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I -  RELATÓRIO DE GESTÃO  

     
Em cumprimento das disposições legais em vigor, a Gerência da easypay apresenta o seu relatório 

de gestão e os documentos de prestação de contas referente ao exercício findo a 31 de dezembro 

de 2019. 

INTRODUÇÃO 

Pensada em 2000, a easypay, nasce apenas em 2007, quando a União Europeia cria a 

regulamentação que permite a existência de instituições de pagamento. 

Licenciada e supervisionada pelo Banco de Portugal, está autorizada a prestar os seus serviços de 

pagamento em todos os países da zona SEPA. 

A easypay, uma empresa tecnológica pioneira em Portugal com uma posição de destaque nos 

mercados nacional e internacional, permite às empresas receber pagamentos através de uma 

única plataforma, disponibilizando vários meios de pagamento para atingir esse objetivo: 

Multibanco, Débito Direto SEPA, Cartão de Crédito (Visa e Mastercard), MBWay e Boleto Bancário 

Dedicada aos serviços de pagamentos, contribuindo com soluções inovadoras, flexíveis e simples 

para o crescimento dos negócios dos seus clientes, assegura serviços de consultoria a todo o tipo 

de empresas que procuram a melhor solução para gerir e receber os pagamentos do seu negócio, 

ao apresentar-lhes soluções customizadas. 

MERCADO 

Se há setor que tem passado por grandes transformações, é o do mercado de pagamentos.  

Nos últimos tempos, ocorreram importantes alterações, que propiciam operações de pagamento 

cada vez mais rápidas, seguras e convenientes.  






O mercado de pagamentos de retalho europeu tem evoluído no sentido de uma crescente 

integração e harmonização, sendo a Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA) o exemplo mais 

visível deste processo. Esta harmonização tem sido efetuada através da promoção de 

instrumentos de pagamento com alcance pan-europeu e da definição de requisitos legais e 

técnicos uniformes (como nas transferências a crédito, nos débitos diretos e, mais recentemente, 

nas transferências imediatas).  

Os próximos anos serão desafiantes para as entidades que operam no mercado de pagamentos em 

Portugal. 

ATIVIDADE DA EMPRESA 

O ano de 2019 caracterizou-se pela entrada da gestora de fundos espanhola Fidentiis Gestión no 

capital da empresa, com elevada experiência no mercado espanhol, dando assim 

complementaridade ao negócio, com o objetivo de acelerar a internacionalização. 

Ainda em 2019, a easypay completou com sucesso junto do Banco de Portugal o processo de 

reautorização como Instituição de Pagamento decorrente da entrada em vigor do Decreto-Lei          

n.º 91/2018, de 12 de novembro.  

Focada nos interesses e hábitos do consumidor, indo ao encontro das necessidades de cada um 

dos seus clientes e parceiros, em 2019 a easypay voltou a verificar um crescimento significativo 

de atividade, resultando novamente numa taxa de crescimento de dois dígitos. O Volume de 

Negócios cresceu 39%, e o número dos pagamentos processados ultrapassou os 7,1 milhões. Ao 

qual correspondem um volume de transações de 509 milhões de euros face aos 178 milhões de 

euros do ano anterior, ou seja, um acréscimo superior a 185%. 






 

Os Fornecimentos e Serviços Externos atingiram um valor de 1 782 768! o que representa um 

crescimento de 45% comparativamente a 2018. Tendo em conta que é nesta rubrica que se 

encontram os Custos com as Operação de Pagamentos, isto é, o chamado custo directo, este 

aumento explica-se com o aumento do Volume de Negócios. 

Atingiu-se a estabilização do investimento anteriormente iniciado em recursos humanos mais 

qualificados de forma a reforçar as capacidades da organização em acompanhar o 

desenvolvimento e as constantes mudanças do mundo atual, o que em termos brutos representa 

apenas um aumento de 4% em Custos e Gastos com o Pessoal face ao ano anterior. A gestão 

continua a acreditar que investir na qualificação do pessoal é investir na modernização da 

empresa, que é o motor que permite aportar uma competitividade efetiva e saudável à instituição. 

É um investimento que se espera que será compensado no futuro. 
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No seu melhor ano de sempre, a easypay registou uma variação positiva na ordem 58% nos 

Resultados Operacionais (EBIT), situando-se nos 430 733, 19! (quatrocentos e trinta mil           

setecentos e trinta e três euros e dezanove cêntimos) . 

No final do exercício e em consequência da atividade desenvolvida, foi apurado um Resultado 

Líquido de 321 360,56! (trezentos e vinte e um mil, trezentos e sessenta euros e cinquenta e seis 

cêntimos). 
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*entrada em vigor da IFRS16 
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A Gerência propõe a seguinte aplicação de resultados líquidos do exercício: 

- para reservas livres do valor de 286 360,56! (duzentos e oitenta e seis mil trezentos e sessenta 

euros e cinquenta e seis cêntimos) 

- Distribuição aos sócios da sociedade, o valor global de 35.000! (trinta e cinco mil euros) 

A empresa não tem dívidas ao Estado ou à Segurança Social em situação de mora, e não existem 

factos relevantes ocorridos após o termo do exercício. 

A empresa não tem sucursais estando toda a operação centralizada na sua sede em Lisboa.   

Quanto à matéria de riscos, em especial riscos financeiros, não há nada a sublinhar considerando 

que as políticas de gestão de risco são suficientes e ajustadas às características das atividades 

desenvolvidas.  

A sociedade não é titular de quotas próprias. 

PERSPETIVAS FUTURAS 
  
Em 2020 a easypay apostará numa nova estratégia comercial, mais flexível na utilização de 

diferentes meios de pagamento, com um preçário unificado para todos os meios de pagamento e  

com o lançamento da Fee Payment Account, uma de comissões segregada da conta de 

pagamentos. 

A segurança dos dados e das operações continuará a ser um dos principais focos da atuação da 

empresa, indo de encontro aos requisitos da DSP2. 

A Pandemia COVID 19, cujos impactos começaram a ser sentidos em Portugal no 1º trimestre de 

2020, condicionou já a atividade de clientes da Easypay, causando a paragem ou diminuição do 






respetivo transacional. A Easypay desenvolveu um programa de reorientação da sua atividade, 

reforçando a aposta no comércio online, propiciando às empresas e aos empresários soluções de 

pagamento adequadas às novas formas de desenvolvimento das atividades económicas. A 

Easypay procura desta forma minimizar o impacto da Pandemia na sua atividade. Na data de 

elaboração deste relatório a Easypay não tinha recorrido a medidas de proteção do emprego ou de 

auxílio financeiro às empresas implementadas pelo Governo de Portugal para combate aos efeitos 

na economia da Pandemia COVID 19.           

Finalmente aos clientes, fornecedores e parceiros é devida uma palavra de reconhecimento pela 

confiança depositada e pelo interesse e contribuição para o crescimento da easypay. 

