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RELATÓRIO DE GESTÃO
Introdução
Nos termos do artigo 65º do Código das Sociedades Comerciais, vem a gerência apresentar o RELATÓRIO DE GESTÃO relativo ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2016, apoiado nas demonstrações financeiras elaboradas para o mesmo exercício.
1. Evolução da atividade da empresa
Com um ano marcado por uma conjuntura económica de incerteza, mas a mostrar sinais positivos de recuperação a nível macroeconómico, a
LUSOPAY Instituição de Pagamento, Lda, apostou no crescimento do número de clientes, de transações financeiras e de valores transferidos.
A estratégia da empresa assentou numa boa política de SEO (Search Engine Optimization), com o fim de atingir um crescimento sustentado de
clientes que desejam receber pagamentos por referências multibanco e payshop ou obter uma conta de pagamento junto da LUSOPAY,
reduzindo, desta forma, os custos com publicidade online.
Não obstante, a LUSOPAY disponibilizar o serviço de contas de pagamento LUSOPAY desde 1 de janeiro de 2015, este não teve ainda impacto
relevante nas receitas da empresa.
Em dezembro de 2015, a LUSOPAY solicitou, ao Banco de Portugal, de acordo com o princípio do passaporte europeu, o registo da empresa
como instituição de pagamento em todos os bancos centrais da União Europeia (UE). Não é objetivo da empresa “atacar” o mercado europeu
no seu todo, nem tão pouco abordar esses mercados de forma pró-ativa. O objetivo limita-se somente a permitir à empresa aceitar clientes de
qualquer país da UE que possam estar interessados nos nossos serviços. Contudo, com a licença alargada a todos os países da UE, a
LUSOPAY sofreu um significativo aumento das suas responsabilidades a nível de compliance, pois os relatórios e comunicações deixam de ser
realizados apenas em português e perante o Banco de Portugal, passando a ser produzidos em vários idiomas e perante vários bancos
centrais, respeitando a legislação de outros países, nomeadamente no que concerne às responsabilidades de BCFT (combate ao
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo). Esta realidade, implicou um esforço enorme por parte da empresa e do seu
responsável pelo compliance e BCFT.
Um fator penalizador nos resultados da empresa, são os elevados custos com o serviço de referências multibanco contratado junto dos
bancos de apoio da LUSOPAY e a simultânea redução do preço a que as mesmas são comercializadas pela LUSOPAY aos seus clientes finais,
como reação às políticas comerciais agressivas dos nossos concorrentes.
A LUSOPAY Instituição de Pagamento, Lda apresentou um resultado positivo de € 11.211,73. Atentas todas as circunstâncias anteriormente
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referidas, bem como os resultados do ano anterior, este resultado foi satisfatório. Acresce que, para além do resultado económico positivo, a
empresa apresentou um aumento do volume de negócios em 20,23% relativamente ao exercício de 2015.

1.1 Investimentos
Tem havido um contínuo investimento, principalmente no sector de desenvolvimento informático.

1.2 Gastos
Foram os resultantes da atividade operacional da empresa.

1.3 Rendimentos
Foram os resultantes da atividade operacional da empresa

1.4 Atividade de investigação e desenvolvimento
Em 2016 não houve realização neste domínio.
Tendo-se realizado em 2015, um projeto de desenvolvimento de um ativo intangível, um software produzido exclusivamente para a
Lusopay, que melhorou a atividade de Serviços Financeiros. O montante investido neste software foi de € 22.146,15.

2. Evolução previsível da sociedade
A LUSOPAY irá continuar a aplicar a sua estratégia de comunicação e comercial.
Para além da manutenção da estratégia aplicada no último ano em relação aos serviços de pagamentos através de referências multibanco e
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payshop, a LUSOPAY pretende apostar na conquista de mercado para os seus serviços de contas de pagamento LUSOPAY.
O lançamento das contas de pagamento LUSOPAY implica muito investimento por parte da empresa, não sendo de se prever a obtenção de
lucros elevados no ano de 2017. O objetivo principal para 2017 será o da ampliação da carteira de clientes da LUSOPAY, canalizando as receitas
da atividade para a promoção e crescimento da empresa.
3. Proposta de aplicação de resultados
Nos termos legais, a gerência propõe que o resultado líquido apurado, no montante de € 11.211,73 seja transferido: 5% para reservas legais e o
restante para reservas livres.
4. Declarações
4.1 Dívidas ao Estado
A empresa não tem dívidas em mora ao Estado.
4.2 Dívidas à Segurança Social
A empresa não tem qualquer dívida em mora à Segurança Social.
4.3- Dívidas ao pessoal.
A empresa não tem qualquer dívida ao pessoal.

