IBCO – Gestão de Patrimónios, S.A.
Relatório e contas
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2020

Rua Margarida de Abreu, 13 – Escritório 4
1900 – 314 Lisboa
Tel.: +351 21 330 33 80 Fax: +351 21 330 33 81
IBCO - Gestão de Patrimónios, S.A. - Capital 400.000€ - Matrícula N.º 9243 C.R.C. Lisboa - N.I.F. N.º 504703528

IBCO – Gestão de Patrimónios, S.A.
Relatório e contas
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2020
Conteúdo
•

Composição dos Órgãos Sociais

•

Dados sobre a Sociedade

•

Negócios entre a Sociedade e os seus Administradores

•

Relatório do Conselho de Administração

•

Anexo ao Relatório do Conselho de Administração

•

Balanço

•

Demonstração de Resultados

•

Demonstração dos Fluxos de Caixa

•

Demonstração de Alterações no Capital Próprio

•

Demonstração do Rendimento Integral

•

Anexo às Demonstrações Financeiras

•

Certificação Legal das Contas

•

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
Rua Margarida de Abreu, 13 – Escritório 4
1900 – 314 Lisboa
Tel.: +351 21 330 33 80 Fax: +351 21 330 33 81
IBCO - Gestão de Patrimónios, S.A. - Capital 400.000€ - Matrícula N.º 9243 C.R.C. Lisboa - N.I.F. N.º 504703528

Salvador & Falcato, SROC, Lda.
Registada na CMVM com o n.º 20161625
NIPC 513.768.211 | SROC n.º 314
Capital Social: 15.000 euros

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião
Auditámos as demonstrações financeiras anexas da IBCO – GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, S.A.
(adiante “IBCO” ou “Sociedade”), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2020 (que
evidencia um total de 1.449.065 euros e um total de capital próprio de 1.347.412 euros, incluindo
um resultado líquido de 4.321 euros), a demonstração dos resultados, a demonstração do
rendimento integral, a demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração dos
fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que
incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da IBCO em 31 de dezembro
de 2020 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de
acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União
Europeia.

Bases para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e
demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As
nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo.
Somos independentes da IBCO nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos
termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião.
Ênfase
Chamamos a atenção de que na Nota 6.24 do Anexo às demonstrações financeiras e na Nota 4
do Relatório de Gestão são divulgados os impactos e incertezas resultantes da pandemia Covid19, estimados pela Administração da Sociedade, com base na informação disponível à data.
A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.
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Matérias relevantes de auditoria
As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior
importância na auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente. Essas matérias foram
consideradas no contexto da auditoria das demonstrações financeiras como um todo, e na
formação da opinião, mas não emitimos uma opinião separada sobre essas matérias.

Descrevemos de seguida as matérias relevantes de auditoria do ano corrente:
1. Mensuração das responsabilidades com benefícios a empregados
Em 31 de dezembro de 2020, as responsabilidades com benefícios a empregados, incluindo
pensões de reforma por velhice, invalidez e sobrevivência e benefícios com cuidados médicos pósemprego (SAMS) e com subsídio de morte na reforma, ascendem a 688.374 euros, tal como referido
nas notas 2.2.9 e 6.15 do anexo às demonstrações financeiras.

Risco de distorção material

Resposta ao risco de distorção material

A IBCO constituiu um Fundo de Pensões que
se destina a cobrir as responsabilidades com o
plano de benefícios definidos para pensões de
reforma por velhice, invalidez e sobrevivência
relativamente à totalidade do seu pessoal, bem
como as responsabilidades com cuidados
médicos pós-emprego (SAMS) e com subsídio
de morte na reforma.

No âmbito da nossa revisão efetuámos, entre
outros, os seguintes procedimentos:

O valor atual das responsabilidades com os
benefícios acima referidos é determinado
anualmente com base no método de “Project
Unit Credit” e tem por base a utilização de
pressupostos, estimativas e projeções atuariais
(financeiras e demográficas).

· Análise e conclusão sobre a razoabilidade
dos pressupostos utilizados no cálculo do
valor atual das responsabilidades;

Devido ao facto de a utilização de diferentes
pressupostos e estimativas terem impacto
significativo na determinação do valor atual das
responsabilidades por serviços passados
reconhecidos pela IBCO bem como a
complexidade associada ao cálculo das
referidas responsabilidades, consideramos esta
uma matéria relevante de auditoria.