Lisboa, 22 de abril de 2020 

A Gerência
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O CONTABILISTA CERTIFICADO          ÓRGÃO DE GESTÃO 

 
 

(Montantes expressos em Euros)

Notas 31/12/2019 31/12/2018

ATIVO:

Ativo não corrente:

Ativos fixos tangíveis 6 198 248,89 76 819,29 

Ativos  intangíveis 7 78 506,71 78 506,71 
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial 8.6 41 673,97 - 
Outros ativos não correntes 8.7 7 522,92 4 123,20 

325 952,49 159 449,20 
Ativo corrente:

Adiantamentos a fornecedores 8.5 22 342,40 22 342,40 

Estado e outros entes públicos 8.2 60 290,80 51 324,00 

Outras dividas de terceiros 8.3 91 609,64 138 949,70 

Outros ativos correntes 4.1/8.1 57 649,02 59 855,36 

Caixa e equivalentes de caixa 4.1 3 051 718,14 2 798 714,30 

3 283 610,00 3 071 185,76 

3 609 562,49 3 230 634,96 
CAPITAL PRÓPRIO:

Capital Social 9 125 000,00 125 000,00 

Reservas legais 9 25 000,00 25 000,00 

Outras reservas 9 274 387,19 172 621,87 

Resultados transitados 9 13 833,40 13 830,41 

Ajustamentos em ativos financeiros 9 2 627,26 - 

Resultado líquido do período 9 321 360,56 193 196,71 

762 208,41 529 648,99 
PASSIVO:

Passivo não corrente:

Provisões 10 9 638,43 9 638,43 

9 638,43 9 638,43 

Passivo corrente:

Fornecedores 8.5 14 320,15 25 771,26 

Estado e outros entes públicos 8.2 191 474,82 166 600,53 

Financiamentos obtidos 8.8 122 715,72 - 

Outros credores correntes 8.4 2 509 204,96 2 498 975,75 
2 837 715,65 2 691 347,54 
2 847 354,08 2 700 985,97 
3 609 562,49 3 230 634,96 

BALANÇO

Rubricas
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O CONTABILISTA CERTIFICADO          ÓRGÃO DE GESTÃO 

 
 

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas Notas 31/12/2019 31/12/2018

Prestação de serviços 11 3 013 246,95 2 160 721,28 

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 8.6 (3 953,29) - 

Fornecimentos e serviços externos 12 (1 782 767,65) (1 228 117,86)

Gastos com o pessoal 13 (724 957,37) (698 863,96) 

Outros Proveitos 14 45 869,48  70 201,85  

Outros Custos 15 (8 062,21) (13 065,63) 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA) 539 375,91 290 875,68 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 16 (108 642,72) (18 897,29)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   (EBIT) 430 733,19 271 978,39 

Juros e gastos similares suportados 17 (4 612,00) - 

Resultado antes de impostos   (EBT) 426 121,19 271 978,39 

Imposto sobre o rendimento do período 18 (104 760,63) (78 781,68)

Resultado líquido do período 321 360,56 193 196,71 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
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(M
ontantes expressos em

 Euros)

Rubricas
Notas

Capital realizado
Reservas legais

O
utras reservas

Resultados 
transitados

Ajustam
entos 

em
 ativos 

financeiros

Resultado 
líquido do 
período

Total
Total do Capital 

Próprio

Posição em
 01-01-2018

1
125 000,00 

25 000,00 
78 542,58 

13 830,41 
- 

141 357,71 
383 730,70 

383 730,70 

Alterações no período

Ajustam
entos de Justo valor

- 
- 

(2 278,42)
- 

- 
- 

(2 278,42)
(2 278,42)

O
utras alterações reconhecidas no capital próprio

- 
- 

96 357,71 
- 

- 
(96 357,71)

- 
- 

2
- 

- 
94 079,29 

- 
- 

(96 357,71)
(2 278,42)

(2 278,42)

Resultado líquido do período
3

193 196,71 
193 196,71 

193 196,71 

Resultado integral
4=2+3

96 839,00 
- 

- 

O
perações com

 detentores de capital no período

D
istribuições

- 
- 

- 
- 

- 
(45 000,00)

(45 000,00)
(45 000,00)

5
- 

- 
- 

- 
- 

(45 000,00)
(45 000,00)

(45 000,00)

Posição em
 31-12-2018

6=1+2+3+5
9 

125 000,00 
25 000,00 

172 621,87 
13 830,41 

- 
193 196,71 

529 648,99 
529 648,99 

DEM
O

NSTRAÇÃO
 DAS ALTERAÇÕ

ES NO
 CAPITAL PRÓ

PRIO
 DE 2018

(M
ontantes expressos em

 Euros)

Rubricas
Notas

Capital realizado
Reservas legais

O
utras reservas

Resultados 
transitados

Ajustam
entos 

em
 ativos 

financeiros

Resultado 
líquido do 
período

Total
Total do Capital 

Próprio

Posição em
 01-01-2019

6
125 000,00 

25 000,00 
172 621,87 

13 830,41 
- 

193 196,71 
529 648,99 

529 648,99 

Alterações no período

Ajustam
entos de justo valor

- 
- 

(1 431,39)
- 

- 
(1 431,39)

(1 431,39)
O

utras alterações reconhecidas no capital próprio
- 

- 
103 196,71 

2,99 
2 627,26 

(103 196,71)
2 630,25 

2 630,25 

7
- 

- 
101 765,32 

2,99 
2 627,26 

(103 196,71)
1 198,86 

1 198,86 

Resultado líquido do período
8

321 360,56 
321 360,56 

321 360,56 

Resultado integral
9=7+8

218 163,85 
- 

- 

O
perações com

 detentores de capital no período

D
istribuições

- 
- 

- 
(90 000,00)

(90 000,00)
(90 000,00)

10
- 

- 
- 

- 
- 

(90 000,00)
(90 000,00)

(90 000,00)

Posição em
 31-12-2019

11=6+7+8+10
9 

125 000,00 
25 000,00 

274 387,19 
13 833,40 

2 627,26 
321 360,56 

762 208,41 
762 208,41 

DEM
O

NSTRAÇÃO
 DAS ALTERAÇÕ

ES NO
 CAPITAL PRÓ

PRIO
 DE 2019



 

 

 

O CONTABILISTA CERTIFICADO  ÓRGÃO DE GESTÃO 

 

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas Notas 31/12/2019 31/12/2018

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de clientes 3 664 847,33 3 033 895,82 

Pagamentos a fornecedores (320 013,49) (453 412,35)

Pagamentos ao pessoal (745 362,51) (599 492,17)

Caixa gerada pelas operações 2 599 471,33 1 980 991,30 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (43 690,39) (74 841,68)

Outros recebimentos/pagamentos (2 125 976,27) (671 721,61)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 429 804,67 1 234 428,01 

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis (6 975,00) - 

Recebimentos provenientes de:

Juros e rendimentos similares 80,42 - 

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) (6 894,58) - 

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos (76 725,64) (4 177,72)

Juros e gastos similares (4 612,00) (404,09)

Dividendos (90 000,00) (45 000,00)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) (171 337,64) (49 581,81)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 251 572,45 1 184 846,20 
Caixa e seus equivalentes no início do período 2 811 017,80 1 626 171,60 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4.1 3 062 590,25 2 811 017,80 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
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1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

A EASYPAY – Instituição de Pagamento, LDA. é uma sociedade por quotas, constituída a 18 de Setembro 
de 2000, com sede em Lisboa, e tem como atividade principal Outras Atividades Serviços Apoio Prestados 
às Empresas N.E. 

