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1

Nota lntrodutöria

A Marsh, Lda. ("Sociedade" ou "Marsh") 6 uma sociedade por quotas, com sede em Lisboa,
constitulda em 8 de junho de 1967 com a denominagäo social inicial de "Newstead Porter, Lda.",
tendo adotado a sua denominagäo atual em 21 de julho de 1999 na sequöncia da aquisigäo pelo
Grupo Marsh & Mclennan, Companies lnc. (Grupo MMC). A sua principal atividade 6 a
corretagem de seguros.

Conforme indicado na Nota 1 1, a Sociedade 6 integralmente detida por entidades do Grupo MMC.
Consequentemente, as suas operagöes säo influenciadas pelas decisöes do Grupo em que se
insere. As principais transagöes realizadas com as empresas do Grupo MMC encontram-se
detalhadas na Nota 12.

A Geröncia entende que estas demonstragöes financeiras refletem de forma verdadeira e
apropriada as operagöes da Sociedade, bem como a sua posigäo e desempenho financeiros e
fluxos de caixa.

2) REFERENCTAL CONTAB|LIST|CO DE pREpARAgAO DAS
DEMONSTRA9öES FTNANCETRAS

As demonstragöes financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposigöes em vigor em
Portugal em conformidade com o Decreto-Lei no 15812009, de 13 de julho republicado pelo
Decreto-Lei no98/2015, de 2 de junho, e de acordo com a estrutura conceptual, normas
contabilisticas e de relato financeiro (NCRF) e normas interpretativas aplicäveis ao exercicio findo
em 31 de dezembro de 2020.

3) pRrNCtpAts poLiTtcAS coNTABtLiSTtCAS

a) Bases de apresentagäo

As demonstragöes financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operagöes, a partir dos livros e registos contabilisticos da Sociedade, de acordo com as Normas
Contabilisticas e de Relato Financeiro.

A Geröncia procedeu ä avaliagäo da capacidade de a Sociedade operar em continuidade, tendo
por base toda a informagäo relevante, factos e circunstäncias, de natureza financeira, comercial
ou outra, incluindo acontecimentos subsequentes ä data de referöncia das demonstragöes
financeiras, disponivel sobre o futuro. Em resultado da avaliagäo efetuada, a Geröncia concluiu
que a Sociedade dispöe de recursos adequados para manter as atividades, näo havendo
intengäo de cessar as atividades no curto prazo, pelo que considerou adequado o uso do
pressuposto da continuidade das operagöes na preparagäo das demonstragöes financeiras.
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b) Ativos fixos tangiveis

Os ativos fixos tangiveis encontram-se registados ao custo de aquisigäo, o qual inclui o custo de
compra e quaisquer custos diretamente atribuiveis äs atividades necessärias para colocar os
ativos na localizagäo e condigöes necessärias para operarem da forma pretendida, deduzido de
depreciagöes e perdas de imparidade acumuladas.

As depreciagöes säo calculadas, apös o momento em que o bem se encontra em condigöes de
ser utilizado, de acordo com o mötodo das quotas constantes, em conformidade com o periodo
de vida ütil estimado para cada grupo de bens. A Sociedade näo atribui valor residual aos ativos
fixos tangiveis.

As taxas de depreciagäo utilizadas correspondem aos seguintes periodos de vida ütil estirhada

Edificios e outras construgöes (*)
Equ ipamento administrativo

Anos
10

3 a 10

(-) Compreende, essencialmente, instalagöes el6tricas e de ar condicionado em edificios arrendados.

As obras efetuadas em edificios arrendados säo amortizadas durante o periodo estimado de
vigöncia do respetivo contrato de arrendamento.

c) Ativos intangiveis

Os ativos intangfveis reconhecidos pela Sociedade respeitam exclusivamente a software
adquirido para o desenvolvimento da sua atividade.

Os ativos intangiveis säo registados ao custo de aquisigäo deduzido de depreciagöes e perdas
de imparidade acumuladas. As depreciagöes säo reconhecidas numa base linear durante a vida
ütil estimada dos ativos intangiveis, a qual 6 atualmente estimada em 3 anos.

d) Locagöes

As locagöes contratadas pela Sociedade, enquanto locatäria, näo transferem substancialmente
todos os riscos e beneficios associados ä propriedade do bem para a mesma, pelo que säo
classificadas como operacionais. A classificagäo das locagöes 6 efetuada em fungäo da
substäncia e näo da forma do contrato.

Os pagamentos de locagöes operacionais säo reconhecidos como gasto numa base linear
durante o perlodo da locagäo.
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e) Rädito

O rÖdito 6 mensurado pelo justo valor da contraprestagäo recebida ou a receber. O rrädito
reconhecido estä deduzido do montante de devolugöes/estornos, descontos e outros
abatimentos.

O r6dito proveniente da prestagäo de servigos 6 reconhecido com base na percentagem de
acabamento da transagäo/servigo, desde que todas as seguintes condigöes sejam satisfeitas:

. O montante do r6dito pode ser mensurado com fiabilidade;

' E provävel que beneficios econömicos futuros associados ä transagäo fluam para a
Sociedade;

' Os custos incorridos ou a incorrer com a transagäo podem ser mensurados com fiabilidade;

' A fase de acabamento da transagäo/servigo pode ser mensurada com fiabilidade.

Desta forma a Sociedade encontra-se a reconhecer o r6dito associado äs comissöes recebidas
das seguradoras da seguinte forma:

(i) Comissäo de anoariacäo: reconhecimento da comissäo na data de entrada em vigor da
apÖlice. Adicionalmente, por forma a refletir o nivel de estornos e o nivel de incobräveis da
sua atividade, a Sociedade procede ao diferimento de uma parcela da comissäo equivalente
ä percentagem de perda histörica;

(ii) Comissäo de corretaqem: reconhecimento da comissäo durante o periodo de vigöncia da
apölice; e

(iii) Comissäo de cobranga: reconhecimento da comissäo no momento de cobranga da apölice

0 Especializagäo dos exercicios

A Marsh regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o principio da especializagäo dos
exercicios, sendo reconhecidos ä medida que säo gerados, independentemente do momento em
que säo recebidos ou pagos. As diferengas entre os montantes recebidos e pagos e os
correspondentes rendimentos e gastos gerados säo registadas nas rubricas de "Diferimentos" do
Ativo ou do Passivo (Notas 10 e 17).

g) Beneffcios pos-emprego

A Sociedade assumiu o compromisso de conceder aos seus empregados prestagöes pecuniärias
a titulo de complementos de pensöes de reforma o que consubstancia um plano de beneficios
definidos. Para cobrir essa responsabilidade, a Sociedade aderiu a um fundo autönomo. A fim de
estimar as suas responsabilidades pelo pagamento das referidas prestagöes, a Sociedade obt6m
anualmente cälculos atuariais. As responsabilidades säo apuradas atrav6s do mötodo da unidade
de cr6dito projetada. O valor liquido associado aos beneficios garantidos representa o valor
presente da correspondente obrigagäo, deduzida do justo valor dos ativos do fundo de pensöes.

Na Nota 14 Ö apresentada informagäo complementar relativamente ao apuramento das
responsabilidades com pensöes de reforma, bem como das respetivas coberturas.
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Os ganhos e perdas resultantes de diferengas entre os pressupostos atuariais e financeiros
utilizados e os valores efetivamente verificados no que se refere ä evolugäo das
responsabilidades e do rendimento esperado do fundo de pensöes, bem como os resultantes de
alteragöes de pressupostos atuariais säo registados por contrapartida de "Outras Reservas".

Os custos do exercicio com planos de beneflcio definido, incluindo o custo dos servigos correntes
e os encargos llquidos com juros, säo refletidos de forma agregada na rubrica apropriada de
"Gastos com o pessoal".

Os custos do exerclcio com contribuigöes para planos de contribuigäo definida, säo reconhecidos
em "Gastos com o pessoal", no perlodo a que dizem respeito.

h) Saldos e transagöes expressos em moeda estrangeira

Todos os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira foram convertidos para Euros
utilizando-se as taxas de cämbio vigentes nas datas de relato.

As diferengas de cämbio, favoräveis e desfavoräveis, originadas pelas diferengas entre as taxas
de cämbio em vigor na data das transagöes e as vigentes na data das cobrangas, pagamentos
ou ä data do balango, foram registadas como rendimentos e gastos na demonstragäo dos
resultados do exercicio.

i) Provisöes, afiyos e passiyos contingentes

As provisöes säo registadas quando a Sociedade tem uma obrigagäo presente (legal ou implicita)
resultante dum acontecimento passado, 6 provävel que para a liquidagäo dessa obrigagäo ocorra
uma saida de recursos e o valor da obrigagäo possa ser razoavelmente estimado.