· Revisão do estudo atuarial efetuado pelo
Atuário Responsável e discussão sobre os
principais pressupostos atuariais utilizados
na determinação do valor atual das
responsabilidades por serviços passados;

· Revisão do reconhecimento nas
demonstrações financeiras dos benefícios
atribuídos tendo em consideração os
requisitos definidos na IAS 19 – Benefícios
a empregados;
· Análise do Relatório da Adesão Coletiva
IBCO ao Fundo de Pensões Futuro XXI
2020.
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2. Salvaguarda dos ativos de clientes
Em 31 de Dezembro de 2020, os valores de terceiros administrados pela IBCO ascendiam a
87.598.508 euros, tal como referido nas notas 2.2.1 e 6.14 do anexo às demonstrações financeiras.

Risco de distorção material

Resposta ao risco de distorção material

Face à natureza do negócio da IBCO, a gestão
de ativos de terceiros formalizados por
contratos de gestão, os valores administrados
pela IBCO estão relevados em rubricas
extrapatrimoniais.

No âmbito da nossa revisão efetuámos, entre
outros, os seguintes procedimentos:

O Órgão de Administração da IBCO é
responsável pelo cumprimento dos princípios
e deveres definidos pelo CVM no âmbito da
atividade relacionada com a salvaguarda dos
bens de clientes.
A nossa responsabilidade consiste em
realizar os procedimentos considerados
necessários, para verificar o cumprimento,
nos aspetos materialmente relevantes, dos
requisitos do CVM, e concluir sobre a
adequação dos procedimentos e medidas
adotados pela Sociedade relacionados com a
salvaguarda de bens de clientes.
Devido à materialidade dos valores envolvidos
e às obrigações legais e contratuais que
recaem sobre a IBCO e sobre o ROC no que
respeita à salvaguarda dos ativos sob gestão
dos seus clientes, consideramos esta uma
matéria relevante de auditoria.
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·

Entendimento do sistema de controlo
interno da Sociedade e apreciação da
adequação e grau de cobertura dos
procedimentos existentes aplicáveis à
salvaguarda de bens de clientes face
aos requisitos do CVM;

·

Testes de efetividade ao nível dos
controlos implementados no que diz
respeito à salvaguarda de bens de
clientes;

·

Confirmação direta de saldos junto
das entidades depositárias;

·

Reconciliação da totalidade dos
títulos sob gestão com a informação
obtida das entidades depositárias.
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3. Reconhecimento do rendimento de comissões por administração de valores
Em 31 de dezembro de 2020, o montante dos rendimentos de comissões por administração de
valores ascendia a 495.654 euros, tal como referido nas notas 2.2.8 e 6.17 do anexo às
demonstrações financeiras.

Risco de distorção material

Resposta ao risco de distorção material

De acordo com os contratos de gestão de
ativos que a IBCO estabelece com os seus
clientes, a IBCO aufere uma comissão sobre o
património gerido que é calculada aplicando
uma taxa (comissão de gestão) ao valor líquido
da carteira dos clientes no fecho de cada dia.

No âmbito da nossa revisão efetuámos, entre
outros, os seguintes procedimentos:
·

Entendimento do sistema de controlo
interno da Sociedade e apreciação da
adequação dos procedimentos
implementados para garantir a
plenitude, exatidão e mensuração dos
rendimentos a reconhecer no
exercício em análise;

·

Revisão analítica dos rendimentos
por comissão de gestão e discussão
da análise da evolução com a
administração;

·

Leitura e verificação das cláusulas
contratuais e análise de
documentação produzida pela
comissão executiva relevante para o
cálculo dos rendimentos por
comissões de gestão.

Os valores resultantes do cálculo acima
descrito são provisionados pelo sistema
informático numa base diária e debitados aos
clientes numa base trimestral.
No anexo 3 do contrato de gestão existe uma
grelha de taxas máximas anuais a aplicar às
carteiras que varia de acordo com o tipo de
conta/perfil de investidor e do montante sob
gestão pela IBCO.
Na reunião mensal da Comissão executiva,
tendo em consideração uma análise da
rentabilidade histórica das carteiras, o
comportamento dos mercados e da
concorrência, são definidas as taxas a aplicar a
cada tipo de conta e a cada intervalo de
montante no trimestre seguinte. Estas taxas
são depois introduzidas manualmente no
sistema informático para cálculo do rendimento
do mês seguinte.