O capital social é representado por 125.000,00 euros, encontrando-se realizado na totalidade, repartido 
pelos sócios Sebastião José Lancastre (92,2%), Sebastião Manuel Lancastre (0,8%) e Fidentiis Gestion 
S.G.I.I.C. S.A. (7,0%). Em Dezembro de 2015 verificou-se uma transmissão da quota do sócio Sebastião 
Manuel Lancastre para uma quota conjunta detida por Margarida Maria da Camara Ribeiro Ferreira de 
Lancastre, Sebastião José Ribeiro Ferreira de Lancastre, Ana Filipa Ribeiro Ferreira de Lancastre, Pedro 
Ribeiro Ferreira de Lancastre, Teresa Maria Ribeiro Ferreira de Lancastre e Miguel Ribeiro Ferreira de 
Lancastre. Em Março de 2019 verificou-se uma aquisição de 7% das quotas por parte da sociedade 
Fidentiis Gestion S.G.I.I.C. S.A. 

 

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

2.1. As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações a partir dos livros e registos contabilísticos da empresa, mantidos de acordo com as 
Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal como adotadas pela União Europeia, em vigor para 
exercícios económicos iniciados em 1 de Janeiro de 2015. Devem entender-se como fazendo parte 
daquelas normas, as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS” – International Financial 
Reporting Standards) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), as Normas 
Internacionais de Contabilidade (“IAS”), emitidas pelo International Accounting Standards Committee 
(“IASC”) e respetivas interpretações – IFRIC e SIC, emitidas, respetivamente, pelo International 
Financial Reporting Interpretation Committee (“IFRIC”) e pelo Standards Interpretation Committee 
(“SIC”), que tenham sido adotadas pela União Europeia. De ora em diante, o conjunto daquelas 
normas e interpretações serão designados genericamente por “IAS/IFRS”. 

2.2. O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o do ano anterior. A partir 
de 2016, a Easypay passou a adotar pela primeira vez o novo referencial contabilístico IAS/IFRS.   

 

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

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

 

3.1.1. PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE 

No âmbito do pressuposto da continuidade, a entidade avaliou a informação de que dispõe e as suas 
expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir com o seu negócio. Da avaliação 
resultou que o negócio tem condições de prosseguir presumindo-se a sua continuidade. 
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3.1.2. PRESSUPOSTO DO ACRÉSCIMO 

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os 
critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do 
pagamento ou do recebimento. 

 

3.1.3. CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO 

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras estão consistentes de um período 
para o outro. 

 

3.1.4. MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO 

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados nas circunstâncias 
que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são materialmente 
relevantes se puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões económicas tomadas por parte 
dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para 
justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode porém ser 
materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo. 

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros 
acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do 
processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que 
formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração dos resultados, na demonstração das 
alterações no capital próprio e na demonstração dos fluxos de caixa ou no anexo. 

 

3.1.5. COMPENSAÇÃO 

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados exceto quando tal for exigido 
ou permitido por uma IFRS. Assim, o rédito deve ser mensurado tomando em consideração a quantia de 
quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume concedidos pela Entidade. A Entidade 
empreende, no decurso das suas atividades ordinárias, outras transações que não geram rédito mas que 
são inerentes às principais atividades que o geram. Os resultados de tais transações são apresentados, 
quando esta apresentação reflita a substância da transação ou outro acontecimento, compensando 
qualquer rendimento com os gastos relacionados resultantes da mesma transação.  

Os ganhos e perdas provenientes de um grupo de transações semelhantes são relatados numa base 
líquida, por exemplo, ganhos e perdas de diferenças cambiais ou ganhos e perdas provenientes de 
instrumentos financeiros detidos para negociação. Estes ganhos e perdas são relatados separadamente 
se forem materialmente relevantes. 
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3.2. POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO 
 
3.2.1. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção, o qual inclui o 
custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos 
na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa 
inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de 
instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer. 

Qualquer aumento resultante das revalorizações é registado no capital próprio como excedente de 
revalorização, exceto se o mesmo reverter num decréscimo previamente reconhecido em resultados, caso 
em que tal aumento é igualmente reconhecido em resultados. Diminuições resultantes das revalorizações 
são registadas diretamente em excedentes de revalorização até à concorrência de qualquer saldo credor 
remanescente do excedente de revalorização do mesmo ativo. Qualquer excesso das diminuições 
relativamente a esse saldo credor remanescente é diretamente reconhecido em resultados. Quando o ativo 
revalorizado é desreconhecido, o excedente de revalorização incluído no capital próprio associado ao ativo 
não é reclassificado para resultados, sendo transferido para resultados transitados. Sempre que um bem 
é revalorizado, todos os bens da sua classe são revalorizados. 

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações acumuladas e 
eventuais perdas por imparidade acumuladas. 

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, 
de acordo com o método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada 
grupo de bens.  

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma 
alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados. 

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

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a 
diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia escriturada do 
ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação. 

Os ativos fixos tangíveis são depreciados em quota anual durante as vidas úteis estimadas: 

Edifício e Outras Construções 
Equipamento básico 

5 anos 
1 a 5 anos 

Equipamento de transporte 
Equipamento Administrativo 

4 anos 
8 anos 

  

3.2.2. ATIVOS INTANGÍVEIS 

Os ativos intangíveis são mensurados ao custo deduzido de amortizações e perdas por imparidade 
acumuladas, sendo os dispêndios com atividades de pesquisa reconhecidos como gastos no período em 
que são incorridos. 



EASYPAY – Instituição de Pagamento, LDA. 
 
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 
(Montantes expressos em Euros) 
 
 

   5 

As amortizações de ativos intangíveis são reconhecidas numa base linear durante a vida útil estimada dos 
ativos intangíveis. As vidas úteis e método de amortização dos vários ativos intangíveis são revistos 
anualmente, sendo o efeito das alterações a estas estimativas reconhecido na demonstração dos 
resultados prospectivamente. 

Os ativos intangíveis (independentemente da forma como são adquiridos ou gerados) com vida útil 
indefinida não são amortizados, sendo sujeitos a testes de imparidade com uma periodicidade anual, ou 
então sempre que haja uma indicação de que o intangível possa estar em imparidade. 