O montante das provisöes registado consiste na melhor estimativa dos recursos necessärios para
liquidar a obrigagäo. Tal estimativa, revista anualmente, 6 determinada tendo em consideragäo
os riscos e incertezas associados a cada obrigagäo.

Os passivos contingentes näo säo reconhecidos nas demonstragöes financeiras, sendo
divulgados sempre que a possibilidade de existir uma safda de recursos econömicos.näo seja
remota. Os ativos contingentes näo säo reconhecidos nas demonstragöes financeiras, sendo
divulgados quando for provävel a existöncia de uma entrada econömica futura de recursos.

j) lmposto sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento do exercicio registado na demonstragäo dos resultados
corresponde ä soma dos impostos correntes com os impostos diferidos. Os impostos correntes e
os impostos diferidos säo registados em resultados, salvo quando os impostos se relacionam
com itens registados diretamente no capital pröprio, caso em que säo igualmente registados no
capital pr6prio,

O imposto corrente a pagar ö calculado com base no lucro tributävel da Sociedade. O lucro
tributävel difere do resultado contabillstico, uma vez que exclui diversos gastos e rendimentos
que apenas seräo dedutlveis ou tributäveis em outros exercicios, bem como gastos e
rendimentos que nunca seräo dedutiveis ou tributäveis.
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Os impostos diferidos referem-se äs diferengas temporärias entre os montantes dos ativos e
passivos para efeitos de relato contabilistico e os respetivos montantes para efeitos de tributagäo.
Os ativos e os passivos por impostos diferidos säo mensurados utilizando as taxas de tributagäo
que se espera estarem em vigor ä data da reversäo das correspondentes diferengas temporärias,
com base nas taxas de tributagäo (e legislagäo fiscal) que estejam formalmente emitidas na data
de relato.

Os passivos por impostos diferidos säo reconhecidos para todas as diferengas temporärias
tributäveis e os ativos por impostos diferidos säo reconhecidos para as diferengas temporärias
dedutiveis para as quais existem expectativas razoäveis de lucros fiscais futuros suficientes para
utilizar esses ativos por impostos diferidos, ou diferengas temporärias tributäveis que se revertam
no mesmo periodo de reversäo das diferengas temporärias dedutiveis. Em cada data de relato 6
efetuada uma revisäo dos ativos por impostos diferidos, sendo os mesmos ajustados em funqäo
das expectativas quanto ä sua utilizagäo futura.

k) Ativos e passiyos financeiros

A Sociedade reconhece um ativo ou um passivo financeiro apenas quando se torna parte das
disposigöes contratuais do respetivo instrumento.

Os principais ativos e passivos financeiros identificäveis säo como segue

i) Outros ativos financeiros

Os saldos desta rubrica incluem os empr6stimos concedidos a empresas do Grupo, os quais
säo registados ao custo amortizado, deduzido de eventuais ierdas por imparidade.

ii) Clientes e outras contas a receber

Os saldos de clientes e de outras contas a receber säo registados ao custo amortizado
-deduzido de eventuais perdas por imparidade.

iii) Caixa e depösitos bancärios

Os montantes lncluidos na rubrica de "Caixa e depösitos bancärios" correspondem aos
valores de caixa, depösitos bancärios e depösitos a prazo venciveis a menos de trös meses
e para os quais o risco de alteragäo de valor ö insignificante.

iv) Fornecedores e outras contas a paoar

Os saldos de fornecedores e de outras contas a pagar säo registados ao custo amortizado.

O custo amortizado 6 determinado atrav6s do mötodo da taxa de juro efetiva.

lmparidade de ativos financeiros

Os ativos financeiros detidos pela Sociedade säo sujeitos a testes de imparidade em cada data
de relato. Os ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidöncia
objetiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos ap6s o seu
reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados säo afetados negativamente.
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Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade a reconhecer
corresponde ä diferenga entre a quantia escriturada do ativo e o valor presente na data de relato
dos novos fluxos de caixa futuros estimados descontados ä respetiva taxa de juro efetiva original.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer
corresponde ä diferenga entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do seu justo
valor na data de relato.

As perdas por imparidade säo registadas em resultados na rubrica "lmparidade de dlvidas a
receber ((perdas)/ganhos)" no exercicio em que säo determinadas.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuigäo puder ser
objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar apös o reconhecimento da
perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversäo ö reconhecida em resultados e deve
ser efetuada at6 ao limite da quantia que estaria reconhecida (custo amortizado) caso a perda
näo tivesse sido inicialmente registada.

Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros

O desreconhecimento de ativos financeiros ocorre quando os direitos contratuais aos seus fluxos
de caixa expiram ou a Sociedade transfere para outra entidade todos os riscos e beneficios
significativos relacionados com os mesmos. Os passivos financeiros säo desreconhecidos
quando se extingue a obrigagäo estabelecida no contrato ou quando a mesma 6 liquidada,
cancelada ou expira.

l) Classificagäo dos ativos e passivos näo correnfes

Os ativos realizäveis e os passivos exigiveis a mais de um ano a contar da data do balango säo
classificados, respetivamente, como ativos e passivos näo correntes.

m) Juizos de valor criticos e principars fonfes de incerteza associadas
a estimativas

Na preparagäo das demonstragöes financeiras anexas foram efetuados juizos de valor e
estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetaram as quantias relatadas de ativos e
passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do exercicio.

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor
conhecimento existente ä data de aprovagäo das demonstragöes financeiras dos eventos e
transagöes em curso, assim como na experiöncia de eventos passados e/ou correntes. Contudo,
poderäo ocorrer situagöes em exercicios subsequentes que, näo sendo previsiveis ä data de
aprovagäo das demonstragöes financeiras, näo foram consideradas nessas estimativas. As
alteragöes äs estimativas que ocorram posteriormente ä data das demonstragöes financeiras
seräo corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os
resultados reais das transagöes em questäo poderäo diferir das correspondentes estimativas.

Os principais juizos de valor criticos identificados, bem como as principais fontes de incerteza,
prendem-se com o reconhecimento de comissöes ainda näo faturadas. O reconhecimento desta
estimativa 6 efetuado sempre com a melhor informagäo disponivel a cada data de relato
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considerando-se para o efeito os dados histöricos disponiveis ou os dados jä conhecidos e que
decorrem do processo de colocagäo do risco junto das Companhias de Seguros.

n) Acontecimentos suöseg uentes

Os acontecimentos ap6s a data do balango que proporcionam informagäo adicional sobre
condigöes que existiam ä data do balango ("adjusting events" ou acontecimentos apös a data do
balango que däo origem a ajustamentos) säo refletidos nas demonstragöes financeiras. Os
eventos apös a data do balango que proporcionam informagäo sobre condigöes ocorridas apös a
data do balango ("non adjusting events" ou acontecimentos ap6s a data do balango que näo däo
origem a ajustamentos) säo divulgados nas demonstragöes financeiras, se forem considerados
materiais.

4) FLUXOS DE CAIXA

Para efeitos da demonstragäo dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes inclui numerärio e
depösitos bancärios imediatamente mobilizäveis.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, Caixa e seus equivalentes apresenta a seguinte
composigäo:

2020 20t9
Depösitos bancärios imediatamente mobilizäveis:
-Barclays Bank
-Citibank
-Deutsche Bank
-Millennium BCP
-Banco BPI

8.335.843 7.236.768

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os saldos de depösitos bancärios acima detalhados incluem
os montantes de 4.322.430 euros e de 3.432.274 euros, respetivamente, de fundos recebidos de
clientes (Nota 18) registados em contas de Bancos Fiduciärios. Estes depösitos näo säo
remunerados.