São Félix da Marinha, 07 de Março de 2017.
A gerência,
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Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2016
(valores expressos em euros)
1. IDENTIFICAÇÃO
LUSOPAY, INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, LDA
AVENIDA MANUEL VIOLAS, 476, S 26
4410-137 SÃO FELIX DA MARINHA, V. N. GAIA
PORTUGAL
NIPC 508 285 410
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia sob o n.º 508 285 410
Capital Social € 125 000,00
CAE
Atividade Principal: 64992 – Outras atividades e serviços financeiros.
Atividade secundária: 70220 – Outras atividades consultoria para os negócios de gestão.

11

LUSOPAY Instituição de Pagamento, Lda | Av. Manuel Violas, 476, S26, 4410-137 São Félix da Marinha, V. N. Gaia, Portugal. | www.lusopay.com | Tel. (+351) 227 311 051 | Email: geral@lusopay.com

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO
2.1. Base de preparação
Estas demonstrações financeiras foram preparadas e elaboradas em base individual de acordo com as normas de contabilidade ajustadas
(NCA), conforme disposto no Aviso nº1/2005 do Banco de Portugal, por ser uma instituição sujeita à supervisão pelo Banco de Portugal.
2.2. Comparabilidade das demonstrações financeiras
Não houve qualquer alteração nos critérios seguidos entre este exercício e o anterior, pelo que os mapas apresentados são comparáveis
nos dois exercícios.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos,
com base no princípio do custo histórico.
As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras são as seguintes:
3.1. Ativos fixos tangíveis e intangíveis
As depreciações foram calculadas tendo por base as quantias depreciáveis dos bens pelo método das quotas constantes em conformidade
com o período de vida útil estimado e imputadas aos resultados do período numa base sistemática ao longo da vida útil estimada do bem, a
qual é determinada tendo em consideração o período esperado de utilização do ativo. O valor residual atribuível ao bem é determinado com
base na estimativa do valor recuperável no final da sua vida útil. Na data do balanço, é efetuada uma revisão das vidas úteis e dos valores
residuais dos ativos procedendo-se aos ajustamentos que se revelem necessários.
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3.2. Instrumentos financeiros
3.2.1. Contas a receber
As contas a receber são mensuradas ao custo menos quaisquer perdas por imparidade. Uma conta a receber encontra-se em imparidade
quando existe evidência objetiva de que a empresa não irá receber os montantes em dívida tendo em conta as condições originais da conta a
receber.
A perda por imparidade traduz-se na diferença entre a quantia escriturada e a quantia que se espera vir a ser recuperável. O montante da
perda por imparidade apurado é reconhecido nos resultados do período quando existe evidência objetiva de que a quantia escriturada já não é
recuperável.

3.2.2. Fornecedores e contas a pagar
As contas de fornecedores e as contas a pagar encontram-se mensuradas pelo método do custo.
As contas a pagar são passivos correntes e correspondem à atividade de pagamento da empresa.

3.2.3. Caixa e equivalentes de caixa
Não existe caixa. Os equivalentes de caixa compreendem depósitos à ordem e depósitos a prazo.
As contas de depósitos à ordem são utilizadas conforme a atividade da empresa, sendo a conta PT50 0046 0102 0060 0452 1365 8 do Banco
Popular e a conta 0000045479999867 do Banco Millennium bcp usadas exclusivamente para as transações relacionadas com a atividade de
serviços de pagamento.

3.3. Provisões
São constituídas provisões somente quando a empresa tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de um acontecimento
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passado, sempre que seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser
fiavelmente mensurado.
Não existem provisões para o exercício de 2016.

3.4. Subsídios e apoios do Governo
Os subsídios e apoios do Governo são registados no período a que se referem, procedendo-se à respetiva especialização do exercício.
3.5. Gastos e rendimentos
Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com
o princípio contabilístico da especialização do exercício.
3.6. Rédito
O rédito apenas é reconhecido quando é provável que os benefícios económicos associados à transação irão fluir para a empresa.