Relativamente aos intangíveis com vida útil finita, as respetivas amortizações foram calculadas de acordo 
com as seguintes vidas úteis estimadas: 

Propriedade Industrial 3 anos 
Outros Ativos Intangíveis 3 anos 
Programas de Computador 1 ano 

 

3.2.3. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 
INVESTIMENTOS 

Os investimentos detidos pelo Empresa são classificados como segue: 

Investimentos disponíveis para venda: incluem-se aqui os ativos financeiros, não derivados, que são 
designados como disponíveis para venda ou aqueles que não se enquadrem nas categorias anteriores. 

Esta categoria é incluída nos ativos não correntes, exceto se o Conselho de Administração tiver a intenção 
de alienar o investimento num período inferior a 12 meses da data do balanço. Os investimentos são 
inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, que é o justo valor do preço pago incluindo as despesas 
de transação, no caso dos investimentos detidos até ao vencimento e investimentos disponíveis para 
venda. 

Após o reconhecimento inicial, os investimentos mensurados ao justo valor através de resultados e os 
investimentos disponíveis para venda são reavaliados pelos seus justos valores por referência ao seu valor 
de mercado à data do balanço, sem qualquer dedução relativa a custos de transação que possam vir a 
ocorrer até à sua venda. Os investimentos em instrumentos de capital próprio que não sejam cotados e 
para os quais não seja possível estimar com fiabilidade o seu justo valor, são mantidos ao custo de 
aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade. Os investimentos detidos até à maturidade são 
mensurados pelo custo amortizado usando o método da taxa de juro efetiva. 

Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor dos investimentos disponíveis para 
venda são registados no capital próprio, na rubrica “Reservas de justo valor” incluída na rubrica “Outras 
reservas” até o investimento ser vendido ou recebido ou até que o justo valor do investimento se situe 
abaixo do seu custo de aquisição e que tal corresponda a uma perda por imparidade, momento em que a 
perda acumulada é transferida para a demonstração dos resultados. 

Todas as compras e vendas destes investimentos são reconhecidas à data da assinatura dos respetivos 
contratos de compra e venda, independentemente da sua data de liquidação financeira.  
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DÍVIDAS DE TERCEIROS 
 

As dívidas de clientes, de outros devedores e de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal e 
apresentadas na demonstração da posição financeira deduzido de eventuais perdas por imparidade 
reconhecidas na rubrica “Perdas por imparidade acumuladas”, para que os ativos reflitam o seu valor 
realizável líquido. Estas rubricas, quando correntes, não incluem juros por não se considerar material o 
impacto do desconto. 

As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente 
e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. Para tal, cada 
empresa tem em consideração informação de mercado que demonstre que: 

- a contraparte apresenta dificuldades financeiras significativas; 

- se verifiquem atrasos significativos nos pagamentos por parte da contraparte; e 

- se torna provável que o devedor vá entrar em liquidação ou reestruturação financeira. 

As perdas por imparidade reconhecidas correspondem à diferença entre o montante escriturado do saldo 
a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva 
inicial que, nos casos em que se perspetive um recebimento num prazo inferior a um ano, é considerada 
nula por se considerar imaterial o efeito do desconto. 

EMPRÉSTIMOS 
 

Os empréstimos são registados no passivo pelo seu valor nominal deduzido dos custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à emissão desses passivos. Os encargos financeiros são calculados de 
acordo com a taxa de juro efetiva e contabilizados na demonstração dos resultados do período de acordo 
com o princípio da especialização dos exercícios. 

 
CONTAS A PAGAR 
 
As contas a pagar, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente 
equivalente ao seu justo valor 

 

3.2.4. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES 

São reconhecidas provisões apenas quando a Entidade tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) 
resultante dum acontecimento passado, e seja provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma 
saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. 

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato 
dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração 
os riscos e incertezas associados à obrigação.  
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As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletirem a melhor estimativa a 
essa data. 

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas como 
provisões, existindo um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições de um 
contrato ou acordo, cujo cumprimento tenha associados custos que não sejam possíveis de evitar, os quais 
excedem os benefícios económicos derivados do mesmo. 

As provisões que resultem de matérias ambientais são reconhecidas e mensuradas como provisão de 
acordo com a obrigação relacionada. 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre 
que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota. 
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados apenas 
quando for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos. 

 

3.2.5. RECONHECIMENTO DO RÉDITO 

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços 
decorrentes da atividade normal da Entidade. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos. 

A Entidade reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a 
Entidade obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem 
cumpridos. 

Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação dos serviços, ou seja quando incorre 
nos gastos necessários para a execução dos mesmos, se necessário recorre-se do método da 
percentagem de acabamento ou do método do lucro nulo na impossibilidade de determinar fiavelmente o 
desfecho dos contratos de prestação de serviço. 

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao pressuposto do acréscimo, tendo em consideração o 
montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.  

Os dividendos são reconhecidos como outros ganhos e perdas líquidos quando existe o direito de os 
receber. 

O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências 
relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas estimativas em 
resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transação e a especificidade de cada 
acordo. 

 

3.2.6. SUBSÍDIOS 

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando uma certeza razoável de que a Entidade irá 
cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos irão ser recebidos. 
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Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são inicialmente 
reconhecidos no capital próprio, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática 
(proporcionalmente às depreciações dos ativos subjacentes) como rendimentos do período durante as 
vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam. 

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma 
sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto 
compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não 
têm gastos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam 
recebíveis. 

 

3.2.7. 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) Benefícios de curto-prazo 

Os benefícios de curto prazo incluem salários, ordenados, contribuições para a Segurança Social, 
licença por doença, participação nos lucros e gratificações (pagos dentro dos 12 meses) e benefícios 
não monetários (cuidados médicos, alojamento, automóveis e bens ou serviços gratuitos). 

O gasto relativo a participações nos lucros e/ou gratificações é relevado dentro do período em que o 
trabalhador prestou o seu contributo (desde que exista uma obrigação presente, legal/construtiva e 
que a mesma possa ser mensurada com fiabilidade). 

b) Benefícios de médio/longo prazo 

Incluem-se nesta rubrica os benefícios relacionados com licença de longo serviço, jubileu ou outros 
benefícios de longo serviço, benefícios de invalidez de longo prazo, e se não foram liquidáveis dentro 
de 12 meses, a participação nos lucros, gratificações e remunerações diferidas. 

A Entidade reconhece o gasto ou o passivo relativo ao benefício à medida que os trabalhadores vão 
adquirindo o direito ao mesmo, sendo os mesmos mensurados pelo valor presente. 

c) Outros benefícios 

São ainda considerados benefícios pós-emprego as seguintes rubricas: pensões, outros benefícios de 
reforma, seguros de vida pós-emprego e cuidados médicos pós-emprego. 

d) Benefícios de cessação 

Resultam de benefícios pagos em consequência da decisão da Entidade cessar o emprego de um 
empregado antes da data normal de reforma, ou da decisão de um empregado de aceitar a saída 
voluntária em troca desses benefícios.  

e) Benefícios de remuneração em capital próprio 
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Resulta do direito a receber por parte do empregado, instrumentos de capital próprio emitidos pela 
Entidade, ou do facto do valor da obrigação a pagar aos empregados depender do preço futuro de 
instrumentos financeiros de capital próprio emitidos pela mesma. 