5) ATTVOS FIXOS TANGIVEIS E TNTANGIVE|S

Durante os exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o movimento ocorrido nos
ativos fixos tangiveis, bem como nas respetivas depreciagöes e perdas por imparidade
acumuladas, foi o seguinte:

2020

4.322.430
3.951.604

44.467
17.342

3.386.117
3.7t9.O70

74.994
44.591
r7.996

Rubricas

Ativo bruto

3I /12 /2OI9 Aumentos Diminuiqöes 31 / t2 /2O2O
Ativos fixos tangiveis
Edificios e outras construQöes
Equipamento administrativo

15.985
247.4tO tt.452

15.98s
254.462
274.a47

8MARSH
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Rubricas 3LI12

Depreciacäo e oerdas oor imparidade acumuladas

/2ore Aumentos Diminuigöes 31 / 12 /2O2O
Ativos fixos tangiveis
Edificios e outras construgöes
Equipamento administrativo

Valor liquido

L2.Os4
203.527

t.347
28.678

13.401
232.205

215.581 30.025 606

47.414 29.24t

2019
Ativo bruto

Rubricas 3I /12 /2018 Aumentos Diminuigöes 3tlL2 /2Ot9
Ativos fixos tangiveis
Edificios e outras construgöes
Equipamento administrativo

243.170
42r.L44 32.474

32.814

(227.t851
(206.s48)

___(433.?33.)_

15.985
247.4LO

664.3t4 263.395

Rubricas

Depreciacäo e perdas oor imparidade acumuladas

3I /12 /2018 Aumentos Diminuigöes 3r / t2 /2OL9
Ativos fixos tangiveis
Edificios e outras construgöes
Equipamento administrativo

237.377
303.460

1.86 1

39.O11
1227.L84J
( 138.e44)

L2.O54
203.527

.437 40.872 (366.128) 215.581

Valor liquido I23.477 47.414

Durante os exerclcios findos em 31 de dezembrc de 2020 e 2019, o movimento ocorrido nos
ativos intangiveis, bem como nas respetivas depreciagöes e perdas por imparidade acumuladas,
foi o seguinte:

2020
Ativo bruto

Rubricas 3r / t2 /2Ot9 Aumentos Diminuigöes 3r/L2/2020
Ativos intangiveis

Software

Rubricas

t.o76 1.076
r.o76 r.o76

Denreciacäo oor imoaridade acumuladase

Ativos intangiveis
Software

Valor liquido

31. / 12 /20t9 Aumentos Diminuiqöes 31 I 12 l2O2O

t.076 L.076
t.o76 t.076
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20t9
Ativo bruto

Rubricas 3t /12 /20'J.8 Aumentos Qlmingieöeq 3L/12/2oI9
Ativos intangiveis

Software

Rubricas 3t/72/2Ot8 Aumentos Diminuigöes 3I /L2 /2019

L3.640 (r2.s64]' t.076
13.640 (r2.s64]' t.o76

Depreciaqäo e perdas por imparidade acumuladas

Ativos intangiveis
Software rt.756 1.099 (tt.7791' 1.o76

tt.756 1.099 (tL.77el t.o76

Valor liquido 1.884

No exercfcio de 2019, as diminuigöes nos ativos fixos tangiveis estäo relacionadas com a
transferöncia dos escritörios da Sociedade em Lisboa para um novo ediflcio. Na sequÖncia da
transferöncia dos escritörios, a Sociedade doou uma parte significativa do seu equipamento
administrativo a uma entidade sem fins lucrativos e reconheceu o custo com os ativos näo
amortizados na rubrica "Outros gastos e perdas - Donativos" (Nota 21).

6) LOCA9ÖES

Em 31 de dezembro de202O e2019, a Marsh era locatäria em contratos de locagäo operacional
relacionados com velculos e instalagöes.

Naquelas datas, os pagamentos minimos futuros de locagöes operacionais eram detalhados
como segue:

2020 20t9

At6 L ano
Entrel.e5anos
Entre6elOanos

279.402
742.731
413.144

211.586
509.281
387.664

L.435.277 1.108.531

Os gastos reconhecidos com locagöes operacionais durante os exerclcios findos em 31 de
dezembro de2020 e 2019, ascenderam a324.390 euros e 383.303 euros, respetivamente (Nota
1e).

Em 27 de julho de 2019, a Sociedade transferiu os seus escritörios de Lisboa para um edificio
comum para as empresas do Grupo MMC em Portugal. O contrato de arrendamento foi celebrado
pela Mercer Portugal- Recursos Humanos, Lda. com inicio em 1 de maio de 2019 e vencimento
a 30 de abril de 2029. A Sociedade mantem um contrato de sublocagäo baseado nos metros
quadrados utilizados. Por outro lado, a Sociedade tem um contrato de arrendamento no Porto at6
1 de agosto de2021.
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7) IMPOSTO SOBRE O RENDTMENTO

A Sociedade estä sujeita a tributagäo em sede de lmposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (lRC) e correspondente Derrama, cuja taxa agregada nos exercicios de 2020 e 2019
foi de 22,5oÄ. Adicionalmente, nos termos do artigo 87o-A do Cödigo do lRC, o lucro tributävel
estä sujeito a derrama estadual, de acordo com os seguintes intervalos: (i) entre 1.500.000 euros
e 7.500.000 euros, de 3%; (ii) entre 7.500.000 euros e 35.000.000 euros, de 5%; e (iii) superior a
35.000.000 euros, de 9%.

Adicionalmente, algumas despesas incorridas pela Sociedade säo tributadas autonomamente em
sede de lRC.

De acordo com a legislagäo em vigor, as declaragöes fiscais estäo sujeitas a revisäo e corregäo
por parte das autoridades fiscais durante um.periodo de quatro anos (cinco anos para a
Seguranga Social), exceto quando tenham ocorrido prejuizos fiscais, tenham sido concedidos
beneficios fiscais, ou estejam em curso inspegöes, reclamagöes ou impugnagöes, casos estes
em que, dependendo das circunstäncias, os prazos säo alongados ou suspensos. Deste modo,
as declaragöes fiscais da Sociedade dos anos de 2017 a 2020 poderäo vir ainda ser sujeitas a
revisäo.

No entanto, a Geröncia da Sociedade entende que as eventuais corregöes resultantes de
revisöes/inspegöes por parte das autoridades fiscais äquelas declaragöes de impostos näo teräo
um efeito significativo nas demonstragöes financeiras anexas.

Nos exerclcios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o imposto sobre o rendimento do
exercicio apresentava a seguinte composigäo:

2020 20L9
Imposto corrente

Estimativa de imposto (Nota 16)
(Excesso)/Insuficiöncia de imposto de anos anteriores

Imposto diferido
57 1.068

A reconciliagäo entre a taxa nominal e a taxa efetiva de IRC nos exercicios findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019, 6 como segue:

2020 20t9

2.O53.469
22,svo

2.443.528
22,5o/o

676.923
17.497
(6.630)

_687.129_

510.751
5.531

54.746

Resultado antes de impostos
Taxa nominal de imposto

Imposto esperado
Derrama Estadual
Tributagäo aut6noma
(Excesso)/Insufici6ncia de imposto de anos anteriores
Diferengas permanentes (a)

Dedugäo de custos acrescidos na declaragäo fiscal de 2019

549.794
27.688

to4.o74
77.497

762
(L2.O2sl

687.790

462.O3r

to2.79t
5.531

775

571.068

27,81o/o

MARSH
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ANEXo As oemoxsrmqöes rtHnHcEtRAs EM 31 DE DEZEMBRo DE 2020

(a) Este valor respeita, essencialmente, a:

C16ditos incobräveis
Encargos com aluguer de viaturas sem condutor
Beneficios fiscais

3t / t2 12019
Variagäo ano

resultados

2020 20t9

2.200 t.982
1.938 2.537
(7s0) (1.341)

____q.ggg_ _9.178_

Impacto tiscal (22,5o/ol 762 715

O movimento ocorrido nos ativos por impostos diferidos nos exercicios findos em 31 de dezembro
de 2020 e 2A19 foi o seguinte:

2020

31112 /2Ot9
Variagäo ano

resultados 3r / L2 /2020
Ativos por impostos diferidos

Imparidade de clientes 7.OlO
Provisöes e estimativas temporariamente näo dedutiveis (Nota 13) 2.583

__e.sg.g_

20L9
Variagäo ano

3l/12/2018 resultados 3r / t2 /2Ot9
Ativos por impostos diferidos

Imparidade de clientes
Provisöes e estimativas temporariamente näo dedutiveis (Nota 13)
Pagamento de indemnizagöes

6a_467 9.s93

tl..974 18.984
2.5a3

1r.974 2L.567

74.6II
26.693
27.563

(7.6011
(24.rLO)
(27.5631
(59.2741

7.OrO
2.583

O movimento ocorrido nos passivos por impostos diferidos nos exercicios findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 foi o seguinte:

2020

Passivos por impostos diferidos
Excesso do Fundo de Pensöes (Nota 14) (62.52s1 (5.3441

Variagäo ano
capital pr6prio 3r/12 /2O2O

(33.799l,
(33.7991

34.O70
s2s) (s.344) 34.O70

20 19

3t/12 /2018
Variagäo ano

resultados
Variagäo ano

capital pröprio 3L / 12 /2Ot9
Passivos por impostos diferidos

Excesso do Fundo de Pensöes (Nota 14) t88.48s) 4.444 2L.472 (62.s2s]|
(88.48s) 4.488 2t.472 (62.s2s1

12MARSH
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ANExo As oemoHsrnleöEs FINANcEIRAS EM 3i DE DEZEMBRo DE 2020

8) CLTENTES

Em 31 de dezembro de2020 e2019, o detalhe e a antiguidade dos saldos incluldos nesta rubrica
eram como segue:

2020 2079

Inferior a 30 dias
De 3O a 6O dias
De 60 a 90 dias
De3a6meses
De6a12meses
Superior a 12 meses

Cobrangas ocörridas no final do exercicio näo alocadas

Imparidade

Comissöes por faturar

t3.430.479
331.862

92.056
La6.967
192.765
132.883

14.367.OL2

(3.049.37s) Q.706.6t5]|
.3r7.637 7.925.t40

4.676.549
456.347
183.002

L.O22.3LL
r98.624
94.974

10531.755

(1.7r.2621
LL.t46.375

(44.4761
7.440.664

906.501
12.O52.876

660.846
8.541.510

Os montantes registados na rubrica de Clientes correspondem aos prömios de seguros emitidos
e ainda näo recebidos, adicionados das respetivas comissöes. A Sociedade apenas paga äs
seguradoras apös receber dos respetivos clientes. Desta forma, em 31 de dezembro de 2020 e
2019, os montantes a pagar äs seguradoras por premios emitidos encontravam-se registados na
rubrica "Fornecedores" (Nota 15).

