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I
MENSAGEM
DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

MENSAGEM
DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
Caros Leitores,
Em 2015 consolidamos a base sobre a qual
estamos a edificar a nova Empifarma.
Tem sido um árduo, mas reconfortante
percurso, este que estamos a trilhar.
Superámos os 72 milhões de euros de
volume de negócios (+44,7% face ao ano
anterior).
Atingimos de 3,1% de quota de mercado
em Novembro de 2015.
Temos mais de 2.160 farmácias pelo país
fora que nos compram todos os meses, das
quais uma parte significativa compra todos
os dias.
O nosso processamento de linhas aumentou
325%.

A todos os nossos colaboradores, além do
profundo reconhecimento e admiração
por tudo o que já́ fizeram, que mantenham
a ambição de continuar a contribuir de
forma distintiva para alcançarmos o nosso
desígnio.
Gostaríamos ainda de agradecer aos nossos
clientes e fornecedores, o crescente apoio
e confiança que em nós depositam.

Bem hajam,
Luís Pedro Simões

Administrador

Entre 2014 e 2015 investimos mais de 3
Milhões de Euros.
Continuaremos a investir, a acreditar que
todos os dias podemos fazer melhor, sem
medo de ousar e de pensar de forma
diferente.
Continuaremos todos os dias focados na
inovação, qualidade e eficiência dos nossos
processos que agregam valor para nós
para os nossos clientes e para os nossos
parceiros.
O nosso compromisso assenta no trabalho
árduo, na devoção pela simplicidade e
transparência, na confiança.

Continuaremos a investir, a acreditar
que todos os dias podemos fazer
melhor, sem medo de ousar e de
pensar de forma diferente.

Nos próximos 5 anos estamos determinados
em fazer da Empifarma o operador mais
eficiente e competitivo do mercado, ser
a referência, alcançar um lugar cimeiro
no ranking dos distribuidores mercado
ambulatório Português.
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O NOSSO
CREDO
Tudo o que fazemos deve ser de alta
qualidade para satisfação de todos os que
utilizam os nossos serviços.
Empenhamo-nos em reduzir continuamente
os nossos custos, de modo a mantermo-nos
competitivos, para que os nossos clientes,
fornecedores e parceiros possam usufruir de
um lucro justo.

Esforçamo-nos incessantemente para que
as encomendas dos nossos clientes sejam
eficientemente executadas, eficazmente
entregues e servi-los cada vez melhor.
Queremos ser transparentes, cumpridores
e disponíveis com os nossos clientes e
fornecedores, para que reconheçam em
nós confiança e vontade, e vejam em nós
um parceiro.
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II
RELATÓRIO
DE GESTÃO

01
RELATÓRIO
DE GESTÃO
As presentes demonstrações financeiras relativas aos períodos de 2015 e 2014, referidas neste Relatório
de Gestão, foram elaboradas de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF)
previstas pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Dec. Lei n.º 158/2009, de
13 de julho, com as retificações da Declaração de Retificação n.º 67-B/2009, de 11 de setembro, e com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2010, de 23 de agosto.
Nota: Este relatório foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico
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02
DESTAQUES

02
DESTAQUES
VALORES EM EUROS		2015		MARG.		2014		MARG.		VAR.%
Proveitos Operacionais 		

72.680.335 			

50.239.649 			

44,7%

EBITDA 			

877.274

1,21% 		

1.533.149

3,05% 		

-42,8%

EBIT 				

639.933

0,88% 		

1.311.659

2,61% 		

-51,2%

Resultados financeiros 		

(24.977)

-0,03% 		

(59.030)

-0,12% 		

57,7%

Resultados antes de impostos

614.955

0,85% 		

1.252.629

2,49% 		

-50,9%

Resultado liquido do período

426.919

0,59% 		

908.969

1,81% 		

-53,0%

Nº Colaboradores 		

49 				

48.839

48.941

50.240

72.680

35 				

k€
[CAGR12/15:

14

k€

1533

[CAGR12/15: -12,5%]

1308
877

2.389

2.805

3.073

4.385

2012

2013

2014

2015

Proveitos Operacionais
Resultado Bruto

k€

909

683

2012

2013

2014

2015

k€

3566

797

EBITDA

[CAGR12/15: -57,1%]

2035
427
377

2012

2013

1524

2014

2015

Resultado Líquido

281

2012

2013

2014

2015

Resultado Líquido
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02.1
CAPACIDADE INSTALADA

24

Estações Manuais
por Voice Picking

9'000m

Kardex

2

Área
Coberta

Servidor de
Picking Automático

2'000

SKU’s através de
uma Linha Robotizada

14'000

KNAPP

SKU’s
em Stock

Integração Automatizada
pela KNAPP

30'000 linhas
capacidade de
aviamento/turno
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02.2
HIGHLIGHTS OPERACIONAIS 2015

49

327

Colaboradores

2160

Encomendas/Dia

1400

Volumes Expedidos/Dia

Farmácias

700

Paletes em Stock
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03
ACTIVIDADE
DA EMPRESA

03
ACTIVIDADE
DA EMPRESA
A Empifarma - produtos farmacêuticos, S.A.,
dedica-se à armazenagem, distribuição e
pré-wholesaling e promoção de produtos
farmacêuticos em Portugal.
Em Abril 2014, a Empifarma investiu
aproximadamente 2,6 milhões de euros na
aquisição de uma nova unidade logística,
localizada no Parque de Negócios de
Montemor-o-Velho, reforçando a capacidade
instalada e consolidando a posição de
referência na distribuição farmacêutica, no
mercado ambulatório Português.

de eficácia, através de uma organização
flexível e ativa, de forma a potenciar a
network estabelecida com os stakeholders,
considerados estes, como fatores críticos de
sucesso para a competitividade e fiabilidade
dos serviços core.
Aspirando ser reconhecida como uma
empresa de referência no seu sector de
atividade, a Empifarma conta já nos seus
quadros com a uma vasta experiencia e
apuradas competências, que permitirão
desenvolver um projeto de excelência.