3.2.8. IFRS16 – LOCAÇÕES 
 

A Sociedade adotou a aplicação da IFRS 16 a 1 de janeiro de 2019, não tendo procedido à reexpressão 
dos valores comparativos. 

A principal alteração implementada pela IFRS 16, face à IAS 17, reside na classificação e no 
reconhecimento das locações nas demonstrações financeiras dos locatários, eliminando a anterior 
distinção de tratamento contabilístico existente entre locações operacionais e locações financeiras e 
substituindo-a por um único modelo de reconhecimento. 

Face a esta alteração, no início de um contrato, as entidades devem avaliar se este constitui, ou contém, 
uma locação, o que implica comportar o direito de controlar a utilização de um ativo identificado durante 
um certo período de tempo, em troca de uma retribuição. Perante um contrato de locação, o locatário deve 
reconhecer um ativo sob direito de uso e um passivo da locação, ou seja, tratar o reconhecimento sob a 
forma de locação financeira. Ao invés a IAS 17 permitia também o reconhecimento do contrato como 
locação operacional, em que os gastos com a prestação periódica são considerados em resultados assim 
que os pagamentos são efetuados ou devidos. 

O ativo sob direito de uso é mensurado inicialmente pelo seu custo, o qual deve incluir: (a) o montante da 
mensuração inicial do passivo da locação; (b) quaisquer pagamentos de locação efetuados na data de 
entrada em vigor ou antes desta, deduzindo os incentivos à locação recebidos; (c) quaisquer custos diretos 
incorridos no início do contrato; e (d) uma estimativa dos custos de desmantelamento, remoção ou restauro 
do ativo. O passivo da locação é mensurado pelo valor presente dos pagamentos de locação que não 
estejam pagos nessa data. Os pagamentos de locação devem ser descontados segundo a taxa de juro 
implícita na locação, se essa taxa puder ser facilmente determinada. 

Subsequentemente o locatário deve mensurar o ativo sob direito de uso aplicando um modelo do custo, 
exceto no caso de bens locados reconhecidos como propriedades de investimento ao justo valor, no âmbito 
da IAS 40 Propriedades de Investimento, e ativos fixos tangíveis aos quais se aplique o modelo de 
revalorização da IAS 16 Ativos Fixos Tangíveis. O locatário deve aplicar os requisitos de depreciação 
previstos na IAS 16 Ativos Fixos Tangíveis ao depreciar o ativo sob direito de uso. O locatário deve também 
aplicar a IAS 36 Imparidade de Ativos para determinar se o ativo sob direito de uso está ou não em 
imparidade e contabilizar qualquer perda por imparidade identificada. 

A sociedade optou por não aplicar estes requisitos no caso de contratos de locação a curto prazo (inferior 
a 12 meses), assim como em contratos de locação em que o ativo subjacente seja de reduzido valor. 

 

No Balanço são apresentados os ativos sob direito de uso no ativo não corrente e os passivos da locação 
no passivo corrente e/ ou no passivo não corrente, dependendo da maturidade das responsabilidades. Os 
ativos sob direito de uso podem ser apresentados como ativos fixos tangíveis e os que cumpram a definição 
de propriedade de investimento são apresentados como tal.  
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Em relação às contas a utilizar, a contabilização desse ativo não corrente ocorre na conta 43 – “Ativo fixo 
tangível” ou na conta 42 – “Propriedades de investimento”, conforme a situação. Relativamente à 
contabilização do passivo das locações, ocorre na conta 2513 – “Financiamentos obtidos - Instituições de 
crédito e sociedades financeiras – Locações financeiras 

Na demonstração de resultados, a sociedade apresenta o gasto com juros relativo ao passivo e o gasto 
com a depreciação do ativo sob direito de uso, sendo o primeiro uma componente dos gastos de 
financiamento.  

Na demonstração dos fluxos de caixa, tanto a amortização do capital como os juros pagos serão atualmente 
considerados como fluxos de atividades de financiamento.  

Antes da entrada em vigor da IFRS 16, o tratamento contabilístico das locações operacionais passava 
somente pela apresentação do gasto com as rendas na rubrica de fornecimentos e serviços externos e o 
respetivo pagamento era reconhecido como fluxo de atividades operacional.  

No final de um contrato de locação, os gastos totais tendem a ser idênticos em ambos os modelos, contudo, 
com a aplicação da IFRS 16 haverá uma distribuição mais assimétrica dos mesmos ao longo do período 
da locação, dividida entre depreciação e juros, em oposição ao anterior reconhecimento linear do gasto 
com as rendas de cariz unicamente operacional. 

 

 

3.2.9. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

O imposto sobre o rendimento do período corresponde à soma do imposto corrente e diferido. Os impostos 
correntes e os impostos diferidos são registados em resultados, salvo quando os impostos diferidos se 
relacionam com itens registados diretamente no capital próprio, nestes casos os impostos diferidos são 
igualmente registados nas respetivas rubricas do capital próprio. 

O imposto corrente a pagar é baseado no lucro tributável do período. 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.  

Os impostos diferidos referem-se às diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e dos passivos 
para efeitos de relato contabilístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação. 

Os passivos por impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis, 
sendo os ativos por impostos diferidos reconhecidos para as diferenças temporárias dedutíveis, porém tal 
reconhecimento unicamente se verifica quando existem expectativas razoáveis de lucros tributáveis futuros 
suficientes para compensar esses ativos por impostos diferidos, ou diferenças temporárias tributáveis que 
se revertam no mesmo período de reversão das diferenças temporárias dedutíveis. Em cada data de relato 
é efetuada uma revisão desses ativos por impostos diferidos, sendo os mesmos ajustados em função das 
expectativas quanto à sua utilização futura.  

Os ativos e os passivos por impostos diferidos são mensurados utilizando as taxas de tributação que se 
espera estarem em vigor à data da reversão das correspondentes diferenças temporárias, com base nas 
taxas de tributação (e legislação fiscal) que estejam formalmente aprovadas na data de relato. 
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A compensação entre ativos e passivos por impostos diferidos apenas é permitida quando: (i) a Entidade 
tem um direito legal de proceder à compensação entre tais ativos e passivos para efeitos de liquidação; (ii) 
tais ativos e passivos se relacionam com impostos sobre o rendimento lançados pela mesma autoridade 
fiscal e (iii) a Entidade tem a intenção de proceder à compensação para efeitos de liquidação. 

 

3.3. JUÍZOS DE VALOR 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e 
utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as 
quantias relatadas de rendimentos e gastos do período. 

 

3.4. ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO 

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que 
existiam à data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos, 
são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem 
informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do 
balanço que não dão origem a ajustamentos, são divulgados nas demonstrações financeiras se forem 
considerados materialmente relevantes. 

 

3.5. PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS 

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento 
existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim 
como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em 
períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, 
não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à 
data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau 
de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das 
correspondentes estimativas. 

