

Amortizações Acumuladas
Saldo em
31-12-2019
Projectos de desenvolvimento

Aumentos

Saldo em
31-12-2020

-

-

-

(4,854.74)

(3,652.56)

(8,507.30)

Propriedade industrial

-

-

-

Outros activos intangíveis

-

-

-

(4,854.74)

(3,652.56)

Programas de computador

...
-

-

(8,507.30)

Gastos com Amortizações

Activos Intangíveis
Projectos de desenvolvimento
Programas de computador
Propriedade industrial
Outros activos intangíveis
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2,897.74
46.03

3,085.94
566.62

2,943.77

3,652.56
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8. Passivos por Impostos Correntes
Durante os períodos findos em 31-12-2019 e em 31-12-2020 esta rubrica teve a seguinte
composição:
Passivos por Impostos Correntes

IRC a pagar

2020

2019

135,467.24

19,627.16

135,467.24

19,627.16

9. Passivos Financeiros
A Sociedade desenvolve uma variedade de instrumentos financeiros, no âmbito da sua
política de gestão, nomeadamente:

9.1 Sector Público Administrativo
Apresentamos de seguida a decomposição da conta "Credores e outros recursos Sector Público Administrativo", à data de 31/12/2020:

2019
Finanças
Segurança Social
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50,383.67

204,078.63

3,753.12

4,925.66

54,136.79

209,004.29
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Saldos Credores
Corrente
IRC - A Pagar
Retenção imposto s/ rend.
IVA - A Pagar
Restantes Impostos
Contribuição p/ Seg. Social

2019

2020

19,627.16

135,467.24

2,302.59

3,375.52

28,445.62

65,163.76

8.30

72.11

3,753.12

4,925.66

54,136.79

209,004.29

Não existem pagamentos em atraso ao Estado. Os montantes apresentados
correspondem aos montantes apurados no mês de dezembro de 2020, que serão
regularizados em janeiro e fevereiro de 2021.

9.2 Cobranças por conta de terceiros

Em 31/12/2020, o saldo corrente da rubrica “Credores e outros recursos – Cobranças
por conta de terceiros” é o seguinte:

Cobranças por conta de terceiros

2019

2020

2,072,848.23

2,765,521.54

2,072,848.23

2,765,521.54

Nesta rubrica reconhecem-se os montantes recebidos até ao dia 30 de dezembro de
2020 e posteriormente transferidos aos respectivos clientes nos primeiros dias úteis de
janeiro de 2021.

Relatório de Gestão 2020

Pág. 28 / 35

9.3 Outros Passivos

2019
Clientes (saldos contrários)
Pessoal
Empresas do Grupo e Participadas
Outros accionistas
Fornecedores de investimentos
Adiantamentos por conta de vendas
Credores por acréscimos de gastos
Remunerações a pagar ao pessoal
Juros a liquidar
Outros acréscimos de gastos
Outros Credores

2020

1,637.16

6.28

27,683.52

37,122.53

170,971.75
200,292.43

236,546.03
273,674.84

10. Capital e Outras Rúbricas de Capital Próprio

O capital social encontra-se integralmente realizado, ascendendo a 300.000,00 euros.

Em 31-12-2020 e 31-12-2019, as restantes rubricas de capital próprio têm a seguinte
composição:

Capital Próprio
2019
Capital
Reserva Legal
Resultados Transitados
Resultado Líquido do Exercício
Dividendos Antecipados

2020

300,000.00

300,000.00

69.73

9,503.58

-

150,566.15

188,676.95

633,026.17

-

-

488,746.68

1,093,095.90

Quanto à Reserva Legal, a legislação comercial estabelece que, no mínimo, 5% do
Resultado Líquido do exercício seja destinado ao seu reforço, até que esta represente,
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pelo menos, 20% do Capital Social. Esta Reserva não é distribuível, excepto no caso de
liquidação da sociedade, mas pode ser utilizada para cobertura de prejuízos ou aumento
do Capital.

O Resultado Líquido de 2019 foi levado a Resultados Transitados, no montante de
150.566,15 euros, a Reservas Legais no montante de 9.433,85 e os restantes 28.676,95
euros foram distribuídos pelos sócios. Posteriormente foi levado a Reservas Livres, que
em conjunto com as Reservas Legais, permitiram o aumento do Capital Social em
200.000,00 euros.

Por deliberação da Assembleia Geral realizada em 25-03-2021, o Resultado Líquido de
2020, no valor de 633.026,17 euros, será transferido para a conta de Reservas Legais
no montante de 31.651,31 euros, Resultados Transitados no montante de 401.374,86
euros e o remanescente distribuído pelos sócios no montante de 200.000,00 euros.