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o saldo da rubrica "Comissöes por fatura/' correspondia,
essencialmente, a comissöes por renovagöes de apölices iniciadas em 2020 e 2019,
respetivamente, mas cujos premios apenas foram emitidos pelas Companhias de Seguros em
2021 e 2020, respetivamente.

Em31 dedezembrode2020e2019, osaldodarubricade"Clientes"inclula 382.748 eurose
407.047 euros, respetivamente, relativos a saldos mantidos com partes relacionadas (Nota 12).

Durante os exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 d 2019, o movimento ocorrido nas
perdas de imparidade em dividas a receber foi o seguinte:

2020
Rubricas
Contas a receber

3L/t2l2ot9
44.476

Aumentos
t2a.9a6

Reversöes Utilizagöes 3l / 12 / 2O2O

Q.2001 17t.262

2019
Rubricas

-

Contas a receber
sr I t2 /2ot8

44.492
Aumentos Reversöes

ß8o34)
Utilizagöes 3I l12 /2019

(1.e82) 44.476

13MARSH
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ANExo As oEltoHsrnegöes ptllncEtRAs EM 31 DE DEZEMBRo DE 2o2o

Nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os valores de cr6ditos de clientes
considerados como sendo de cobranga duvidosa ascenderam a 171.262 euros e 44.476 euros,
respetivamente.

9) OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR

Em 31 de dezembro de2020 e2O19, estas rubricas apresentavam a seguinte composigäo

2020 2019
Outras contas a receber

Beneficios pös-emprego (Nota 14)
Partes relacionadas (Nota 12)
Adiantamentos ao pessoal
Outras contas a receber

Outras contas a pagar
Pr6mios a paga-r a colaboradores
Ferias e subsidios de förias a liquidar
Partes relacionadas (Nota 12)
Remuneragöes a liquidar
Plano de contribuigäo definida a liquidar
Outras contas a pagar

Seguros
Rendas
Outros

150.213
436.s50

134
36.O34

277.887
566.934

20.622
622.93r 865.443

922.457
572.37L
340.994

165.O99
1o2.240

730.376
492.O75
800.2L4

32.t67
53.442

4r7.646
2.O43.16r 920

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as outras contas a pagar incluiam, nomeadamente, custos
respeitantes a fornecimentos e servigos externos cujos servigos jä foram prestados mas cujas
faturas ainda näo foram rececionadas, entre os quais, auditoria externa, consultoria fiscal ou legal
e deslocagöes efetuadas pelos colaboradores.

Em 31 de dezembro de 2019, as outras contas a pagar incluiam ainda 149.877 euros relativos a
valores pendentes de pagamento ä Mercer Portugal - Recursos Humanos, Lda. no ämbito do
contrato de sublocagäo dos novos escritörios de Lisboa (Nota 12). No finaldo ano de 2020, estas
despesas foram faturadas na totalidade.

1 0) DTFERTMENTOS ATTVOS

Em 31 de dezembro de 2020 e2019, esta rubrica apresentava a seguinte composigäo

2020 2019

783
39.624
75.675

5.O72
743

6.647
It6.O82 L2.502

14MARSH
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ANExo As oemotstnngöes FtNANcEtRAs EM 31 DE DEZEMBRo DE 2020

1{) RUBRTCAS DE CAPTTAL PRÖPR|O

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social da Marsh, representado por quotas,
encontrava-se totalmente subscrito e realizado, estando o seu valor nominal distribuido como se
segue:

MMC UK Group, Limited
Marsh, S.A. (France)

Valor
nominal

412.500
137.500

o/o

75"/o
250/o

550.000 tooo/o

Ambas as entidades detentoras do capital da Sociedade fazem parte do Grupo MMC.

Reserva leqal

A legislagäo comercial estabelece que pelo menos 5o/o do resultado lfquido anual tem de ser
destinado ao reforgo da reserva legalatö que esta represente pelo menos 20% do capital social.
Esta reserva näo ö distribuivel a näo ser em caso de liquidagäo da Sociedade, mas pode ser
utilizada para absorver prejuizos depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no
capital.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta reserva encontrava-se totalmente constituida.

Outras reservas e Resultados lransitados

Por deliberagäo da Assembleia-Geral de Sdcios rcalizada em 2 de junho de 2020, foi decidido
que o resultado liquido do exercicio findo em 31 de dezembro de 2019 fosse totalmente
transferido para a rubrica de resultados transitados.

Por deliberagäo da Assembleia-Geral extraordinäria de Söcios realizada em 17 de setembro de
2020, foi decidido a distribuigäo de um dividendo no valor global de 1.951.321 euros ä MMC UK
Group e ä Marsh, S,A. (France) na proporgäo das respetivas quotas.

Por deliberagäo da Assembleia-Geral de Söcios realizada em 30 de maio de 2019, foi decidido
que o resultado liquido do exercicio findo em 31 de dezembro de 2018 fosse totalmente
transferido para a rubrica de resultados transitados.

12) PARTES RELACTONADAS

Nos exercicios findos em 31 de dezemb ro de 2O2O e 2019, näo foram atribuidas e pagas
remuneragöes aos membros dos örgäos sociais da Sociedade.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Sociedade näo detinha quaisquer participagöes no capital
de outras empresas.

Em 31 de dezembro de 2020 e2019, os saldos e transagöes apresentados nesta Nota resultaram
de operagöes mantidas com outras empresas do Grupo Marsh & Mclennan, Companies, lnc, o

MARSH
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ANExo As oennotsrRneöes FINANcETRAS EM 31 DE DEZEMBRo DE 2020

qual6 entendido como perimetro adequado de identificagäo de partes relacionadas, conforme se
segue:

a) Saldos com partes relacionadas

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os principais saldos com partes relacionadas tinham a
seguinte composigäo:

2020
Outras
contas

a
receber
(Nota 9) (Nota 9)

(7.t271

Total

MARSH CORRETORA DE SEGUROS LTD
MARSH HONG KONG LIMITED
MARSH ARGENTINA, S.A.

MARSH,LDA
MERCER(PORTUGAL),LDA
MARSH LTD
MERCER EMPLOYEE BENEFITS-MED. SEGUROS,LDA
MARSH S,A.

MARSH GmbH
GUY CARPENTER & CIA S.A
MARSH B.V.
MARSH USA INC.
MARSH S.p.A
MARSH S,A.

MARSH SIGORTA VE REASURANS BROKERLIGI AS

MARSH, S.A. - BRUXELLES
MARSH CANADA LTD
MARSH, AB - SWEDEN
MARSH AUSTRIA CMBH
MARSH A/S - DENMARK
MARSH (CHINAITNSURANCE BROKERS CO,LTD
MARSH SOUTH AFRICA
MARSH INSURANCE BROKERS AO

MARSH MTY,SA
MERCER EMPLOYEE BENEFITS-MED.SEGUROS,LDA
Mercer Deutschland GmbH
MARSH VIETNAM LTD
MARSH SP. Z.O.O.