O investimento realizado foi determinante
para capacitar e adaptar a oferta da Empifarma
às exigências do mercado, assegurando maior
flexibilidade e competitividade, convictos
que maior eficiência, articulada com maior
qualidade e nível de serviço, traduz-se no
aumento da satisfação dos clientes atuais e
futuros.
Com posição destacada no mercado
nacional da prestação de serviços
integrados de distribuição farmacêutica, a
Empifarma oferece soluções inovadoras e
eficazes, acrescentando valor à cadeia de
fornecimento.
Desenvolve a sua atividade em todo o
território nacional e trabalhar efetivamente
com todos os distribuidores grossistas,
farmácias e parafarmácias.

Atualmente colabora com mais
de 2000 farmácias, localizadas
em Portugal Continental,

Atualmente colabora com mais de
2.000 farmácias, localizadas em Portugal
Continental, conferindo um amplo espectro
geográfico
A Empifarma, conhecedora das necessidades
do mercado, aposta numa estratégia orientada
para o desenvolvimento de relações de
proximidade com os clientes, tendo em vista
a sua fidelização. Procura garantir elevados
padrões de qualidade de serviço e níveis
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03.1
HIGHLIGHTS OPERACIONAIS 2015
PRÉ-WHOLESALING
O nosso serviço de Pré-Wholesaling inclui armazenagem e
distribuição, gestão logística, etiquetagem, distribuição de
material promocional.

DIRECT-TO-PHARMACY
O serviço DTP pretende aproximar os nossos parceiros às
farmácias. Um serviço rápido, flexível, seguro e rastreável.

PHARMA WHOLESALING
Distribuição diária às farmácias parceiras. Um serviço próximo,
flexível, simples, eficaz e competitivo adequado às suas
necessidades.

MAGIUMTM
Plataforma de comunicação, que permite a rápida negociação e
formalização de negócio oferecendo novos serviços e vantagens.

A nossa missão passa por sermos uma empresa eficiente,
inovadora e competitiva, com colaboradores motivados,
focada na criação de valor para os nossos parceiros,
clientes e acionistas.
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03.2
PARA OS NOSSOS CLIENTES
E PARCEIROS
O PORTAL EMPIFARMA.PT

E-GADGET EMPIFARMA

Lançado em Outubro de 2015, o nosso
novo portal disponibiliza um novo conjunto
de serviços aos nossos clientes e parceiros.

Com lançamento previsto para Outubro
de 2016, o EGadget permitirá aos clientes
no seu ambiente de trabalho e de forma
instantânea verificar stocks, condições
comerciais e colocar encomendas.

Em tempo real, os nossos clientes podem
aceder a todos os documentos, stocks,
verificar condições comerciais, analisar
rentabilidades, colocar encomendas, registar
reclamações e devoluções, aceder à sua
conta corrente e obter confirmações sobre
entregas e nível de serviço.

LIGUE ME HOTLINE
O nosso Call-Center está disponível 7 dias
por semana para os nossos clientes.

Permite ainda a gestão dos stocks cativos
grupo e colocação de encomendas. Aos
nossos parceiros, permite aceder a relatórios
completos sobre vendas e posições de stock.

EMPIFARMA Relatório de Contas
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04
RESUMO
HISTÓRICO

04
RESUMO HISTÓRICO
2005
Início de negociação para aquisição de instalações próprias,
adequadas à Distribuição por Grosso de Medicamentos Humanos.

2007

· Autorização de Distribuição por Grosso de Medicamentos
Humanos para as novas instalações;
· Início da atividade operacional nas novas instalações em Coimbra.

2009
Registo do logótipo da Empifarma.

2011
· Implementação do Magium Farma;
· Início da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade;
· Celebração de novos contratos com Laboratórios para a
distribuição no mercado nacional.

2013
Investimento na aquisição de uma nova unidade logística,
localizada no Parque de Negócios de Montemor-o-Velho.

2015

Pedido de Autorização de Distribuição por Grosso de
Medicamentos Humanos em Portugal, junto do Infarmed.

2006
· Reposicionamento estratégico e redefinição do core business
da empresa;
· Obtenção de Autorização de Distribuição por Grosso
de Medicamentos Humanos;
· Aquisição de instalações próprias, adequadas à Distribuição
por Grosso de Medicamentos Humanos;
· Aumento de capital social para 60.000 euros, transformação
em Sociedade Anónima e nomeação de novo Concelho de
Administração Executivo.

2008
· Registo da marca Vitalmedicalcare;
· Aquisição de novas Autorizações de Introdução no
Mercado (AIM), nomeadamente Meloxican Lador,
Lansoprazol, Broncoral Xarope.