11. Rendimentos de Serviços e Comissões / Encargos com Serviços e
Comissões

Nos exercícios de 2020 e 2019, as prestações de serviços têm a seguinte composição:

Prestação se Serviços

Serviço de Cobranças
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2,106,247.56

2020
3,333,290.93

2,106,247.56

3,333,290.93
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Comissões Suportadas

Comissões serviços de pagamento

2019
1,325,808.36

2020
1,897,337.76

1,325,808.36

1,897,337.76

12. Outros Resultados de Exploração

Em 31-12-2020 e 31-12-2019, esta rubrica teve a seguinte composição:

Outros Resultados de Exploração

Ganhos em operações Financeiras
Outros Rendimentos e Receitas Operacionais
Outros Encargos e Gastos Operacionais
Outros Impostos

2019
15.63
2,297.61

2020
14.41
1,440.00

4,179.78
3,160.88
(5,027.42)

7,227.16
(5,772.75)

13. Benefícios dos Empregados

O número médio de pessoas ao serviço da Sociedade, à data de 31/12/2020 e 31/12/2019
foi 10.

Gastos com o Pessoal

Remunerações dos Órgãos Sociais
Remunerações do pessoal
Encargos sobre Remunerações
Seguro Ac. Trab. e Doenças Profi.
Estimativa para participação nos lucros
Seguro de Saúde
Outros gastos com Pessoal
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2019
59,494.54
109,811.71
37,346.46
1,416.69
6,194.93
1,378.00
215,642.33

2020
59,494.54
136,321.02
42,948.53
1,914.13
5,732.18
7,955.97
254,366.37
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Durante o exercício de 2020 estiveram ao serviço da sociedade dois sócios-gerentes e
oito colaboradores. Os colaboradores e os sócios estão abrangidos pelo Regime Geral
da Segurança Social. Não foram atribuídos planos de benefícios pós-emprego ou outros
benefícios a longo prazo.

Em 2018 a empresa atribuiu aos sócios e colaboradores um seguro de saúde. Foi
subscrito um plano da Multicare da companhia de seguros Fidelidade.

À data de 31/12/2020, não existem valores em mora à Autoridade Tributária ou
Segurança Social.

14.Gastos Gerais Administrativos

Nos exercícios de 2020 e 2019, esta rubrica teve a seguinte composição:

Gastos Gerais Administrativos

Com Fornecimentos
Água, Energia e Combustíveis
Material de Consumo Corrente
Outros Fornecimentos de Terceiros
Com Serviços
Rendas e Alugueres
Comunicações
Deslocações, Estadas e Representação
Publicidade e Edição de Publicidade
Conservação e Reparação
Seguros
Serviços Especializados
Outros Serviços de Terceiros
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2019

2020

4,558.19

4,083.00

1,921.51

1,869.88

847.93

938.76

15,915.20

36,158.83

404.60

2,275.81

8,286.66

1,352.35

167,380.01

181,854.61

3,295.85

5,349.20

1,935.08

2,084.68

82,240.81

101,099.18

6,258.00

2,612.28

293,043.84

339,678.58
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15.Imposto Sobre o Rendimento
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e
correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco
anos para a Segurança Social), excepto quando tenha sido efectuado reporte de
prejuízos fiscais, bem como de qualquer outra dedução ou crédito de imposto, em que
o prazo de caducidade é o do exercício desse direito.

O Órgão de Gestão da empresa entende que as eventuais correcções resultantes de
revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos
não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras.

No exercício de 2020, o custo com impostos sobre os lucros reconhecidos em
resultados, bem como a taxa efectiva de imposto, medida pela relação entre a dotação
para impostos e o lucro antes de impostos, podem ser resumidos como se segue:

Imposto sobre o Rendimento
2019
Imposto corrente
Imposto diferido
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2020

57,010.16

183,992.24

57,010.16

183,992.24
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Reconciliação da Taxa Efectiva de Impostos

Resultados Antes de Impostos
Resultado Fiscal
Prejuízos Fiscais Dedutíveis
Matéria Colectável
Impostos apurado com base na taxa nominal de
Sifide
Derrama
Tributação Autónoma
Imposto sobre o Rendimento do Exercício
Taxa média efectiva de imposto

2019

2020

245,687.11

817,018.41

246,076.61

815,601.52

-

-

246,076.61
51,076.09

815,601.52
170,276.32

3,691.15

12,234.02

2,242.92

1,481.90

57,010.16

183,992.24

23%

23%

16.Acontecimentos após a data do balanço
Após a data de Balanço e até à presente data, não ocorreu qualquer facto considerado
relevante para a actividade da empresa que requeira ajustamentos ou divulgações nas
demonstrações financeiras.

17.Outras Informações

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, a Empresa suportou despesas
com investigação e desenvolvimento (“I&D”), susceptíveis de serem elegíveis para
efeitos do aproveitamento do Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e
Desenvolvimento Empresarial (“SIFIDE II” -Decreto-Lei n.º 82/2013, de 17 junho,
aprovado em Diário da República, 1.ª série – N.º 114 – 17 de junho de 2013), nos termos
do art.º 6 da Lei nº 40/2005, na redacção dada pela Lei nº 162/2014.
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