382.748 436.550 _1349.ee1_

Clientes
(Nota 8)

22.859

Outras
contas a

pagar

(66.5ss)
(227.r47\

(1.000)
(s00)

(1.s 14)

(17.1e0)

(7.3971

Fornecedores
(Nota 15)

24.200
5.570

75.31 1

(7.3841
246

(10.633)

67.901
1.857

68.128
91.258
t4.862
58.762
7.795

57.740
10.852

ro2.446
2.r75

ro.826
980

3.833
2.677
3.316

900

231

(121.813)

(8.834)
(L96.763]|

(s34)

(328)

(3.3s6;
(4.e68)

1.000
(2e6]|

(2O8.297)
(1.e6s)
(4.s7el

26.789
980

(e3.613)
5.570

76.884
(r43.267)

15.108
38.295

(72L.s67)
58.083
10.852
80.708

7.527
t45.220

9.787
30.656

12.2e1l
7.888

900

(7.6401
(6271

(827]|

12.7ool
(2O8.297]'

(1.e65)
(4.s791

(721

(4.014)

5.352
1.52.945

9.787
30.L79

4.572

(1.000)
(7.3441

(6271

(827]'
(2.7ool

172l

(ss0.s02) JI423L

MARSH 16



ANExo As oemonsrRnqöEs rNaHcEtRAs EM gt DE DEZEMBRo DE 2020

2019

Clientes
(Nota 8)

Outras
contas

a
receber
(Nota 9)

Outras
contas a

pagaf
(Nota 9)

Fornecedores
(Nota 1s) Total

ASSUR CONSEIS MARSH
MARSH CORRETORA DE SEGUROS LTD
MARSH HONG KONG LIMITED
MARSH ARGENTINA, S.A.
MARSH,LDA
MERCER(PORTUGAL),LDA
MARSH LTD
MERCER EMPLOYEE BENEFITS-MED.SEGUROS,LDA
MARSH MEDIADORES DE SEGUROS S.A.
MARSH GmbH
GTJY CARPENTER & CiA S.A
MARSH B.V.
MARSH INC.
MARSH S.p.A
MARSH S.A.
MARSH SIGORTA VE REASURANS BROKERLIGI AS
MARSH, S.A. - BRUXELLES
MARSH CANADA LTD
MARSH, AB - SWEDEN
MARSH A/S - DENMARK
KESSLER & CO
MARSH(CHINA)INSURANCE BROKERS CO,LTD
MARSH SOUTH AFRICA
MARSH INSURANCE BROKERS AO
MARSH MTY,SA
Mercer Deutschland GmbH
MARSH Pfi LIMITED

Transacöes com partes relacionadas

407.047 566.934
-1809-?-1-1L

(54 t.7631

2020 20t9

31.310

28.200
49.797
73.770

23.377
2.278

1.981

(7.3s8)

(2.36e1

(610.045)

(143.870)
(s0o)

(r.6671

(17.6641

(500)

(t19.4441

(2o8.2971'
(9.834)

(te6.7631

(1.255)

(328)

(2.85s)
(r.o22l

(1.e6s)

3 1.3 10
16.019
2.274

(93.613)
49.797

23t.657
(s40.043)
(r72.s4ol

(e2.301)
lL72.9tgl
72t.Atg

5.252
t13.763

ro.204
96.402

9.327
10.043
2.714

10.513
1.805
2.O95

(7.6401
(627)
(8271

(2.7o1l
(1.e6s)

1.98 1

t57.887
70.oo2
15.525
t.217
2.909

t2t.734
5.252

r27.794
5.736

16.843

20.432
60.186
27.436

r.752

4.888
4.46A

80.387
9.327

11.564
4.495
5.035

1.834
3.187
5.478
1.805
2.O95

(s00)
(s.9461

(7.640]|
(6271
(827l|

(2.7oLl

Servicos orestados:
MARSH GmbH
MARSH AUSTRIA GMBH
MARSH, S.A. - BRUXELLES
MARSH CORRETORA DE SEGUROS LTD
MARSH CANADA LTD
MARSH HONG KONG LIMITED
MARSH KOREA INC
MARSH A/S - DENMARK
MARSH MEDIADORES DE SEGUROS S.A.
MARSH,INC
MARSH S.A.
MARSH B.V.
MARSH S.p.A
MARSH JAPAN, INC.
MARSH LTD
MARSH, AB - SWEDEN
MARSH SIGORTA VE REASURANS BROKERLIGI AS
MARSH ARGENTINA, S.A.
MERCER(PORTUGAL),LDA
GI]Y CARPENTER AND CIA S.A.
KESSLER & CO
MARSH PTY LIMITED

t46.702
1.900

20.629
32.464
1O.982

55
2.243
6.538

195.823
179.222
Lt7.84L

9.800
8.408

957
tt3.o72

2.400
460

24.200

2t.299
t.807
3.760

23.423
3.t94
2.243
2.443
8.962

15.692
256.663

49.374
6.t26

18.065
LO42

95.r82
5.489

6.5L2
410

12.80s
1.985

536.516

_967_293L

17MARSH
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ANExo As oEtrltolsrnegöes rnalcEtRAs EM 3l DE DEZEMBRo DE 2o2o

Fornecimentos e servicos externos:
MERCER EMPLOYEE BENEFITS-MED. SEGUROS,LDA

Comissäo de subcorretagem (Nota 19)
Outros

MARSH GmbH
MARSH AUSTRIA GMBH
MARSH, S,A. - BRUXELLES
MARSH CORRETORA DE SEGUROS LTD
MARSH CANADA LTD
MARSH HONG KONG LIMITED
MARSH A/S - DENMARK
MARSH MEDIADORES DE SEGUROS S.A.
MARSH,INC
MARSH S.A.
MARSH B,V.
MARSH S.p.A
MARSH LTD
Mercer Deutschland GmbH
MARSH ARGENTINA,SA
MARSH CHILE CORREDORES DE SEGUROS
MARSH INDIA INSURANCE BROKERS PRIVATE
MARSH MTY,SA
MARSH SP. Z:O.O.
MARSH EUROPE S.A.
MARSH INSURANCE BROKERS AO
MARSH VIETNAM LTD
MARSH AFRICA
MARSH AND MCLENNAN COMPANIES INC
GUY CARPENTER AND CIA S.A.
MERCER(PORTUGAL),LDA

3.260.974
(so.000)

(354)
59.268
8.708
L.250

2020 20t9

2.464.835
(so.000)
776.1O3

3.356
5.O47
5.153
4.260

365.784
12.a2r

764

2.OOO
75 1.590

1.965
3.323

J

1

280
11

J

154
1

618
3
1

4

296
000
574
535
268
838
650
928
649
501
609
899
000

73
t.229

500
3.O37

827
4.639

1.354
(143.32s1

136.039

4.365.373

627

(t2.9691
( 108.745)

4.031.510

13) PROVTSOES

Durante os exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o movimento ocorrido nas
rubricas de provisöes foi o seguinte:

2020

Rubricas 3l / 12 /2019 Reforgos Reversöes Utilizacöes 3l / 12 /2O2O

Outras provisöes
Outros riscos e encargos

1 1.480

1 1.480 -

1 1.480

1 1.480

20t9

Rubricas 3L / 12 /2Or8 Reforgos Reversöes Utilizacöes 3I/12/2019

Outras provisöes
Outros riscos e encargos

45.080
73.553

118.633 -

(33.600)
(73.ss3)

(107.153)

1 1.480

1 1.480

Em 31 de dezembro-de 2020 e2019, a rubrica "Provisöes" corresponde a uma proüisäo para
fazer face ä estimativa de gastos que a Sociedade terä de incorrer no ämbito do t6rmino do
contrato de arrendamento das suas instalagöes no montante de 11.480 euros.

MARSH 1g



ANEXo As oenaoHstnagöEs FINANcEIRAS EM 31 DE DEZEMBRo DE2o2o

14) BENEFTCTOS AOS EMPREGADOS

Pensöes de reforma

A Sociedade assumiu o compromisso de conceder aos seus colaboradores uma pensäo
complementar de reforma por velhice e por invalidez, atribuida sob a forma de renda vitalicia (14
meses) na data normal da reforma, em moldes semelhantes aos beneflcios previstos pelo
Contrato Coletivo de Trabalho pa'aa lndüstria Seguradora.

Desta forma, a Sociedade aderiu a um fundo de pensöes autönomo (fundo de pensöes aberto
"Multireforma Capital Garantido", gerido pela GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Pensöes,
S.A.) para cobrir as suas responsabilidades pelo pagamento das prestagöes pecuniärias acima
referidas. O plano de pensöes da Marsh ö um plano de beneflcios definidos.

De acordo com o estudo atuarial realizado pela Mercer (Portugal) - Recursos Humanos, Lda.,
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 as responsabilidades por servigos passados foram
estimadas em 3.495.529 euros e 3.897.780 euros, respetivamente.

