
RELATÓRIO DE GESTÃO 
EXERCÍCIO DE 2014 

 

 

Em cumprimento do disposto nos artigos 65º e 66º do Código das Sociedades Comerciais, 

apresentamos com referência ao exercício de dois mil e catorze, o relatório de gestão da 

empresa: 

JOSÉ MATA - CONSULTORES DE SEGUROS, LDA. 

 

1. A sociedade exerce a actividade de corretagem no sector de seguros a partir da sua sede 

social na Rua Artilharia Um, 79, 2º, na cidade de Lisboa. 

 

� Durante o presente exercício a sociedade atingiu um volume de negócios que 

totalizou 1.950.896 Euros. Verificou-se um decréscimo dos valores da mediação, 

comparativamente com o ano anterior, de 6,7% (€140.041). 

� O resultado  antes de imposto evidenciou uma redução de 49%. 

� Os custos relacionados com a conta 62-Fornecimentos e serviços externos foram 

inferiores ao ano anterior em 8,46%. 

� Os gastos com o pessoal diminuíram 9.235€ (1%), de referir que o exercício de 2013 

inclui a gratificação aos colaboradores, no montante de 2.500€, a título de 

gratificação de resultados. 

 

3.  De forma a melhor ilustrar a evolução da empresa a seguir se apresentam alguns índices: 

 

(Unidade: Euros)

Variação
%

Resultado antes das depreciações (EBITDA) 28.938 67.653 -57,23

Resultado operacional - antes de juros (EBIT) 14.494 30.698 -52,79

Resultado antes de impostos 16.245 31.959 -49,17

Resultados líquidos 1.431 13.330 -89,26

Rubrica 2014 2013

 

4. A Gerência informa que a Empresa não apresenta dívidas ao Estado em situação de 

mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro. 

 

5. Dando cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, a Gerência 

informa que a sua situação perante a segurança Social encontra-se regularizada de 

acordo com os prazos legalmente estipulados. 
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6. Não foram concedidas autorizações para a realização de negócios entre a Sociedade e os 

seus Administradores. 

 

7. Em virtude da situação da economia mundial e especificamente do país não se prevê, 

que o próximo exercício possa ter um comportamento de crescimento. 

 

8. Os resultados líquidos do exercício, depois da provisão para impostos, no valor de 

14.814,20 Euros, foram de €1.430,92. 

 

9.  Propomos que os resultados sejam distribuídos na totalidade para a conta de Reservas 

Livres. 

 

10. O relatório de gestão e os respectivos documentos de prestação de contas estão 

patentes aos sócios na sede da Sociedade. 

 

 

Lisboa, 05 de Março de 2015 

 

 