2010
Desenvolvimento de uma nova plataforma de comunicação
entre a Industria Farmacêutica e a Farmácia – Magium Farma.

2012
Conclusão da implementação do Sistema de Gestão da
Qualidade de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2008.

2014
· Aumento do capital social para 240.000 euros;
· Lançamento do novo portal Empifarma.pt;
· Desenvolvimento do modelo de negócio Direct-to-Pharmacy
e Pharma Wholesaling.
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05
ENQUADRAMENTO
MACROECONÓMICO

05.1
ENQUADRAMENTO
MACROECONÓMICO
INTERNACIONAL
No último trimestre de 2015, assistiu-se a um
abrandamento da produção industrial mundial e
a uma desaceleração das trocas comerciais, mais
significativa para as exportações, abrangendo
quer as economias avançadas quer os países
emergentes e em desenvolvimento. No mesmo
período, a quebra das importações dos países
emergentes foi bastante significativa, com
destaque para uma deterioração expressiva para
os países asiáticos.

aumentou para 0,2% mas, diminuiu para zero no
conjunto do ano de 2015 (0,4%, em média, no
ano de 2014) refletindo uma redução acentuada
dos preços de energia.

O PIB da China desacelerou ligeiramente
para 6,8% em termos homólogos reais no 4.º
trimestre de 2015 destacando-se uma quebra
tanto das exportações como das importações,
resultando numa diminuição de 2,9% e de 14,2%,
respetivamente, para o ano de 2015 (+6,0% e
+0,5%, no ano de 2014). A economia dos EUA
apresentou-se menos dinâmica, ainda que o
mercado de trabalho tivesse apresentado um
comportamento positivo e, o PIB do Reino Unido
desacelerou para 1,9% em termos homólogos
reais.

Os índices bolsistas internacionais evoluíram
desfavoravelmente
influenciados
pelo
desempenho negativo da bolsa chinesa; pela
descida significativa do preço do petróleo e por
alguma instabilidade do setor financeiro. Em
janeiro de 2016, o euro continuou a depreciar-se
face ao dólar, prolongando a tendência registada
ao longo do ano de 2015.

O preço spot do petróleo Brent, continuou a
descer de forma acentuada, para se situar, entre
janeiro de 2016 e até ao dia 25, em média, em
32 USD/bbl (29 €/bbl), revelando o excesso
de oferta num cenário de enfraquecimento da
economia mundial.

Em finais de 2015, a taxa de inflação mantevese baixa para a generalidade das economias
avançadas; enquanto continuou elevada em
alguns países emergentes.
No último trimestre de 2015, o indicador de
sentimento económico subiu tanto para a União
Europeia (UE) como para a área do euro (AE),
devido sobretudo à melhoria da confiança dos
empresários da construção. Para a área do euro,
no conjunto dos meses de outubro e novembro de
2015, os indicadores mostram um abrandamento
das vendas a retalho e das exportações de bens
mantendo-se, no entanto, uma estabilização da
produção industrial.

O mercado de trabalho da UE registou
uma melhoria gradual, com destaque
para a descida da taxa de desemprego,
quer para a UE quer para a AE.

O mercado de trabalho da UE registou uma
melhoria gradual, com destaque para a descida
da taxa de desemprego, quer para a UE quer para
a AE, situada em 9,1% e 10,5%, respetivamente,
em novembro de 2015. Em dezembro de 2015, a
taxa de inflação homóloga da área do euro
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PRODUÇÃO INDUSTRIAL (VH, EM %)

FONTE: CPB.*MÉDIA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO

5
4
3
2

- Economia Mundial

1

- Economias Emergentes
- Economias Avançadas

0
-1

2013

2014

2015

PIB E TAXA DE INFLAÇÃO DA CHINA
FONTE: INSTITUTO DE ESTATÍSTICA DA CHINA

7,9

2,8

7,7

2,5

7,5

2,2

7,3

1,9

7,1

1,6

6,9

1,3

6,7

1,0
2013

2014

- PIB, VH real (escala da esquerda)

2015

PIB E ÌNDICES DE CONFIANÇA NA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DOS EUA
FONTE: BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS; INSTITUTE FOR SUPPLY MANAGEMENT

64

3,0

62

2,5

60

2,0

58

1,5

56
54

1,0
0,5
0
2013

2014

52

- PIB (VH, em volume, escala da esquerda)

50

- Índice ISM da Indústria Transformadora (em %, escara direita)

48

- Índice ISM dos Serviços (em %, escala da direita)