O estudo atuarialfoi efetuado utilizando o mötodo denominado por "Projected Unit Credit" e teve
em consideragäo os seguintes pressupostos e bases t6cnicas e atuariais:

Pressuoostos atuariais 2020 2019

Täbua de mortalidade
Täbua de invalidez
Idade normal de reforma
Taxa t€cnica de desconto
Taxa de crescimento salarial

TV 88/90
EVK 80 (5O% incidöncia)

66
o,7Oyo

lo/o

lo/o

TV 88/90
EVK 80 (50% incid6ncia)

66
Iyo
lo/o

lVoTaxa de crescimento das pensöes

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a cobertura das responsabilidades da Sociedade pelo
Fundo de Pensöes era como segue:

2020 20t9

Responsabilidades
Valor do fundo autönomo
Outras contas a receber (Nota 9)

Percentagem de cobertura

(3.495.529) (3.8e7.78o)
3.645.742 4.t75.667

150.213 277.887

lo40/" LO70

19MARSH
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ANEXo As opmotsrRneöes FtNANcEtRAs EM 31 DE DEZEMBRo DE 2020

Nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a evolugäo das responsabilidades foi
a seguinte:

2020 2019

Valor presente das obrigagöes no inicio do exercicio
Custo dos servigos correntes
Custo dos servigos passados
Perdas / (Ganhos) liquidagöes
Custo dosjuros
Perdas / (Ganhos) atua-riais
Pagamentos de pensöes
Transfer€ncia para plano de contribuiqäo definida
Efeito de alteragäo dos pressupostos atuariais
Valor presente das obrigagöes no fim do exercicio

Saldo no inicio do exercicio
Retorno real dos ativos
Pagamento de pensöes
Transfer€ncia para plano
de contribuigäo definida

Saldo no fim do exercicio

3.495.529 3.897.780

3.897.780
31. 1 15

89.836

lt4t.e2tl
37.499
66.856

1297.341]'
1297.48e1

ro9.794

3.895.257
26.630

63.727
(32.362J

(296.4s8)

240.986

Nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o movimento ocorrido no valor do
patrimönio do Fundo de Pensöes foi o seguinte:

2020 20t9

4.775.667
64.905

(2e7.341)

4.244.522
183.603

(296.4s8\

Nos exercicios findos em 31 de dezembrc de 2020 e 2019, o rendimento integral da Sociedade
com complementos de pensöes de reforma ö conforme se segue:

2020 20t9

Reconhecidos na demonstracäo dos resultados
Custo dos servigos correntes
Custo dosjuros
Custo dos servigos passados
Perdas / (Ganhos) liquidagöes
Retorno esperado dos ativos

Reconhecidos em outras reservas

Desvio entre o retorno estimado e retorno real dos ativos
Ganhos e (perdas) atuariais do ano
Efeito da alteragäo dos pressupostos atuariais

(297.4891

3.645.742 4.175.667

(3 1. 1 15)

(37.4991
(8e.836)
t4L.927
40.278
23.749

24.627
(66.8s6)

LOg.t94
(1s 1.423)

rn.9l3L

(26.6301

163.7271

70.412
(1e.e45)

1 13.19 1

32.362
(24O.986)

(9s.433)

_lt_Lq.gFL

Durante os exercicios de 2020 e 2019, de forma a considerar a evolugäo das taxas de juro, a
Sociedade optou por rever as taxas de desconto, tendo sido consideradas taxas de 0,70% e de
1olo respetivamente. O efeito das alteragöes das taxas de desconto correspondeu a um aumento

20MARSH

a *K{4{



ANExo As oeuolsrnAeöEs FtNANcEtRAs EM 31 DE DEZEMBRo DE 2020

das responsabilidades de 109.194 euros no exercicio findo em 31 de dezembro de 2020 e a um
aumento das responsabilidades de 240.986 euros no exercicio findo em 31 de dezembro de 2019.

Durante o exercicio de 2019, a Sociedade decidiu transferir parte das suas obrigagöes com o
plano de beneficios definidos para um plano de contribuigäo definida, destinado a todos os atuais
colaboradores no ativo e äqueles que seräo incorporados no futuro. Na sequöncia do exposto,
em 30 de junho de 2019, a Sociedade assinou um requerimento com a GNB Sociedade Gestora
de Fundos de Pensöes, S.A. atrav6s do qual extingue uma parte da "Adesäo Coletiva no 23 ao
Fundo de Pensöes Aberto Multireforma Capital Garantido", a qual passarä a ter como ünico
objetivo pagar as pensöes relativas aos atuais beneficiärios. Esta operagäo foi autorizada pela
Autoridade de Supervisäo de Seguros e Fundos de Pensöes em 30 de dezembro de 2020, tendo
os seus efeitos sido refletidos pela Sociedade nas demonstragöes financeiras do exerclcio de
2020.

O custo correspondente äs contribuigöes a efetuar pela Sociedade para o plano de contribuigäo
definida relativas ao exercicio de 2020 totalizou 111.656 euros reconhecido na rubrica "Gastos
com pessoal - Pensöes - Contribuigäo definida" (Nota 20). Estas contribuigöes ascenderam a
53.442 euros no ano anterior.

15) FORNECEDORES

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica apresentava a seguinte composigäo:

2020 2019

Pr6mios a liquidar a seguradoras
Pagamentos ocorridos no final dos exercicios de
2O2O e 2OL9 näo alocados

Partes relacionadas (Nota 12)
Fornecedores conta corrente -. Subbrokers
Outros fornecedores

t4.517.237 10.465.O29

(438.519) (931.2461'

74.O7a.718 9.533.783

550.502
597.434

54t.763
283.915

24.345

_L5.226.658_ 10.383.806

16) ESTADO E OUTROS ENTES PÜBUCOS

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica apresentava a seguinte composigäo:

2020 2019
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)

Reteneöes na fonte
Contribuigöes para a Seguranga Social
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

334.215 243.592
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC)

Estimativa de imposto (Nota 7)
Pagamentos por conta
Retengöes na fonte

605.689

74.+91
127.349
128.335

50.992
82.329

tto.27 t

676.923
(376.see)

(187)
300.137

510.75 i
- (148.554)

(100)

362.O97

21MARSH

634.352
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1 7) DTFERTMENTOS PASSTVOS

Em 31 de dezembro de2020 e2019, esta rubrica apresentava a seguinte composigäo

2020 20t9
Diferimento de comissöes:

Processadas antecipadamente
Corretagem diferida
Cobranga diferida
Histdrico de estornos

750.4t3
254.448

49.37 t
23.470'

342.477
24t.7t3

51.483
24.213

1.O77.702 659.886

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o saldo de comissöes processadas antecipadamente refere-
se aos recebimentos de comissöes cuja data de efetividade das respetivas apölices ocorrerä em
2021 e 2020, respetivamente.

18) SERVTgOS PRESTADOS DE MEDTAgAO DE SEGUROS (REDTTO)

Nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os servigos prestados por mercados
geogräficos foram como segue:

2020 2019

Mercado interno
Mercado externo

1 1.933.375
1.592.545

13.525.920

lt.324.243
7.O72.L54

t2.400.397

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Marsh detinha poderes, outorgados pelas Companhias
de Seguros, sobre a totalidade dos fundos recebidos em nome daquelas, com vista a serem
transferidos para pagamento de prömios.

Nos termos da alinea a do n.o1 do Artigo 51o da Norma Regulamentar n.o 1312020-R, de 30 de
dezembro, da Autoridade de Supervisäo de Seguros e Fundos de Pensöes, ö apresentada de
seguida a informagäo ai solicitada, desagregada por alinea respetiva do artigo supra referido:

a) Descricäo das politicas contabilisticas adotadas para reconhecimento das
remuneracöes

O rödito 6 mensurado pelo justo valor da contraprestagäo recebida ou a receber. O r6dito
reconhecido estä deduzido do montante de devolugöes/estornos, descontos e outros
abatimentos.

O r6dito proveniente da prestagäo Oe servigos 6 reconhecido com base na percentagem de
acabamento da transagäo/servigo, desde que todas as seguintes condigöes sejam satisfeitas:

. O montante do iedito pode ser mensurado com fiabilidade;
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E provävel que beneficios econdmicos futuros associados ä transagäo fluam para a
Sociedade;

Os custos incorridos ou a incorrer com a transagäo podem ser mensurados com fiabilidade;

A fase de acabamento da transagäo/servigo pode ser mensurada com fiabilidade.

Desta forma a Sociedade encontra-se a reconhecer o r6dito associado äs comissöes recebidas
das seguradoras da seguinte forma:

(i) Comissäo de anqariacäo: reconhecimento da comissäo na data de entrada em vigor da
apölice. Adicionalmente, por forma a refletir o nivel de estornos e o nivel de incobräveis da
sua atividade, a Sociedade procede ao diferimento de uma parcela da comissäo equivalente
ä percentagem de perda histörica;

(ii) Comissäo de corretaqem: reconhecimento da comissäo durante o periodo de vigöncia da
apölice; e

(iii) Comissäo de cobranca: reconhecimento da comissäo no momento de cobranga da apölice.

b) Total das remuneracöes recebidas desaqreqadas por natureza e tipo

Nos exerclcios findos em 31 de dezembro de 2020 e2019, as prestagöes de servigos por
naturezas foram como segue:

2020 20t9

Remunerapöes por renovagöes
Remuneraqöes por angariagäo de novos clientes

Comissöes
Honorärios

11.998.895
t.527.O25

13.525.920

1 1. 195.060
1.205.337

L2.400.397

As remuneragöes auferidas pela Sociedade durante os exercicios findos em 31 de dezembro
de 2020 e 2019 apresentavam a seguinte tipologia:

2020 20t9

11.945_476
1.580.044

ro.o80.744
2.319.653

13.525.920 12.400.397

A origem das remuneragöes acima identificadas, comissöes e honorärios, foi gerada com
Companhias de Seguro e Clientes, respetivamente.