Para um conjunto de carteiras selecionadas
de acordo com o nosso julgamento:

Face às diversas variáveis incluídas na
determinação das comissões de gestão a
cobrar e consequentemente o rendimento a
reconhecer pela IBCO e pelo facto de tal
reconhecimento e registo estar assente num
processo informático, consideramos esta uma
matéria relevante de auditoria.
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·

Recálculo das comissões a cobrar
pela IBCO e conciliação com a
faturação emitida, rendimentos
reconhecidos e recebimentos
subsequentes;

·

Teste à especialização dos
exercícios;

·

Cálculo da comissão anual
acumulada para verificação do
cumprimento da taxa máxima anual
contratualizada.
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Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações
financeiras
O órgão de gestão é responsável pela:
-

preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e
apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da
Sociedade de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como
adotadas na União Europeia;

-

elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

-

criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a
preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude
ou erro;

-

adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

-

avaliação da capacidade da Sociedade de se manter em continuidade, divulgando,
quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a
continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação
da informação financeira da Sociedade.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e
emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de
segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA
detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em
fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa
razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com
base nessas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:
-

identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações
financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de
auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja
suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de
não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar
uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio,
falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo
interno;
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-

obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo
de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas
não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Sociedade;

-

avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das
estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

-

concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza
material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas
significativas sobre a capacidade da Sociedade para dar continuidade às suas
atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a
atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas
demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas,
modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria
obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras
podem levar a que a Sociedade descontinue as suas atividades;

-

avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras,
incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as
transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação
apropriada;

-

comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de fiscalização,
entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões
significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno
identificado durante a auditoria;

-

das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, incluindo o órgão de
fiscalização, determinamos as que foram as mais importantes na auditoria das
demonstrações financeiras do ano corrente e que são as matérias relevantes de
auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatório, exceto quando a lei ou
regulamento proibir a sua divulgação pública;

-

declaramos ao órgão de fiscalização que cumprimos os requisitos éticos relevantes
relativos à independência e comunicamos-lhe todos os relacionamentos e outras
matérias que possam ser percecionadas como ameaças à nossa independência e,
quando aplicável, quais as medidas tomadas para eliminar as ameaças ou quais as
salvaguardas aplicadas.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do
relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
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RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre o relatório de gestão
Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 3, al. e) do Código das Sociedades Comerciais, somos
de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e
regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as
demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre a
Sociedade, não identificámos incorreções materiais.

Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014
Dando cumprimento ao artigo 10.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes de auditoria acima
indicadas, relatamos ainda o seguinte:
-

Fomos nomeados/eleitos auditores da Sociedade pela primeira vez na assembleia geral
de acionistas realizada em 2 de outubro de 2017 para o mandato compreendido entre
2017 e 2020.

-

O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de qualquer
fraude ou suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações financeiras. No
planeamento e execução da nossa auditoria de acordo com as ISA mantivemos o
ceticismo profissional e concebemos procedimentos de auditoria para responder à
possibilidade de distorção material das demonstrações financeiras devido a fraude. Em
resultado do nosso trabalho não identificámos qualquer distorção material nas
demonstrações financeiras devido a fraude.

-

Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o relatório
adicional que preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização da Sociedade.

-

Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 77.º,
número 8, do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemos a
nossa independência face à Sociedade durante a realização da auditoria.

Lisboa, 5 de abril de 2021 Assinado por :

Luís Filipe da Silva Falcato
Num. de Identificação: BI10152410
Data: 2021.04.05 11:29:30+01'00'

Luís Filipe da Silva Falcato (ROC 1099) em
representação de SALVADOR & FALCATO, SROC,
LDA.

Av. Elias Garcia, n.º 91, 1.º andar, 1050-097 Lisboa
T: +351 211 336 800
email: geral@auditing.pt

Página 7 de 7