 

4. CAIXA E EQUIVALENTES 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 numerário, 
depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de 
tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto 
prazo equivalentes. A caixa e seus equivalentes em 31/12/2019 e em 31/12/2018 detalha-se conforme se 
seguem: 
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5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS 
 

5.1. ALTERAÇÃO EM POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS COM EFEITOS NO PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER 

PERÍODO ANTERIOR, OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM PERÍODOS FUTUROS 

A entidade alterou a sua política contabilística em 2016 conforme descrito na nota 2). 

5.2. ALTERAÇÕES EM ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS COM EFEITO NO PERÍODO CORRENTE OU QUE SE ESPERA 

QUE TENHAM EFEITO EM FUTUROS PERÍODOS 

Não se verificaram quaisquer alterações em estimativas contabilísticas. 

5.3. ERROS MATERIAIS DE PERÍODOS ANTERIORES 

Não se verificaram erros materiais em períodos anteriores. 

 

6. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Durante os períodos findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, os movimentos ocorridos na quantia 
escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foram os 
seguintes: 

2019 2018

Caixa 0,80 6,70 

Depósitos à ordem 3 051 717,34 2 798 707,60 

Aplicações de tesouraria 10 872,11 12 303,50 

3 062 590,25 2 811 017,80 
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As rubricas referentes aos direitos de uso resultam da aplicação da IFRS 16.  

 

7. ATIVOS INTANGÍVEIS 

Durante os períodos findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 os movimentos ocorridos na quantia 
escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas, foram os 
seguintes: 

Saldo em 01-01-
2018

Aumentos e 
revalorizações

Abates e 
alienações

Saldo em 31-12-
2018

Aumentos e 
revalorizações

Saldo em 31-12-
2019

Edifícios e outras construções 28 518,73 5 030,00 - 33 548,73 6 975,00 40 523,73 

Direitos Uso - Edifícios e outras construções - - - - 174 350,46 174 350,46 

Equipamento básico 136 909,02 18 504,36 - 155 413,38 31 412,32 186 825,70 

Equipamento de transporte 160 795,48 21 931,55 (127 665,48) 55 061,55 - 55 061,55 

Direitos Uso - Equipamento de transporte - - - - 67 028,25 67 028,25 

Equipamento administrativo 10 599,51 - - 10 599,51 - 10 599,51 

Direitos Uso - Equipamento administrativo - - - - 11 875,95 11 875,95 

336 822,74 45 465,91 (127 665,48) 254 623,17 291 641,98 546 265,15 

Saldo em 01-01-
2018

Aumentos Abates e 
alienações

Saldo em 31-12-
2018

Aumentos Saldo em 31-12-
2019

Edifícios e outras construções 20 903,71 1 014,68 - 21 918,39 1 458,44 23 376,83 

Direitos Uso - Edifícios e outras construções - - - - 102 741,46 102 741,46 

Equipamento básico 125 753,34 4 608,18 - 130 361,52 21 599,05 151 960,57 

Equipamento de transporte 133 636,53 11 480,85 (127 665,48) 17 451,90 13 426,22 30 878,12 

Direitos Uso - Equipamento de transporte - - - - 23 541,25 23 541,25 

Equipamento administrativo 6 278,49 1 793,58 - 8 072,07 1 622,03 9 694,10 

Direitos Uso - Equipamento administrativo - - - - 5 823,93 5 823,93 

286 572,07 18 897,29 (127 665,48) 177 803,88 170 212,38 348 016,26 

Ativo bruto

Depreciações acumuladas

Saldo em 01-01-
2018 Ativo bruto Depreciações 

acumuladas
Saldo em 31-12-

2018 Ativo bruto Depreciações 
acumuladas

Saldo em 31-12-
2019

Edifícios e outras construções 7 615,02 5 030,00 (1 014,68) 11 630,34 6 975,00 (1 458,44) 17 146,90 

Direitos Uso - Edifícios e outras construções - - - - 174 350,46 (102 741,46) 71 609,00 

Equipamento básico 11 155,68 18 504,36 (4 608,18) 25 051,86 31 412,32 (21 599,05) 34 865,13 

Equipamento de transporte 27 158,95 (105 733,93) 116 184,63 37 609,65 - (13 426,22) 24 183,43 

Direitos Uso - Equipamento de transporte - - - - 67 028,25 (23 541,25) 43 487,00 

Equipamento administrativo 4 321,02 - (1 793,58) 2 527,44 - (1 622,03) 905,41 

Direitos Uso - Equipamento administrativo - - - - 11 875,95 (5 823,93) 6 052,02 

50 250,67 (82 199,57) 108 768,19 76 819,29 291 641,98 (170 212,38) 198 248,89 

Ativos tangíveis
VariaçõesVariações
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Encontra-se registado nesta rubrica o valor de ativos intangíveis em curso (78 506,71 euros) referente ao 
projeto Abypay desenvolvido pela Easypay. 

 

8. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

A Entidade desenvolve uma variedade de instrumentos financeiros, no âmbito da sua política de gestão, 
nomeadamente: 

 

8.1. OUTROS ATIVOS CORRENTES 
Apresentamos de seguida a decomposição da rúbrica “ativos financeiros” em 31/12/2019 e 31/12/2018: 
 

Saldo em 01-01-
2018

Saldo em 31-12-
2018

Saldo em 31-12-
2019

Programas de Computador 65,00 65,00 65,00 

Propriedade Industrial 930,00 930,00 930,00 

Ativos intagíveis em curso 78 505,71 78 505,71 78 505,71 

79 500,71 79 500,71 79 500,71 

Ativo bruto

Saldo em 01-01-
2018

Saldo em 31-12-
2018

Saldo em 31-12-
2019

Programas de Computador 65,00 65,00 65,00 

Propriedade Industrial 929,00 929,00 929,00 

994,00 994,00 994,00 

Amortizações acumuladas

Saldo em 01-01-
2018

Saldo em 31-12-
2018

Saldo em 31-12-
2019

Propriedade Industrial 1,00 1,00 1,00 

Ativos intagíveis em curso 78 505,71 78 505,71 78 505,71 

78 506,71 78 506,71 78 506,71 

Ativos intangíveis
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Apresentamos de seguida a decomposição dos diferimentos ativos em 31/12/2019 e 31/12/2018: 

 

 

 

8.2. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

Apresentamos de seguida a decomposição da rúbrica “estado e outros entes públicos” em 31/12/2019 e 
31/12/2018: 

 
 

Não existem pagamentos em atraso ao Estado. Os montantes apresentados correspondem a valores 
apurados no mês de Dezembro de 2019. 