Os honorärios reconhecidos pela Sociedade correspondem, essencialmente, a prestagöes
de servigos realizadas diretamente com clientes (situagäo na qual näo existem comissöes
liquidadas pelas Companhias de Seguros) e a servigos prestados localmente no ämbito de
contratos celebrados com clientes internacionais.
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ANEXO AS DEMONSTRACöES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE2O2O

c) Total de remuneracöes relativas aos contratos de sequro intermediados
desaqreqados por Ramo e por oriqem

Nos exerclcios findos em 31 de dezembro de 2020 e2019, as prestagöes de servigos por
ramo e por origem foram como segue:

2020 2019

Ramos Näo Vida
Ramos Vida
Pensöes

13.177.6a7
334.145

14.088

r2.o27.904
353.884

18.609
13.525.920 12.400.397

d) Niveis de concentracäo

Nos exercfcios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, näo se verificaram niveis de
concentragäo, ao nivel de Companhias de Seguros, outros mediadores e clientes, iguais ou
superiores a 25o/o do total das remuneragöes auferidas pela Sociedade.

e) Valores das contas de clientes

Os valores das contas de depösitos ä ordem relativos a fundos recebidos de clientes
(Nota 4) e a sua movimentagäo durante o exercicio findo em 31 de dezembro de 2020 säo
apresentados como se segue:

Saldo da conta de Bancos Fiduciärios em 3 1 de dezembro de 2Ol9
Movimentos a d6bito (incluindo cobrangas de Clientes)
Movimentos a cr6dito (incluindo pagamentos a Seguradoras)
Segregagäo de Fundos Pröprios (*)

Saldo da conta de Bancos Fiduciärios em 31 de dezembro de 2O2O

Clientes
Cobrangas ocorridas no final do exercicio näo alocadas

3.432.274
118.025.s05

(106.398.336)
(10.737.O13)

(*) Transferöncias ocorridas para as contas bancärias corporativas

f) Valores das contas a receber e a paqar

Clientes

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o detalhe dos saldos de clientes eram como segue

2020 20t9

t4.367.Ot2
(3.049.37s)

LL.377.637

4.322.430

10.631.755
(2.706.6t5\
7.925.L40

Imparidade

Comissöes por faturar

(r7r.262]'
1 1. 146.375

906.501
12.o52.A76

(44.476]|
7.440.664

660.846
8.541.510
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ANExo As oervlotsrmgöes rrnntcEtRAs EM 31 DE DEZEMBRo DE 2020

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o saldo da rubrica de "Clientes" incluia 382.748 euros
e 407.047 euros, respetivamente, relativos a saldos mantidos com partes relacionadas (Nota
12).

Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o detalhe dos saldos de fornecedores apresentava a
seguinte composigäo:

2020 2019

Pr6mios a liquidar a seguradoras
Pagamentos ocorridos no final dos exercicios de
2O2O e 2OI9 näo alocados

Partes relacionadas (Nota 12)
Fornecedores conta corrente - Subbrokers
Outros fornecedores

1.4.517.237 IO.465.O29

(438.s 19)

t4.o7a.7ta
(93t.246]'

9.533.783

550.502
597.43a

s4t.763
283.915
24.345

10.383.80675.226.65a

g) Desaqregacäo dos valores a receber e a paqar

Em 31 de dezembrc de 2020, os saldos brutos das contas a receber e das contas a pagar
podem ser desagregados da seguinte forma:

Saldo contabilistico existente
no final do exercicio

Por natureza (Nota 8)

Contas a
receber

Contas a
pagar (Nota

15)

Fundos recebidos com vista a serem transferidos pafa as empresas de seguros
para pagamento de pr6mios de seguro

Fundos em cobranga com vista a serem transferidos para as empresas de
seguros para pagamento de prdmios de seguro

Fundos que lhe foram confiados pelas empresas de seguros com vista a serem
transferidos para tomadores de seguro, segurados ou beneficiärios

Remuneraqöes respeitantes a pr6mios de segurojä cobrados e por cobrar
Outras quantias

Honorärios devidos ä Sociedade por prestaqäo de serviqos
Montantes cobrados e pagos, em processarnento pela Sociedade
Outros valores

(448.837\

13.599.906

t6.67r

73L.573

647.161
(3.04e.37s)

449.962

13.599.906

16.67 t

(1 79.462]|
(438.s 1e)

450.698

tt.377.637 74 .7 7a
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h) Antiquidade e classificacäo dos valores a receber

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a antiguidade dos saldos a receber eram como segue

2020 20t9

Inferior a 30 dias
De 30 a 60 dias
De 60 a 90 dias
De3a6meses
De6a12meses

t3.430.479
331.862
92.056

L86.967
L92.765
132.883

14.367.Or2

8.676.549
456.347
183.002

r.o22.3tL
198.62a
94.918Superior a 12 meses

10.631.755

A Sociedade regista imparidade para a totalidade das comissöes a receber incluidas na
rubrica de "Clientes" com uma antiguidade superior a 120 dias da data de efetividade da
apölice.

i) Descricäo de obriqacöes continqentes

Durante o exercicio de 2020, devido ao estado de emergöncia resultante da pandemia

COVID-19, näo se registaram progressos nas duas agöes judiciais contra a empresa e as
companhias de seguros que estavam em curso no finaldo exercicio anterior. Os montantes
reclamados nestas agöes totalizam aproximadamente 35.000 euros. A geröncia da empresa
entende, com base no parecer dos seus consultores juridicos, que a Marsh näo irä incorrer
em qualquer responsabilidade decorrente destas agöes judiciais, uma vez que agiu apenas
como intermediärio.

j) Transmissöes de carteiras de sequros

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, näo se realizaram transmissöes de carteiras de
seguros.

k) Gontratos cessados com empresas de sequros

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, näo existiram contratos cessados com empresas de
seguros.
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l) Descricäo da natureza de obriqacöes materiais

O artigo 18, n.o 1, alinea d), do Regime Juridico da Distribuigäo de Seguros e Resseguros,
aprovado pela Lei n.o 712019, de 16 de Janeiro, prevö que cada corretor de seguros disponha
de garantia bancäria ou de seguro de caugäo destinado ä cobertura do pagamento "de
cr6ditos dos tomadores de seguros, segurados ou beneficiärios face ao corretor e que
respeitem aos fundos que lhe foram confiados com vista a serem transferidos para essas
pessoas" e "de cr6ditos dos clientes face ao corretor, resultantes de fundos que este recebeu
com vista a serem transferidos para as empresas de seguros para pagamento de pr6mios"
relativamente aos quais o corretor näo tenha entregue simultaneamente o recibo de prömio
emitido pela empresa de seguros.

Tais instrumentos.deveräo ter um valor minimo correspondente a 18.750 euros ou, se
superior, a 4% sobre a totalidade dos fundos confiados ao corretor de seguros pelos
tomadores de seguros para serem entregues äs seguradoras, e por estas para serem
entregues aos tomadores de seguros, segurados ou beneficiärios, durante o exercfcio
econömico precedente. Excluem-se aqueles relativamente aos quais foram outorgados
poderes ao corretor de seguros, pela empresa de seguros, para o recebimento em seu nome.

Para este efeito, a Marsh dispöe de uma garantia bancäria prestada pelo Barclays Bank,
PLC, pelo valor minimo acima mencionado, com inicio em 2 de janeiro e automaticamente
renovävel por periodos de 1 ano.

Nos termos da alinea a do n.o2 do Artigo 51o da Norma Regulamentar n.o 1312020-R, de 30
de dezembro, da Autoridade de Supervisäo de Seguros e Fundos de Pensöes, a Sociedade,
enquanto corretor de seguros, divulga ainda a seguinte informagäo:

a) Quatro empresas de sequros cuja representacäo das remuneracöes oaqas ao corretor
de seouros em relacäo ao total das remu neracöes auferidas pela sua carteira seia mais
elevada, com indicacäo das resoetivas percentaqens:

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.

Generali Seguros, S.A.

Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.

Seguradoras Unidas, S.A.

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.

Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.

Generali - Companhia de Seguros, S.A.

Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A.

Victoria - Seguros, S.A.

2020 Peso

2.492.302
2.547.902

426.424
754.745

20t9

1.980.940
1.926.494
L.OL2.6LL

750.390
650.840
500.990

21,350/"

18,26ö/o

6,loo/o
5,57Vo

Peso

t5,9rvo
I5,47o/"
a,l3o
6,O3oÄ

5,23Vo

4,O2Vo
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b) Valor total de fundos recebidos com vista a serem transferidos para empresas de seouros
que näo tenham outorqado ä Sociedade poderes oara o recebimento em seu nome

Nos exerclcios findos em 31 de dezembro de2020 e2019, a Sociedade näo recebeu fundos
com as caracteristicas mencionadas acima.