2015
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05.2
ENQUADRAMENTO
MACROECONÓMICO
EM PORTUGAL
De acordo com o Banco de Portugal, as
projeções para a economia portuguesa apontam
para a continuação da recuperação gradual da
atividade económica ao longo do período 20152017. Esta evolução deverá traduzir-se num
crescimento médio anual do PIB de 1,6 por cento
em 2015, e de 1,7 e 1,8 por cento em 2016 e
2017, respetivamente, aproximando-se das
projeções do Banco Central Europeu para área
do euro. Todavia, as projeções para 2016 e 2017
apresentam incerteza acrescida, em particular
por, nesta data, não se conhecer o Orçamento de
Estado para 2016.
O atual ritmo de recuperação da economia
portuguesa tem sido relativamente moderado,
em particular tendo em consideração a
austeridade observada nos últimos anos. Projetase o prosseguimento de um ritmo de recuperação
gradual, refletindo a necessidade de ajustamento
adicional dos balanços dos vários agentes
económicos, públicos e privados, na sequência
da crise financeira internacional e da crise das
dívidas soberanas na área do euro.
As exportações deverão apresentar um
crescimento relevante para o período projetado,
reforçando a tendência de transferência de
recursos produtivos para os setores da economia
mais expostos à concorrência internacional.
A procura interna deverá apresentar uma
recuperação gradual, em harmonia com a
redução do nível de alavancagem das famílias
e empresas não financeiras, resultando de um
aumento similar do peso das exportações e das
importações no PIB, em contraste com os últimos
anos, em que o aumento do grau de abertura
traduziu um forte dinamismo das exportações.
A economia portuguesa continua a enfrentar um
conjunto de desafios exigentes, na medida em
que é crucial assegurar um aumento significativo
da produtividade e assegurar uma distribuição
dos retornos do crescimento económico que
contribua para um grau elevado de coesão social,

pelo que importa intensificar os progressos
observados na correção dos desequilíbrios
macroeconómicos acumulados que ainda
caracterizam a economia portuguesa.
A diminuição sustentada dos níveis de dívida
pública e privada são críticas. Neste sentido, a
prossecução no médio prazo de um saldo das
contas públicas próximo do equilíbrio, em linha
com as regras do quadro orçamental europeu,
constitui um objetivo desejável para a economia
portuguesa.
Relativamente ao mercado de trabalho, no final
de 2015, encontravam-se registados, nos centros
de emprego, cerca de 555 M desempregados,
uma redução de 7,3% face ao valor registado no
final de 2014. Em termos anuais, o número de
desempregados inscritos caíram 1,3%.
No ano de 2015, o índice de Preços no Consumidor
(IPC) registou uma variação homóloga de 0,5%
(-0.3% em 2014). A variação homóloga do Índice
Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC)
nacional, em 2015, foi de 0,5%, valor idêntico ao
IPC nacional e 0,7 p.p. acima do valor de 2014.
A variação homóloga do IHPC na zona euro foi
nulo (0,4% em 2014), pelo que o diferencial do
IHPC de Portugal e do IHPC médio da zona euro
fixou-se nos 0,5 p.p. (-0,6 p.p. em 2014).

As exportações deverão apresentar
um crescimento relevante para o
período projetado.
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PREÇO MÉDIO SPOT DO PETRÓLEO BRENT (EM USD E EUROS)
FONTE: DGEG, IGCP E BP. * MÉDIA DOS DIAS 1 A 25
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TAXA DE CÂMBIO DO EURO FACE AO DÓLAR (FIM DO PERÍODO)
FONTE: BANCO DE PORTUGAL. PARA JANEIRO, O VALOR É DO DIA 25
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INDICADOR DE CLIMA ECONÓMICO
FONTE: INE
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- Exportações
- Importações
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A execução orçamental do SNS teve expressão,
em dezembro e numa ótica de compromissos,
num saldo global negativo de 259 M€, valor
que representa um agravamento de 4% em
relação ao período homólogo do ano anterior.
O agravamento deste indicador resulta de um
crescimento da despesa total ligeiramente
superior ao aumento concomitante da receita
total.

- Dif.

30

mar’13

As taxas de juro das operações do crédito
diminuíram tanto para as empresas como para os
particulares, embora de forma mais pronunciada
para o primeiro caso, para 3,46% em novembro
de 2015 (3,96% em novembro de 2014).

FONTE: INE

nov’09

Em novembro de 2015, a taxa de variação anual
dos empréstimos ao setor privado não financeiro
situou-se em -3,1% em termos anuais (-3,2%
em outubro) cuja melhoria foi devido ao crédito
atribuído às empresas não financeiras, o qual
teve uma variação menos negativa. O crédito
destinado aos particulares teve uma variação
anual de -3,0% em novembro de 2015, em
resultado da estabilização do crédito à habitação,
ainda que os empréstimos destinados ao
consumo e para outros fins melhoraram.

FLUXOS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL (VH, MM3,%)

dez’12

No início de 2016, assistiu-se a uma evolução
desfavorável dos índices bolsistas internacionais,
influenciada sobretudo pelo desempenho
negativo dos índices bolsistas da China,
influenciada pela descida acentuada do preço
do petróleo e por alguma instabilidade do setor
financeiro. O índice PSI-20 também diminuiu
no início de 2016, resultando da evolução
desfavorável dos índices bolsistas internacionais
e do efeito dos novos desenvolvimento do setor
financeiro, nomeadamente da resolução bancária
do Banif e do BES.