ACTIVOS FINANCEIROS Montante bruto Montante líquido Montante bruto Montante líquido

BCP 10 872,11 10 872,11        12 303,50 12 303,50        
10 872,11 10 872,11 12 303,50 12 303,50 

2019 2018

2019 2018

Informática 2 336,64 3 318,19 

Seguros 26 364,34 25 429,39 

Outros 18 075,93 18 804,28 

46 776,91 47 551,86 

2019 2018
Autoridade tributária 109 207,71 89 755,06 

Segurança social 21 976,31 25 521,47 

131 184,02 115 276,53 

Saldos devedores

IRC – A recuperar 60 290,80 51 324,00 

60 290,80 51 324,00 

Saldos credores

Corrente
IRC - A pagar 104 760,63 78 781,68 

IRS - Retenção imposto s/ rend. 13 732,00 17 651,00 

IVA - A pagar 51 005,88 44 646,38 

Contribuição p/ Seg. Social 21 976,31 25 521,47 

191 474,82 166 600,53 
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8.3. OUTRAS DÍVIDAS DE TERCEIROS 

Apresentamos de seguida a decomposição das “outras contas a receber” em 31/12/2019 e 31/12/2018: 

 

 

 

8.4. OUTROS CREDORES CORRENTES 

Apresentamos de seguida a decomposição dos “outros credores correntes” em 31/12/2019 e 31/12/2018: 

 

O valor apresentado em Credores por Acréscimos de Gastos corresponde às remunerações a liquidar e a 
gastos de 2019. 

Na rubrica de “outros credores” encontram-se registados os montantes pertencentes a clientes e que são 
devolvidos em meses futuros. Estes montantes são considerados como montantes em trânsito nas contas 
da Easypay. 

 

DIFERIMENTOS 

Apresentamos de seguida a decomposição dos diferimentos passivos em 31/12/2019 e 31/12/2018: 

Corrente Total Corrente Total

Fornecedores 4 087,38 4 087,38 8 363,70 8 363,70 

Pessoal 33,53 33,53 - 

Accionistas/Sócios - - 59 000,00 59 000,00 

SSL 32 107,52 32 107,52 16 001,92 16 001,92 

Caução Credorax 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

Caução Payvision 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Outros 381,21 381,21 584,08 584,08 

91 609,64 91 609,64 138 949,70 138 949,70 

2019 2018

Corrente Total Corrente Total

Pessoal 102,33 102,33 481,74 481,74 

Credores por acréscimos de gastos 87 674,80 87 674,80 105 151,87 105 151,87 
Remunerações a pagar ao pessoal - - 0,41 0,41 
Outros credores 2 420 475,26 2 420 475,26 2 391 906,73 2 391 906,73 

2 508 252,39 2 508 252,39 2 497 540,75 2 497 540,75 

2019 2018
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O montante apresentado corresponde à faturação emitida pela empresa em 2019 cujos rendimentos 
apenas deverão ser reconhecidos em períodos futuros. 

  

8.5. FORNECEDORES 

Apresentamos de seguida a decomposição dos fornecedores em 31/12/2019 e 31/12/2018: 

 

8.6. PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS – EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  
 

No dia 29/03/2019 A Easypay adquiriu uma participação de 12% da entidade SSL sedeada na rua soares 
dos passos nº12 4º Andar, Lisboa.  

A estrutura da empresa participada pela Easypay encontra-se como se segue a 31-12-2019: 

 

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 o movimento ocorrido nas rubricas “Participações 
financeiras – Equivalência patrimonial” foi o seguinte: 

 

 

 

Em 31 de Dezembro de 2019 a Empresa evidenciava os seguintes ganhos/perdas imputados de 
subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos: 

2019 2018

Rendimentos a reconhecer 952,57 1 435,00 

952,57 1 435,00 

Corrente Total Corrente Total

Fornecedores - conta corrente 14 320,15 14 320,15 25 771,26 25 771,26 

Adiantamentos a fornecedores (22 342,40) (22 342,40) (22 342,40) (22 342,40)

(8 022,25) (8 022,25) 3 428,86 3 428,86 

2019 2018

Mensuração
% 

participaç
ão

Sede Ano Total ativo Total 
passsivo

Capital 
próprio Rendimentos Gastos Resultado 

Liquido

SSL MEP 12,00% Lisboa 2019 971 722,81 624 439,74 347 283,07 52 965,35 84 277,20 (32 944,12)

2018
MEP MEP

Participações Financeiras:
SSL 41 673,97 - 

41 673,97 - 

2019
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8.7. OUTROS ATIVOS NÃO CORRENTES 

Em 2019 o valor de 7 522,92 euros (4 123,20 euros em 2018) contabilizado em outros ativos não correntes 
é relativo ao fundo de compensação do trabalho. 

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. 

 

 

8.8. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

Em 31 de Dezembro de 2019 a Empresa evidenciava os seguintes financiamentos, referentes a locações 
financeiras derivadas da aplicação da IFRS 16: 

 

 
 
 
 
 
 
 

2018
MEP MEP

Participações Financeiras:
SSL (3 953,29) - 

(3 953,29) - 

2019

2019
Locações financeiras
Contrato 227815 MINI  (33-UU-20) 26 856,00          
Contrato 5002189 PEUGEOT 17 489,76          
Contrato NEWRENT 0103782 5 398,01           
Contrato NEWRENT 01030880 744,95              
Contrato Arrendamento Escritório 72 227,00          

122 715,72        
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9. INSTRUMENTOS CAPITAL PRÓPRIO 

Apresentamos de seguida a decomposição do capital próprio em 31/12/2019 e 31/12/2018: 

 

Capital social  

O capital social é de 125.000,00 euros e encontra-se totalmente realizado. 

Reserva legal 

De acordo com o artigo 295.ª do Código das Sociedades Comerciais, a reserva legal não pode ser inferior 
a 20% do capital social, devendo para tal ser transferido para esta rubrica pelo menos 5% do resultado 
líquido até perfazer o limite mínimo exigido. Em 2017 a variação desta rubrica deve-se à aplicação de parte 
do resultado de 2016 conforme descrito no parágrafo infra “aplicação de resultados”, totalizando a 
31/12/2018 o valor de 25 000,00 euros. 

 
Reservas 
 
A 31/12/2019 esta rubrica apresenta o valor de 274 387,19 euros devido à aplicação de parte do resultado 
de 2018 conforme descrito no parágrafo infra “aplicação de resultados” e devido à variação do justo valor 
das ações do BCP no montante de 1 431,39 euros.  

 

 

  
Aplicação de resultados 

Em 2019 foi deliberado em Assembleia Geral que o resultado líquido do exercício de 2018 no montante de 
193.196,71 euros, fosse transferido para a conta de reservas livres, o montante de 103.196,71 euros, sendo 
o remanescente distribuído ao sócio Sebastião José de Lancastre (90 000,00 euros). 
 

10. PROVISÕES  
 

Em 2019 a empresa apresenta as seguintes provisões:  

2019 2018

Capital 125 000,00 125 000,00 

Reservas 299 387,19 197 621,87 

Resultados transitados 13 833,40 13 830,41 

Ajustamentos em ativos financeiros 2 627,26 - 

Subtotal 440 847,85 336 452,28 

Resultado líquido do período 321 360,56 193 196,71 

Total 762 208,41 529 648,99 
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A provisão registada à data de 31/12/2014 é devida à forte probabilidade de pagamento por parte da 

Easypay a um fornecedor no âmbito das negociações a decorrer entre os mesmos durante os próximos 

anos. Este valor foi liquidado em 2020.   

