ASAL – AGÊNCIA de SEGUROS e ASSISTÊNCIA, LDA

RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2010
A ASAL , corretor de seguros, está no mercado desde 1967,
desenvolvendo a sua actividade em parceria com as generalidade das
seguradoras existentes, tendo alcançado uma grande quota de mercado
e reconhecimento da qualidade do seu trabalho, na área geográfica de
actuação.
A empresa tem ao seu serviço profissionais devidamente qualificados e,
aptos a responderem às diversas solicitações do mercado.
O ano de 2010 caracterizou-se por um decréscimo do volume de
negócios de 8%, passou de €343.763,94 (trezentos e quarenta e três mil,
setecentos e sessenta e três euros e noventa e quatro cêntimos), para
€316.870,35 (trezentos e dezasseis mil, oitocentos e setenta euros e
trinta e cinco cêntimos), por um lado em consequência do encerramento
de algumas empresas suas clientes e, por outro houve redução de
quadro de trabalhadores de diferentes clientes, o que levou à redução
das suas carteiras de seguros.
No entanto, conseguiu-se manter os resultados da empresa positivos,
porque se reorganizaram os recursos humanos da empresa e
renegociou-se contratos de prestações de serviços ao nível dos
fornecedores. Tornámos a empresa mais ágil e promovemos a boa
utilização dos recursos, com base a obter um maior nível de eficiência,
isto é, redução nas despesas com pessoal de 7,5% e de 5,4% nos
serviços e fornecimentos externos.
A combinação dos diversos factores acima referidos, originou um
resultado positivo de €31.333,43 (trinta e um mil, trezentos e trinta e três
mil euros e quarenta e três cêntimos), o que representa uma quebra de
13%, em relação ao exercício anterior
Ao nível da sua estrutura financeira, a empresa apresenta um indicador
de autonomia financeira de 80.52%,o que demonstra a sua boa solidez
financeira.
Como aposta na qualificação e valorização dos recursos humanos, a
empresa tem ministrado acções de formação visando a melhoria das
condições de trabalho, bem como, formação externa nas áreas
directamente relacionadas com o negócio e com o desenvolvimento das
pessoas.
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Também de referir que durante o exercício de 2010, foram estabelecidos
diversos acordos com as seguradoras, visando o acréscimo de
rentabilidade pelos diferentes ramos de actividade, conseguindo
situações mais vantajosas para os seus clientes.
A empresa tem adoptado uma política de não distribuição de resultados,
pelo que se tem verificado uma melhoria constante dos seus indicadores
financeiros, e como reflexo a exposição ao risco é diminuta
De referir também, que a empresa tem a situação contributiva
regularizada ao sector público estatal e segurança social.
Os resultados contabilísticos apurados, reflectem a evolução da
empresa, tendo o exercício terminado com um resultado positivo de
€31.333,43 (trinta e um mil, trezentos e trinta e três mil euros e quarenta
e três cêntimos), para o qual se propõem que sejam transferidos para
resultados transitados.
Nada a referir em relação às alíneas B),D),E),G) e H) do nº2 do artº 66
do Código das Sociedades Comerciais.
No planeamento estratégico para 2011, foi definido prosseguir com a
qualificação dos recursos humanos, tendo por base gerar factores
diferenciadores no mercado, bem como, focalização na visitação pessoal
e acções de divulgação geradoras de notoriedade da empresa.

Vila Franca de Xira, 30 de Março de 2011.
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