- Desemp. Registado (p.p., mil indivíduos)
- Desemp. Inscritos (l.p., MM3, V.H., %)

As taxas de juro das operações do
crédito diminuíram tanto para as
empresas como para os particulares.
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06
INDICADORES
ECONÓMICOS

06
INDICADORES
ECONÓMICOS
PROJEÇÕES DO BANCO DE PORTUGAL: 2014-2016 | TAXA DE VARIAÇÃO ANUAL, EM PERCENTAGEM

PESOS
2014

BE DEZ. 2015

BE OUT.2015

BE JUN. 2015

2015(ᵖ)

2016(ᵖ)

2017(ᵖ)

2015(ᵖ)

2015(ᵖ)

2016(ᵖ)

2017(ᵖ)

Produto Interno Bruto 				

100,0

1,6

1,7

1,8

1,7

1,7

1,9

2,0

Consumo Privado 				

65,9

2,7

1,8

1,7

2,6

2,2

1,7

1,7

Consumo Público 				

18,5

0,1

0,3

0,1

0,1

-0,5

0,2

0,0

Formação Bruta de Capital Fixo 			

14,9

4,8

4,1

6,1

6,2

6,2

4,4

6,0

Procura Interna 					

99,6

2,4

1,8

2,1

2,5

2,1

1,8

2,1

Exportações 					

40,0

5,3

3,3

5,1

6,1

4,8

6,0

6,4

Importações 					

39,7

7,3

3,6

5,6

7,9

5,7

5,5

6,5

Contributo para o crescimento do PIB líquido de importações (em p.p.) (a)
Procura Interna 						

1,1

0,9

0,9

1,1

1,1

0,7

0,8

Exportações 						

0,4

0,8

0,9

0,6

0,6

1,2

1,2

Balança Corrente e de Capital (% PIB) 			

2,4

2,5

2,3

2,3

3,0

3,2

3,4

Balança de Bens e Serviços (% PIB) 			

1,6

1,7

1,3

1,7

2,1

2,1

2,1

Índice Harmonizado de Preços no Consumidor 		

0,6

1,1

1,6

0,5

0,5

1,2

1,3

Fonte : Banco de Portugal
BE dezembro 2015 BE junho 2015
Contributo para o crescimento do PIB líquido de importações (em p.p.)(a)
Nota: (p) - projetado, p.p. - pontos percentuais. Para cada agregado apresenta-se a projeção correspondente ao valor mais provável condicional
ao conjunto de hipóteses consideradas.
(a) Os agregados da procura em termos líquidos de importações são obtidos deduzindo uma estimativa das importações necessárias para
satisfazer cada componente. O cálculo dos conteúdos importados foi feito com base em informação relativa ao ano de 2015.
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06
INDICADORES
ECONÓMICOS
PRINCIPAIS INDICADORES
						2011

2012

2013

2014

2015P 2016E

PIB, r % anual
EUA 						
Zona Euro 					
Alemanha 					
Portugal 					

1.8%
1.5%
3.3%
-1.3%

2.3%
-0.7%
0.7%
-3.2%

2.2%
-0.4%
0.5%
-1.4%

2.4%
1.4%
1.6%
0.9%

2.4%
1.5%
1.5%
1.7%

2.5%
1.8%
1.8%
1.9%

Inflação, r% anual
EUA 						
Zona Euro 					
Alemanha 					
Portugal 					

3.1%
2.7%
2.5%
3.6%

2.1%
2.5%
2.1%
2.8%

1.5%
1.3%
1.6%
0.4%

1.6%
0.5%
0.9%
-0.3%

0.1%
0.0%
0.2%
0.5%

1.8%
0.9%
1.0%
0.7%

Taxa de Desemprego, r % anual
EUA 						
Zona Euro 					
Alemanha 					
Portugal 					

8.9%
10.2%
6.1%
12.7%

8.1%
11.3%
6.8%
15.7%

7.4%
11.9%
5.3%
16.2%

6.1%
11.6%
5.0%
14.1%

5.3%
12.4%
4.6%
12.7%

5.0%
10.3%
6.2%
12.2%

Taxas de Juro, final do ano (%)
Taxas de Juro
- Fed (Fed Funds) 				
- BCE 						
- BoE 						

0.25% 0.25%
1.00% 0.75%
0.50% 0.50%

0.25% 0.25% 0.5% 1%
0.25% 0.05% 0.05% 0.0%
0.50% 0.75% 0.50% 0.75%

Taxas de Câmbio, final do ano
EUR/USD 					

1.30

1.38

1.32

1.2

1.14

1.08

Fonte : Banco de Portugal, FMI, Bloomberg, OCDE
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07
ENQUADRAMENTO
SECTOR FARMACÊUTICO

07
ENQUADRAMENTO
SECTOR FARMACÊUTICO
Após as quedas anuais continuadas registadas
no período 2008-2014, o valor do mercado
português de medicamentos alcançou em 2015
um crescimento de 4%, o que alterou a tendência
depois de seis anos de quedas consecutivas. As
vendas no mercado ambulatório situaram-se em
2.536 milhões de euros em 2015, face aos 2.439
milhões contabilizados no período homólogo.
Em termos de embalagens comercializadas
também se registou um acréscimo em 2015,
situado em 1%.
As vendas de medicamentos em farmácias em
Portugal continental situaram-se em 2.491
milhões de euros em 2015, face aos 2.398
milhões contabilizados no período homólogo.

mais recentes apontam para mais de 500 nesta
situação.
O ano de 2015 foi um ano intenso para a
indústria farmacêutica no que diz respeito a
fusões e aquisições. De acordo com o estudo
realizado pela Ernst & Young (EY), Firepower
Index and Grouth Gap Report 2016, as
operações realizadas de janeiro a dezembro
movimentaram mais de US$ 300 bilhões, um
novo recorde para o setor. A maior parte dessa
movimentação foi protagonizada por empresas
que procuraram concentrar a atuação em
algumas áreas e reduzir lacunas persistentes de
crescimento de vendas e receita.