Os réditos provenientes das prestações de serviços são reconhecidos como:
a) Pacotes de referências multibanco e payshop (ativação e renovação)
b) Comissões sobre transações
c) Consultoria relacionada com a implementação dos sistemas de pagamentos comercializados pela LUSOPAY
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3.7. Imposto sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento do período engloba só imposto corrente não havendo lugar a reconhecimento de impostos diferidos para o
exercício de 2016.
O imposto corrente foi estimado com base no valor esperado a pagar às autoridades fiscais. A taxa legal de imposto usada para calcular o
montante é a que se encontra em vigor à data de balanço.
O imposto estimado foi calculado com base no lucro tributável do exercício, o qual difere do resultado contabilístico devido a ajustamentos à
matéria coletável resultantes de gastos não relevantes para efeitos fiscais.
O imposto sobre o rendimento foi refletido no resultado do exercício.

4. FLUXOS DE CAIXA
O montante apresentado em depósitos bancários decompõe-se do seguinte modo:

31-Dez-16
Depósitos Bancários
Disponibilidade em Outras Instituições de
Crédito
Depósitos Bancários
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31-Dez-15

667 768,24

305 441,72

667 768,24

305 441,72
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Faz parte da rubrica de Depósitos em Outras Instituições de Crédito um depósito a prazo de € 95.900,00.
As contas de depósitos à ordem, usadas exclusivamente para a atividade de serviços de pagamento apresentam um saldo à data de 31 de
dezembro de 2016 de € 522.774,93.

5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações
e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:
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6. ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS
O movimento ocorrido nos ativos fixos intangíveis, bem como nas respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas no exercício
de 2016, foi o seguinte:

17

LUSOPAY Instituição de Pagamento, Lda | Av. Manuel Violas, 476, S26, 4410-137 São Félix da Marinha, V. N. Gaia, Portugal. | www.lusopay.com | Tel. (+351) 227 311 051 | Email: geral@lusopay.com

7. OUTROS ATIVOS
O detalhe da rubrica ´´ Outros Ativos `` em 31 de dezembro de 2016 é o seguinte:

31-Dez-16
Estado e Outros Entes Públicos
Pagamento Especial por Conta
Pagamentos por conta
Retenção na fonte
Outras Tributações
IVA crédito

1.069,07
69,00
191,76
4.756,40
6.086,23

Fundo de Compensação do Trabalho
Adiantamentos a Fornecedor
Outros Devedores Diversos
Gastos a Reconhecer
Total
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31-Dez-1
5
918,00
531,00
420,26
106,95
1.246,19
3.222,40

225,08

148,71
9.300,95

92.318,19
1.659,39
100.288,89

11.169,00
4.448,84
28.289,90
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8. RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS
Em 31 de dezembro de 2016, o detalhe da rubrica de ´´ Recursos de Clientes e Outros Empréstimos `` (saldo corrente) é o seguinte:
31-Dez-16

31-Dez-15

Recurso de clientes e outros empréstimos
Recursos de clientes

617.677,49

213.322,19

Total

617.677,49

213.322,19

9. OUTROS PASSIVOS
Em 31 de dezembro de 2016, o detalhe da rubrica de ´´ Outros Passivos `` (saldo corrente) é o seguinte:

Estado e Outros Entes Públicos
Imposto Estimado
Retenção de Imposto Sobre as Pessoas Singulares,
trab. dependente
Retenção de Imposto Sobre as Pessoas Singulares,
trab. independente
IVA
Contribuição para Segurança Social
Outros fornecedores
Encargos a pagar
Total Passivo
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31-Dez-16

31-Dez-15

3.141,76

573,86

336,00

246,00

750,00

750,00

6.402,73
798,54

5,42

11.429,03
3.488,39

1.575,28
224,05

4.013,73

13.420,55

18.931,15

15.219,88
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10. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES
Em 2016 a empresa reconheceu juros provenientes de depósitos a prazo.

31-Dez-16

31-Dez-15

Juros e rendimentos similares
Juros de depósitos

776,37

1.681,02

Total

776,37

1.681,02

11. RENDIMENTOS DE SERVIÇOS E COMISSÕES
A empresa reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios:
Prestações de Serviços
●

Referências para pagamentos no Multibanco e na rede Payshop.

●

Comissões referentes às transações inerentes à atividade de serviços de pagamento.

