








































































Deloitte.

MAKINC AN .;

IIVIPACTTHAT T

MATTERS
.fi+-4e

"Deioitte" refere se a uma ou mais firmas membro e respetivas ehfldades relacionadas da rede global da Deloitte Touche-olraEd-rm;ted('DT-l'I.ADfL{trmLem,ereridaromo Delo:hp6ioba,"J ecad.Lradasf,ima,^e-brosao
entidades legais separadas e independefites, que n5o se obrigam ou vinculam entr e si relatlvamente a terceiros. A DTTL e
cada firma membro da DTTL e entidades relacionades sio rerponsiveis apenas pelos seus pr6prios atos e smirsbes e n5o
das restantes- A DTTL n;o presta 5ervitos a clienles Para mai! lnformagAo acedi a v/ww,deloitt€.comlptlabout.

Tipo: So.iedade Anonima I NJpC e L,lat.icular 501776311 | Capital soclali € 500.000 I Sedei Lv- Erg. Duarte Pacheeq 7,
1070-100 Lisbea I Escritdri* no porto: Bom Sucesro Trade Center, Praea do Bom SucesJo, 61 - 13e, 4150.1.46 Porto

O 1022. Pilra infoiffisqdes,.on16cte Deloitte & A5sociados.5RCC S.A.

Deioiit* & Assoriados, SROC S.A

Regislo na OROC rr.q 43
Begisto i-)a cMvM n.e 20161389
Bom Sucesso Trade Center
Praqa do Bom Sucesso, 61 , 13,
4150-1,46 P{]rt6
Portugal

Tel: +(3S1) 225 E9 2AA

www.deloitte.pt

CERTIEICACAO LEGAL DAS CONTAS

RELAT0 soBRE A AUD|ToRIA DAs DEMoNsrntgdrs FINANCEIRAS

Opini6o

Auditdmos as demonstrag6es financeiras anexas da MDS - Reinsurance Solutions, Sociedade Corretora dc
Resseguros, S.A., que compreendem o balango em 31 de dezembro d€ 2021 (que evidencia um total de
8.096.210,55 euros e um total de capital prdprio de 1.684.452,92 euros, incluindo um resultado liquido de
307.968,90 euros), a demonstragSo dos resultados por natureras, a demonstragSo das alteragdes no capital pr6prio
e a demonstrag5o dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas is demonstrag6es
financeiras que incluem um resumo das politicas contabilisticas significativas.

Em nossa opinido, as demonstragdes financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos
os aspetos materiais, a posigio financeira da M DS - Reinsurance Solutions, Sociedade Corretora de Resseguros, S.A.
em 3L de dezembro de 2021 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data
de acordo com as Normas eontabilisticas e de Relato Financeiro adotadas em Portugal atravds do Sistema de
NormalizagSo Contabilistica.

Bases para a opini6o

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas lnternacionais de Auditoria (lSA) e demais normas e
orientaEdes t6cnicas e Eticas da Ordem dos Revisores oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos
dessas normas est6o descritas na secqffo "Responsabilidades do auditor pela auditoria das dernonstragoes
financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos as demais requisitos ftieos
nos termos do cddigo de 6tica da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos 6 suficiente e apropriada para proporcionar uma
base para a nossa opiniSo.

Responsabilidades do 6rgio de gestSo pelas demonstrag6es financeiras

O 6rgio de gestSo 6 responsdvel pela:

preparagHo de demonstrag0es financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posigSo
finaneeira, o desempenho financeirc e os fluxos de caixa da Entidade de acordocom as Norrnas Contabilisticas
e de Relato Financeiro adotadas em Portugai atravds do Sistema de Norrnalizaqao eontabilistica;

elaboraESo do relatdrio de gestSo nos termos legais e regulamentares aplicdveis;
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- criaE5o e manutenqeo de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparaqf,o de
demonstraq6es financeiras isentas de distorg5o material devido a fraude ou a erro;

- adoq5o de politicas e crit6rios contabilistieos adequados nas cireunst3ncias; e

- avaliagao da capaeidade da Entidade de se n'ranter em continuidade, divulgando, quando aplicdvel, as

mat6rias que possam suscitar ddvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra66es finaneeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter seguranea razoiivel sobre se as demonstragdes financeiras como um
todo esteo isentas de distorg6es materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatdrio onde conste a nossa
opini6o. Seguranqa razodvel 6 um nivel elevado de seguranga mas ndo 6 uma garantia de que uma auditoria
executada de acordo com as ISA detetard sempre uma distorgSo material quando exista- As distoredes podem ter
origem em fraude ou erro e sdo consideradas materiais se, isoladas ou conjunt6mente, se possa razoavelmente
esperar que influenciem decisdes econdmicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstraqfies
financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as I5A, fazemos julgamentos profissionais e manternos ceticismo
profissional durarite a auditoria e tarnbdm:

- identificamos e avaliamosos riscos de disto196o material das demonstragdes financeiras, devido a fraude ou a

erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses ris{os, e obtemos prova
de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opiniSo. O risco de nHo

detetar uma distoreAo material devido a fraude 6 maior do que o risco de ngo detetar uma distorEso material
devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificagio, omissfies intencionais, falsas deelaraq6es
ou sobreposiqeo ao controlo interno;

- obtemos uma compreensio do controlo interno relevante para a auditoria eorn o objetivo de conceber
procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunst6ncias, mas n6o para expressar urna opiniSo
sobre a eflcjcia do controlo interno da Entidade;

- avaliamos a adequaESo das politicas contabilfsticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilisticas e
respetivas divulgaEdes feitas pelo 6195o de gest5o;

- concluimos sobre a apropriag3o do uso, pelo 6rg5o de gestfio, do pressuposto da continuidade e, com base na
prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou

condigSes que possam suseitar ddvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade is
suas atividades. Se coneluirmos que existe urna incerteza material, devemos chamar a atenESo no nosso
relatdrio para as divulgag6es reiacionadas incluidas nas demonstraqies financeiras ou, caso essas divulgag6es
n5o sejam adequadas, msdificar a nossa opini5o. As nossas conclusSes sio baseadas na prova de auditoria
obtida at€ i data do nosso relat6rio. Pordm, acontecimentos ou condig6es futuras podern levar a que a

Entidade descontinue as suas atividades;

- avaliamos a apresentat6o, estrutura e conteildo global das demonstraE6es financeiras, incluindo as

divulgagSes, e s€ essas demonstragSes financeiras representam as transagdes e aconteeimentos subjacentes
de forma a atingir unna apresentagio apropriada;

- comunicamos com o drgSo de gesteo, entre outros assuntos. o 6mbito e o ealendiirio planeado da auditoria, e

as conclus6es significativas da auditoria incluindo qualquer defici€ncia significativa de conftolo interno
identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificaqSo da concardincia da informaqfio constante do relat6rio de gest5o

com as demonstrag6es financeiras.
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Scbre o relat6rio da gestfio

Dando cumprimento ao artigo 451e, nE 3, al. e) do C6dlgo das Sociedades Crmerciais, somos de parecer qu€ o
relatdrio de gestfic foi preparado de acardo com os requisitor legais e regulamentares aplicdveis em vigor, a
informagio nele csnstante 6 concordante com as demonstraE6es financeiBs auditadas e, tenda em conta o
conhecimento e apreciag5o sobre a Entidade, n5o idmtific*mas incorregdes materiais.

Porto, 25 de rnaio de 2022

Representada por Ana Rita Cergueira eota, ROC

Registo na OROC n! 1199
Registo na CMVM ilc 2$1ffi810
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Aos Aeionistas da
MDS - Reinsurance Solutions, Sociedade Corretora de Resseguros, 5.A.

Em conformidade com a legislaeSo em vigor e com o mandato que nos foi confiado, vimos submeter i Vossa apreciaqHo

o nosso Relatdrio e Parecer que abrange a atividade por n6s desenvolvida e os documentos de prestaqEo de contas

da MDS - Reinsurance Solutions, Sociedade Corretora de Resseguros, S.A. {Empresa}, relativos ao exercicio findo em

31 de dezembro de 2021, os quais s5o da responsabilidade do Conselho de AdministragSo.

Acompanhiirnos, com a periodicidade e a extensEo que consideramos adequada, a evolugSo da atividade da Empresa, a

regularidade dos seus registos contabilisticos e o cumprimento do normativo legal e estatutdrio em vigor tendo

recebido do Conselho de Administra6f,o e dos diversos servigos da Empresa as informagdes e os esclarecimentos

solicitados.

No imbito das nossas funq6es, examinimos o balanqo em 31 de dezembro de 2021, a demonstraESo dos resultados

por naturezas, a dernonstragfio das alteragdes no capital pr6prio e a demonstraqSo dos fluxos de caixa para o exercicio

findo naquela data e o correspondente anexo. Adicionalmente, procedemos a uma andlise do Relatdrio de Gestdo do

exercicio de 2021 preparado pelo Conselho de AdministragSo e da proposta de aplicagSo de resultados nele incluida.

Como consequ€ncia do trabalho de revisao legal efetuado, emitimos nesta data a CertificaFo fegal das Contas, que se

dd aqui por integralmente reproduzida e que nao inclui reservas-

Face ao exposto, somos de opiniio que, as demonstrag6es financeiras suprarreferidas e o Relat6rio de GestSo, bem

como a proposta de aplicagio de resultados nele expressa, estSo de acordo com as disposi66es contabilisticas, legais e

eslatutirias aplicdveis, pelo qtle poderSo ser aprovados em Assembleia Geral de Acionistas.

Desejamos ainda manifestar ao Conselho de AdministragSo e aos serviqos da Empresa o nosso aprego pela colaboragSo

prestada.

Porto, 25 de maio de 2022

Representada por Ana Rita cerqueira cotta, Roc

Registo na ORoC ns 1L99

Registo na CMVM ns 20160810
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