A balança comercial do setor apresenta um saldo
deficitário, o qual incrementou-se em 2015,
como consequência do maior crescimento
das importações em relação às exportações.
Assim, em 2015 as vendas no exterior do
setor aumentaram 5,1% enquanto que as
importações cresceram 16,4%, elevando-se o
deficit comercial acima dos 1.500 milhões de
euros, mais de 24% do que em 2014.
Os medicamentos genéricos perderam alguma
quota de mercado em 2015, após terem
aumentado significativamente a sua penetração
no período 2012-2014.
Em 2015, nenhuma farmácia recebeu incentivos
pelo aumento da venda de medicamentos
genéricos. A portaria que previa um pagamento
extra às farmácias que o conseguissem esteve
em vigor durante um ano (de junho de 2014
a junho de 2015) tinha como objetivo que a
quota de genéricos subisse de 47% para 50%,
que ficou longe de ser conseguido. O mercado
deste tipo de medicamentos estagnou no ano
passado e a portaria não foi renovada.

as operações realizadas de janeiro a
dezembro de 2016 movimentaram
mais de US$ 300 bilhões, um novo
recorde para o setor.

O programa de incentivos foi também criado
com o objetivo de compensar as farmácias pela
perda de margens de lucros dos últimos anos
e que levaram muitas a situações de penhora
e insolvência, que, de acordo com os dados

EMPIFARMA Relatório de Contas

28

Em 2016, a retomada do foco das políticas de
preço baseadas no valor dos medicamentos, a
competição em segmentos chave de tratamento
e a consolidação da influência dos compradores
podem agravar as lacunas de crescimento
existentes. Como resultado, pode-se esperar
um ambiente de negócios bastante propício
para operações de fusão e aquisição, que deve
prolongar-se no médio prazo.
Apesar das empresas de grande dimensão a
começarem a crescer graças ao sucesso de
projetos de I&D em áreas como oncologia
e doenças infeciosas, muitos dos principais
players do setor continuarão a recorrer às
fusões e aquisições para alcançar as metas de
crescimento traçadas.
Embora as empresas farmacêuticas continuem
beneficiar do atual período de aumento
na aprovação de novos medicamentos, o
levantamento feito pela EY identifica diversos

desafios para a indústria e considerações que
devem guiar as operações de fusão e aquisição
a partir de 2016:
As empresas farmacêuticas e de biotecnologia
podem enfrentar com novos desafios para o
incrementar vendas, recorrendo a operações de
fusão e aquisição como forma de eliminar lacunas
de crescimento. Os desinvestimentos devem
continuar – as operações de desinvestimento
representam hoje cerca de 25% do valor
levantado com fusões e aquisições.
Em
2015,
empresas
que
realizaram
desinvestimento geraram mais capacidade
em operações M&A do que os demais que
não negociaram ativos não estratégicos e
trouxeram maior retorno para os investidores.
Como os portfólios continuam a transformarse, os desinvestimentos devem manter sua
representatividade no cenário de operações de
M&A em 2016.
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07.1
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
EM PORTUGAL
NÚMERO DE ENSAIOS CLÍNICOS SUBMETIDOS
2008 - 2015
160

CLASSE DE MEDICAMENTOS
2015

40,0%

34,1%
140

146

30,0%

127

120

100

7,4%

116

20,0%

118 114

107

11,4%

11%

V.H.(%)

7,9%

-7,8%

60

6%

N.º Ensaios

Fase I

10,0%

88

80

137

17%

-3,4%

Fase IV

-10,0%

40

Fase II
Fase III

0,0%

66%
-20,0%

20

-20,5%

-17,8%
-30,0%

0

2008 20092 0102 0112 0122 0132 0142 015

FASES DE DESENVOLVIMENTO CLÍNICO
2015

43,1%

Imunomoduladores
Sist. Nervoso Central

7,3%

Sist. Cardio-Vascular

8,8%
10,9%

Metabolico
Sangue e

Outros

TIPO DE PROMOTOR
2015

9%

91%

12,4%
3,6%
13,9%

Académico
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07.1
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
EM PORTUGAL
PRODUÇÃO ANUAL DE MATÉRIAS PRIMAS
E PRODUTOS FARMACÊUTICOS

PRODUÇÃO ANUAL DE MATÉRIAS PRIMAS
E PRODUTOS FARMACÊUTICOS V.H. (%)

Produção (M€)
1.807

3,4%

3,6%

1.679
1.532

1.486
1.387 1.434

20092

0102

0112

0122

0132

014

-3,2%
-7,1%
-8,7%
20092

0102

0112

0122

0132

014

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATÉRIAS
PRIMAS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS

Exportação (M€)

PRINCIPAIS DESTINOS DE EXPORTAÇÃO
2015

Importação (M€)

2%

5447

17

744

749

898

-9,5%

2%

944

10%

OUTROS

JAPÃO

SUÍÇA

3%

CANADÁ

3,6%

2.097 2.181
2.352 2.362 2.216

VENEZUELA

2.539

51%

EU 28

9,4%

PALOP

Rácio Exp/Imp (%)