●

Consultoria relacionada com a implementação dos sistemas de pagamentos comercializados pela LUSOPAY.
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A quantia de cada categoria de rédito reconhecida durante o período, decompõe-se da seguinte forma:
31-Dez-16

31-Dez-15

Prestações de serviços
Ativações de serviços de pagamento

28.443,34

17.799,46

Comissões inerentes à atividade de serviços
de pagamento
Consultoria relacionada com a implementação
dos sistemas de pagamentos comercializados
pela LUSOPAY
Total

202.315,95

161.122,24
13.000,00

230.759,29

191.921,70

As Comissões inerentes à atividade de serviços de pagamento em 2016 representam cerca de 88% do total da faturação da empresa, em 2015
representavam 84%.
Comissões líquidas
Atividade de serviços de pagamento:

Rendimentos de serviços e comissões
(Atividade de Serviços de Pagamento)
Encargos com serviços e comissões
(Atividade de Serviços de Pagamento)
Total
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31-Dez-16
202.315,95

31-Dez-15
161.122,24

-108.118,64

-95.801,17

94.197,31

65.321,07
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12. OUTROS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO
A rubrica de ´´ Outros Resultados de Exploração `` apresenta o seguinte detalhe:
31-Dez-16
Subsídios à exploração
Outros

2.105,68

Total

2.105,68

31-Dez-15
9.821,04
1.719,58
11.540,62

13. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
Imposto corrente:
O valor do imposto estimado sobre o rendimento no final do período é de € 3.141,76 sendo € 2.850,12 relativo a IRC, € 246,44 relativo à
Derrama e € 45,20 relativo a Tributação Autónoma. Tendo em conta que foram efetuados pagamentos por conta no valor de € 1.138,07
(pagamento normal por conta de € 69,00 e especiais por conta de € 1.069,07) e efetuadas retenções na fonte no valor de € 191,76, apurou-se
IRC a pagar de € 1.811,93.
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Comparativamente com o exercício anterior o resultado fiscal foi superior, sendo o imposto estimado também superior.

Imposto Estimado
IRC
Derrama
Tributação Autónoma
Total Passivo
Pagamentos por conta
Normal por Conta

31-Dez-16

31-Dez-15

2.850,12

502,93

246,44

44,38

45,20

26,55

3.141,76

573,86

69,00

531,00

Especial por conta

918,00
1.069,07
191,76
1.329,83
1.811,93

Retenção na Fonte
Total Ativo
Total a Pagar
Total a Receber

420,26
1.769,26
880,33

Impostos diferidos:
Não houve necessidade de reconhecimento quer de ativos por impostos diferidos, quer de passivos por impostos diferidos.
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14. GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS
O detalhe dos gastos gerais administrativos é o que se segue:
31-Dez-16

31-Dez-15

453,91

365,51

Com Serviços
Rendas

6.476,40

6.476,40

Comunicações

1.329,96

1.691,64

Deslocações, Estadas e Representação

1.172,53

683,27

Publicidade

3.155,20

3.001,87

128,80

129,03

49.304,18
103,86

37.621,28
120,00
53,99

Com Fornecimentos
Material de Consumo

Conservação e Reparação
Avenças e Honorários
Judiciais Contencioso e Notarial
Seguros
Higiene e Limpeza
Outros Serviços de Terceiros
Total

352,72
3.408,95
65.886,51
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15. GASTOS COM O PESSOAL
Os gastos com o pessoal, incorridos durante o exercício de 2016, foram os seguintes:
31-Dez-16

31-Dez-15

24.350,95

32.685,79

Pessoal

3.272,25

4.788,93

Outros Gastos com o Pessoal

429,89

509,89

Remunerações
Pessoal
Encargos Sociais

Total

28.053,09

37.984,61

.
16. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES
À data do balanço não existem quaisquer provisões, passivos contingentes ou ativos contingentes.

17. OUTRAS INFORMAÇÕES
À data do balanço a empresa não apresenta quaisquer dívidas ao pessoal, ao Estado e à Segurança Social.
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18. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 serão aprovadas em assembleia-geral ordinária em 30 de Março
de 2017.
Não há conhecimento de qualquer acontecimento após essa data que justifique ajustamentos nas demonstrações financeiras.

São Félix da Marinha, 30 de Março de 2017

A Gerência

O Contabilista Certificado
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