19) FORNECTMENTOS E SERVTgOS EXTERNOS

Nos exerclcios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica apresentava a seguinte
composigäo:

2020 20t9

Trabalhos especializados;
Correspondentes
Publicidade
Conservagäo e reparaQäo
Outros

Rendas e alugueres (Nota 6)

Deslocaqoes e estadas
Comunicagäo
Material de escritörio
Seguros
Outros

5.515.711 5.522.328

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica "Correspondentes" inclui, essencialmente, os
saldos mantidos com sub-brokers, nomeadamente com a Mercer Employee Benefits, Lda. (Nota
12) nos montantes de 3.260.974 euros e 2.864.835 euros respetivamente.

O saldo da rubrica "Trabalhos especializados - Outros" inclui, essencialmente, o custo suportado
pela utilizagäo do software do Grupo ("Eurosys") e os custos incorridos com outros servigos
faturados pelo Grupo (Nota 12).

20) GASTOS COM O PESSOAL

Nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica apresentava a seguinte
composigäo:

2020 2079

3.969.342
44.566

9.417
83 1. 133

324.390
22.660
70.259

5.989
53.380

t44.575

3.677.704
43.566
20.086

923.60r
383.303
ro4.479
68.689
46.664
38.318

215.918

Remuneragöes do pessoal

Encargos sobre Remuneragöes
Indemnizagöes
Gratificagöes
Pensöes

Beneficio definido (Nota l4)
Contribuiqäo definida

Outros Gastos com o Pessoal

2.999.973
763.589
153.033
833.3t 9

(23.74e1
111.656
rt2.2a2

__3$9Jqg_

2.787.457
707.787
9r.4lo

660.601

19.945
53.442

t37.227

MARSH
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Durante os exercicios de 2020 e 2019, a Sociedade manteve ao seu servigo o nümero mödio de
76 e 69 colaboradores, respetivamente. Este nümero näo inclui estagiärios e contratos a termo.

21) OUTROS GASTOS E PERDAS / RENDTMENTOS E GANHOS

Nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, estas rubricas apresentavam a
seguinte composigäo:

2020 20t9
Outros gastos e perdas
Imposto do Selo

Imposto sobre o Valor Acrescentado
Donativos
Perdas na alienagäo de ativos fixos
Diferengas de cämbio desfavoräveis
Outros gastos e perdas

2020 20L9
Outros rendimentos e ganhos

Diferengas de cämbio favoräveis

Corregöes relativas a exercicios anteriores

240.266
L7t.988

2.599
42.745

457.598

200.861
170.O95

55.773
t2.617
3.476

27.163

469.985

38

31

221 ACONTECTMENTOS ApÖS A DATA DO BALAN9O

O estado de emergöncia decretado para todo o territdrio nacional em 6 de novembro de 2020
permanece em vigor ä data de aprovagäo destas demonstragöes financeiras. No contexto do
estado de emergÖncia, o Governo Portuguös decretou novamente a regra geralde confinamento
e a obrigatoriedade de teletrabalhopara todas as fungöes em que tal seja possivel a partir de 14
de janeiro de 2021, assim como o encerramento de toda a atividade comercial näo essencial e,
a partir de 22 de janeiro de 2021, o encerramento das escolas. Apesar destas limitagöes, a
Sociedade continua a assegurar a rcalizagäo de todas as atividades necessärias ao seu normal
funcionamento. Conforme referido na Nota 3 a), com base em toda a informagäo disponivel ä
data, a Geröncia da Sociedade considera que se mantem adequado o pressuposto da
continuidade das operagöes utilizado na preparagäo das demonstragöes financeiras em 31 de
dezembro de2020.

Näo se identificaram outros eventos subsequentes com impacto relevante nas demonstragöes
financeiras da Sociedade em 31 de dezembro de 2020.

23) OUTROS ASSUNTOS

A 11 de Margo de2020, a Organizagäo Mundial de Saüde declarou a crise sanitäria causada pela
COVID-19 como uma pandemia internacional. Neste sentido, a Direcgäo da Empresa e do Grupo,
ao qual pertence, estabeleceu e desenvolveu os protocolos de saüde necessärios para colaborar
na contengäo da propagagäo da doenga, seguindo as recomendagöes e diretrizes.estabelecidas
pelos diferentes organismos püblicos.
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Do ponto de vista da gestäo do neg6cio de nossos funcionärios, clientes e dos seus riscos, a
Marsh Lda conseguiu desenvolver a atividade com total normalidade durante esse periodo.

Os diretores da Empresa e a diregäo do Grupo a que a Empresa pertence realizaram uma
avaliagäo da situagäo atual de acordo com as melhores informagöes disponiveis, e gragas a eles
conseguimos eliminar qualquer risco material no desenvolvimento da atividade empresarial.

- Risco operacional. Desde o inicio, a empresa estabeleceu grupos de trabalho e procedimentos
especlficos para supervisionar e gerir a todo o momento a evolugäo das suas operagöes, de
modo a minimizar o impacto nas suas operagöes que a situagäo mutävel e imprevislvel dos
acontecimentos poderia implicar na interrupgäo temporäria da atividade da empresa.

- Risco de liquidez. A Empresa e o Grupo de que faz parte implementaram desde o inlcio desta
situagäo uma s6rie de medidas destinadas a proteger a sua liquidez, bem como a geri-la de forma
mais eficiente para enfrentar qualquer posslvel stress financeiro devido ä pandemia.

- Risco de continuidade. Tendo em conta os fatores acima referidos, as demonstragöes
financeiras de 2020 foram preparadas numa base de continuidade e os diretores da Empresa
assumiram a continuidade das operagöes.

- Risco de alteragöes em certos agregados financeiros. Os fatores acima mencionados e, em
particular, a possibilidade de ressurgimento dando origem a novas restrigöes, podem levar, nas
pröximas demonstragöes financeiras, a uma diminuigäo dos montantes de itens relevantes para
a Empresa, bem como gerar diminuigöes de rentabilidade no prdximo exerc(cio financeiro,
embora näo seja possivel, nesta fase, quantificar o seu impacto de forma fiävel, tendo em conta
as restrigöes e restrigöes jä indicadas.

- Risco de avaliagäo de ativos e passivos no balango: uma alteragäo nas estimativas futuras da

empresa poderia ter um impacto negativo no valor de certos ativos (principalmente ativos fixos

tangiveis e ativos com impostos diferidos), bem como na necessidade de reconhecer certas
provisöes ou outros tipos de passivos. O Grupo efetuou as anälises e cälculos associados a

estes aspetos.

24) PASSTVOS CONTTNGENTES

O artigo 18, n.o 1, alinea d), do Regime Juridico da Distribuigäo de Seguros e Resseguros,
aprovado pela Lei n.o 712019, de 16 de Janeiro, prevö que cada corretor de seguros disponha de
garantia bancäria ou de seguro de caugäo destinado ä cobertura do pagamento "de cr6ditos dos
tomadores de seguros, segurados ou beneficiärios face ao corretor e que respeitem aos fundos
que lhe foram confiados com vista a serem transferidos para essas pessoas" e "de cr6ditos dos
clientes face ao corretor, resultantes de fundos que este recebeu com vista a serem transferidos
para as empresas de seguros para pagamento de pr6mios" relativamente aos quais o corretor
näo tenha entregue simultaneamente o recibo de pr6mio emitido pela empresa de seguros.

Tais instrumentos deveräo ter um valor minimo correspondente a 18.750 euros ou, se superior,
a 4% sobre a totalidade dos fundos confiados ao corretor de seguros pelos tomadores de seguros
para serem entregues äs seguradoras, e por estas para serem entregues aos tomadores de
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seguros, segurados ou beneficiärios, durante o exercicio econömico precedente. Excluem-se
aqueles relativamente aos quais foram outorgados poderes ao corretor de seguros, pela empresa
de seguros, para o recebimento em seu nome.

Para este efeito, a Marsh dispöe de uma garantia bancäria prestada pelo Barclays Bank, PLC,
pelo valor minimo acima mencionado, com inicio em 2 de janeiro e automaticamente renovävel
por periodos de 1 ano.

Durante o exercicio de 2020, devido ao estado de emergöncia resultante da pandemia COVID-
19, näo se registaram progressos nas duas agöes judiciais contra a empresa e as companhias
de seguros que estavam em curso no final do exercicio anterior. Os montantes reclamados nestas
agöes totalizam aproximadamente 35.000 euros. A geröncia da empresa entende, com base no
parecer dos seus consultores jurfdicos, qüe a Marsh näo irä incorrer em qualquer
responsabilidade decorrente destas agöes judiciais, uma vez que agiu apenas como
intermediärio.

25) TNFORMA9öES EXtctDAS pOR D|PLOMAS LEGATS

Os honorärios suportados em 2020 com o Revisor Oficial de Contas ascenderam a
36.385 euros e corresponderam ä revisäo legal das contas anuais.
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