30%

34%

36%

41%

37%

18,2%

23%

2010

EUA

2011

2012

2013

2014

2015
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07.2
MERCADO
FARMACÊUTICO
PRINCIPAIS DESTINOS DE ORIGEM
DAS IMPORTAÇÕES · 2015

1,2%

0,7%

INVESTIMENTO EM I&D (M€)
2009 - 2013

Inv. (M€)

4,0%

EU 28

20%

15%

90

6,0%

V.H.(%)

100

15%

Suiça

80

70

12%

10%

60

China

2%

50

5%

40

0%

88,1%

Índia

30

-6%

20

-5%

10

Outros

68

7,58

9,58

4,6
-10%

2009

INVESTIMENTO POR TIPO DE INVESTIGAÇÃO
2013

77,98

0

2010

2011

2012

2013

MERCADO TOTAL EM VALOR
(PVP)

M€
4.347 4.295
aplicada

3.995
3.635

3.4213
13.421

3.570

31%
69%
Desenvolvimento
experimental

20092 0102 0112 0122 0132 0142 015
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07.2
MERCADO
FARMACÊUTICO
PRINCIPAIS DESTINOS DE ORIGEM
DAS IMPORTAÇÕES · 2015

INVESTIMENTO EM I&D (M€)
2009 - 2013

Ambulatório V.H.(%)
Hospitalar V.H.(%)
3,0%

2,0%
-1,0%

-3,0%

-1,0%

Valor PVA (M€)
4,0%
4,0%

0,0%

-2,0%

461

437 444
367
296

352
336 345

-8,0%

-9,0%

-11,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INVESTIMENTO POR TIPO DE INVESTIGAÇÃO
2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MERCADO TOTAL EM VALOR
(PVP)
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08
ANÁLISE ECONÓMICA
valores
						2015
em euros
			

2014 			

var.%

Proveitos Operacionais 			72.680.335 		
Resultado Bruto 					4.385.035 		

50.239.649 		
3.072.516 		

44,7%
42,7%

Resultados antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos (EBITDA) 		

877.274 		

1.533.149 		

-42,8%

			Margem EBITDA

1,21% 			3,05% 			-1,84 pp

Gastos/reversões de depreciação e de
amortização 					237.342 		

221.491 		

7,2%

Resultados antes de gastos de financiamento
e impostos (EBIT) 				

1.311.659 		

-51,2%

639.933 		

			Margem EBIT 		0,88% 			2,61% 			-1,73 pp

Resultados financeiros 				
Resultados antes de impostos 			
Resultado líquido do período 			

(24.977) 		
614.955 		
426.919 		

(59.030) 		
1.252.629 		
908.969 		

57,7%
-50,9%
-53,0%

			por ação 		1,78 			15,15 			-88,3%
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08.1
PROVEITOS OPERACIONAIS
Em 2015, os proveitos operacionais registaram um crescimento de 44,7% para os 72.680.335 euros,
comparativamente aos 50.239.649 euros registados no ano 2014. O movimento positivo é um reflexo evidente
do desenvolvimento do modelo de negócio Direct-to-Pharmacy, Pharma Wholesaling e Magium, que aposta
num serviço totalmente diferenciado, nas condições comerciais, no método de faturação, no serviço Magium,
permitindo uma cobertura total do território continental português.

VOLUME DE NEGÓCIOS

				

2015 		

2014

				
				euros 		

Peso % 		

euros 		

Peso %		

Var. %

Nacional 			
Internacional 			

72.396.539
276.538

99,6% 		
0,4% 		

47.447.180
2.788.257

94,4% 		
5,6% 		

52,6%
-90,1%

				72.673.077

100% 		

50.235.437

100% 		

44,7%
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO
DE CLIENTES

POR ÁREA
DE NEGÓCIO

Nacional

2015

Internacional

0%

2.160

Farmácias

1.810

Grossistas

6%

2012

2013

2014

118

50

52

46

39

47

6

56

76

1.124

Parafarmácias

2014

2015

94%
100%
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08.2
RESULTADOS
Os resultados brutos registaram um crescimento
de 42,7%, para 4.385.035 euros relativamente aos
3.072.516 euros, registados no ano de 2014.
Em 2015, a margem bruta registou um ajustamento
negativo de 0,08p.p., representando 6,0% do volume
de negócios.
Os resultados antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos (EBITDA) registaram
um decréscimo de 42,8% para 877.274 euros,
evidenciando um ajustamento negativo na margem de
1,84p.p., comparativamente ao ano de 2014.
O crescimento da atividade registado em 2015
é indissociável do investimento necessário ao

desenvolvimento e consolidação da estrutura
operacional, pelo que é importante realçar o esforço na
adequação da mesma, demonstrado pelo crescimento
dos gastos suportados com fornecimentos e serviços
externos que em 2015 ascenderam a 2.518.049 euros,
um crescimento de 25,7% comparativamente a 2014.
Destaca-se o esforço realizado no desenvolvimento das
relações comerciais, serviços de marketing dedicados,
desenvolvimento de parcerias estratégicas através
da dinamização de ações, serviços promocionais e o
esforço no desenvolvimento e introdução de novas
rotas de distribuição, que permitiram impulsionar
o crescimento da atividade, designadamente a
distribuição a farmácias.