 

11. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

O rédito reconhecido pela Entidade em 31/12/2019 e em 31/12/2018 é detalhado conforme se segue: 

 

 

12. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

Os registos em fornecimentos e serviços externos ocorreram conforme segue: 

Saldo em 01-01-
2018

Saldo em 31-12-
2018

Saldo em 31-12-
2019

Processos judiciais em curso 9 638,43 9 638,43 9 638,43 

9 638,43 9 638,43 9 638,43 

Valor nominal Valor nominal

Comissões 2 938 942,52 2 126 285,78 

Pacotes 74 304,43 34 435,50 

3 013 246,95 2 160 721,28 

2019 2018



EASYPAY – Instituição de Pagamento, LDA. 
 
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 
(Montantes expressos em Euros) 
 
 

   21 

 

 

 

13. GASTOS COM O PESSOAL E BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS 

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2019 e em 31/12/2018 foi de 18 e 19 
pessoas respetivamente: 

 

 

 

 

 

2019 2018

Trabalhos especializados 244 280,38 217 227,95 

Serviços bancários 1 396 131,36 788 075,62 

Publicidade e propaganda 1 685,00 1 599,82 

Vigilância e Segurança 489,25 - 

Honorários 29 568,00 42 982,66 

Comissões 960,12 649,46 

Conservação e reparação 6 630,98 6 410,61 

Ferramentas e utensílios desgaste rápido 5 964,18 5 381,06 

Material de escritório 2 336,81 1 756,37 

Artigos de oferta 7 503,05 5 343,33 

Electricidade 4 862,62 3 042,72 

Combustíveis 4 218,62 3 728,93 

Água 829,57 - 

Deslocações e estadas 15 141,07 21 427,63 

Rendas e alugueres 686,05 58 930,88 

Comunicação 9 137,91 9 694,84 

Seguros 25 769,26 22 938,44 

Contencioso e notariado 2 870,39 648,45 

Despesas de representação 17 768,96 33 018,24 

Limpeza, higiene e conforto 5 934,07 5 260,85 

1 782 767,65 1 228 117,86 

2019 2018

Remunerações  do pessoal 560 366,19 552 082,03 

Encargos sobre remunerações 129 298,48 127 160,81 

Indeminizações 20 571,01 - 

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 4 292,30 3 429,00 

Outros gastos com o pessoal 10 429,39 16 192,12 

724 957,37 698 863,96 



EASYPAY – Instituição de Pagamento, LDA. 
 
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 
(Montantes expressos em Euros) 
 
 

   22 

14. OUTROS PROVEITOS 

Os registos em outros rendimentos e ganhos ocorreram conforme segue: 

 
 

O valor apresentado na rubrica alienações corresponde à venda de duas viaturas (viatura 34-NA-27 e 49-
OQ-97). 
A rubrica de subsídios à exploração apresenta o valor recebido do Fundo Ambiental através do incentivo  
para a aquisição de veículos ligeiros elétricos. 
Na rubrica outros rendimentos e ganhos está englobado o valor de 44.031,29 euros que resultou da 
restituição do imposto IRC de 2016. 
 
15. OUTROS CUSTOS 

Os registos em outros gastos e perdas ocorreram conforme segue: 

 

 

16. DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

Os registos em depreciações e amortizações ocorreram conforme segue: 

 

 

2019 2018

Alienações - 67 500,00 

Subsídios à Exploração - 2 250,00 

Outros rendimentos e ganhos 45 762,26 451,85 
Juros, dividendos e outros rendimentos similares 107,22 - 

45 869,48 70 201,85 

2019 2018

Impostos 538,18 1 039,87 

Outros gastos e perdas 7 524,03 12 025,76 

8 062,21 13 065,63 

2019 2018

Ativos fixos tangíveis
Edifícios e outras construções 1 458,44 1 014,68 

Direito Uso - Edifícios e outras construções 50 165,00 - 

Equipamento básico 21 599,05 4 608,18 

Equipamento de transporte 13 426,22 11 480,85 

Direito Uso - Equipamento de transporte 16 599,00 - 

Equipamento administrativo 1 622,03 1 793,58 

Direito Uso - Equipamento administrativo 3 772,98 - 

108 642,72 18 897,29 
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17. GASTOS DE FINANCIAMENTO 
 

Os registos em gastos de financiamento ocorreram conforme segue: 

 
 

18. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte 
das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto 
quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso 
inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos 
são alargados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Entidade de 2016 a 2019 poderão vir 
ainda ser sujeitas a revisão. 

O Órgão de Gestão da Entidade entende que as eventuais correções resultantes de revisões/inspeções 
por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas 
demonstrações financeiras em 2019. 

2019 2018

Juros e gastos similares suportados

        Juros suportados 4 612,00 - 

4 612,00 - 
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19. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO 

Não ocorreram quaisquer acontecimentos após a data do balanço, não havendo lugar a qualquer 
divulgação ou ajustamento às demonstrações financeiras. 

De referir que face aos acontecimentos provocados pelo Coronavirus Covid-19, após a data de 31 de 
dezembro, não só em Portugal como a nível mundial a atividade da Entidade no período de 2020, poderá 
a vir sofrer alterações ainda não mensuráveis à data de elaboração do presente documento.  

Não obstante o acima referido, importa ainda referir que a Entidade elaborou e ativou um plano de 
contingência e tomou as medidas necessárias, para a mitigação dos riscos associados. 

 

O CONTABILISTA CERTIFICADO  ÓRGÃO DE GESTÃO 

2019 2018

Imposto corrente 104 760,63 78 781,68 

104 760,63 78 781,68 

2019 2018

Resultado antes de impostos 426 121,19 271 978,39 

Acréscimos à matéria colectável

Correcções exercícios anteriores 516,31 7 872,50 

Multas, coimas, juros compensatórios 1 037,36 578,99 

Encargos não devidamente documentados 5 428,37 2 470,64 

Encargos com o aluguer de viaturas sem condutor 5 651,00 3 634,22 

Mais-valias fiscais - 67 500,00 

MEP - Método Equivalência Patrimonial 3 953,29 - 

      Outros 19 740,82 18 670,49 

Deduções à matéria colectável

Mais-valias contabilisticas (67 500,00)

Restituição de impostos (44 031,29)

Benefícios Fiscais - (285,99)

Resultado fiscal 418 417,05 304 919,24 

Coleta 418 417,05 304 919,24 

Imposto efetivo 87 267,58 63 433,04 

Derrama 6 276,26 4 573,79 

Tributações Autónomas 11 216,80 10 774,85 

Imposto corrente 104 760,63 78 781,68 

Reconciliação da taxa efectiva de imposto
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III - RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO 





IV - CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 









V - ACTA 