				
Peso (%) 		
				
				2015
		
s/ FSE 		
valores
em euros
Trabalhos especializados 		
Transportes de mercadorias
			

Peso (%)
2014 		

s/ FSE		

Var. %

1.229.245
599.540

48,8% 		
23,8% 		

889.246
243.235

44,4% 		
12,1% 		

38,2%
146,5%

				1.828.785

73% 		

1.132.481

57% 		

61%

Total FSE’s 			

100% 		

2.003.932

100% 		

25,7%

2.518.049
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Relevante também o esforço na adequação do
quadro de pessoal aos objetivos estabelecidos e aos
objetivos de médio prazo, nomeadamente consolidar o
crescimento da atividade da Empifarma, demonstrado
pelo crescimento dos gastos suportados com o pessoal
que em 2015 ascenderam a 840.929 euros, um
crescimento de 46,7% comparativamente a 2014.
Importa relevar o impacto negativo referente a
imparidades de dívidas a receber que, em 2015,
ascendeu a 77.264 euros, comparativamente a
2014, no qual foram registadas reversões referente
a imparidades de dívidas a receber no montante de
553.874 euros.

Os resultados antes de gastos de financiamento e
impostos (EBIT) registaram um decréscimo de 51,2%
para 639.933 euros, evidenciando um ajustamento
negativo na margem de 1,73p.p., comparativamente
ao ano de 2014.
Os gastos com depreciações ascenderam a 237.342
euros, registando um crescimento de 7,2%, face ao
ano de 2014. Este movimento está relacionado com
investimentos adicionais e complementares à aquisição
em 2014 da unidade logística localizada no Parque de
Negócios de Montemor-o-Velho.

valores em euros
						2015
			

2014 			

var.%

Juros e rendimentos similares suportados 		
Juros e rendimentos similares obtidos 		

(61.030) 		
2.000 			

59,1%
100,0%

(24.977) 		
0 			

						877.274 		1.533.149 		-42,8%

Em 2015, os resultados financeiros registaram um movimento positivo de 34.052 euros para 24.977 euros
negativos, relativamente ao ano 2014, que havia registado 59.030 euros negativos. O movimento positivo resultou
da (i) manutenção dos indexantes das operações financeiras em vigor em níveis historicamente reduzidos e pela
(ii) redução da dívida, de acordo com os planos de amortização das operações financeiras de médio longo prazo.
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08.3
INVESTIMENTO
O investimento no ano 2015 ascendeu a 304.925 euros,
registando um decréscimo de 89,3%, comparativamente
aos 2.838.989 euros, em 2014.
Em 2015, o investimento em ativos fixos tangíveis
ascendeu a 242.486 euros comparativamente a
2.818.478 euros registado em 2014. Este movimento
está relacionado com investimentos adicionais e
complementares em equipamento básico e administrativo
para adequação da unidade logística localizada no
Parque de Negócios de Montemor-o-Velho.

Em 2015, o investimento em ativos intangíveis ascendeu
a 62.439 euros comparativamente a 20.511 euros
registado em 2014. O investimento resultou da aquisição
de diversos software’s e aplicativos, nomeadamente
para a gestão de devoluções e reclamações, integração
e gestão de parceiros, gestão de grupos, gestão de rotas,
controlo de erros EK01, portal web.

								2015
valores em euros
		

2014 		

var.%

Investimentos		
			

(61.030)
2.000 		

59,1%
100,0%

1.533.149

-42,8%

Ativos fixos tangíveis 			
Ativos intangíveis 			

(24.977)
0 		

								877.274
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08.4
RECURSOS HUMANOS
Em 2015, o número de colaboradores aumentou (+14),
terminando o ano com 49 colaboradores, tendo o valor
de remunerações e encargos suportados (segurança
social, seguros) neste período ascendido a 840.929
euros, o que se traduziu num crescimento de 46,7%,
comparativamente ao ano 2014.
O aumento relevante do número de colaboradores esteve
diretamente relacionado com o esforço na adequação

do quadro de pessoal aos objetivos estabelecidos e aos
objetivos de médio prazo, nomeadamente consolidar o
crescimento da atividade da Empifarma.
Em 2015, registou-se uma deterioração nos índices de
desempenho e contribuição por colaborador, traduzidos
pelo decréscimo de 17,5% do rácio VAB/Colaborador,
comparativamente a 2014.

									2015
valores em euros
			2014
Número de trabalhadores no final do período 				

49 			

35

Número médio de trabalhadores ao longo do período 			

40 			

25

Idade média dos trabalhadores 						

34 			

35

Antiguidade média dos trabalhadores (anos) 				

1,8 			

2,0

Horas de formação totais 						

147 			

112

Média de horas de formação por trabalhador 				

3,64 			

4,53

Gastos com o pessoal

						

840.929 		

573.079

Gastos médios por trabalhador 						

20.805 			

23.155

VAB por trabalhador 							

36.494 			

44.233
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COLABORADORES

Custo c/ Pessoal
VAB/ Colaborador

49

N.º Colaboradores

841
35
18
Milhares €

13

573

426

339
1271 7101

44

36

2012 2013 2014 2015

HABILITAÇÕES

FAIXA ETÁRIA
Homem
50-54

2

45-49

1

35-39

5

Homem
Ensino Superior

3

4

40-44

30-34

Mulher

3

7

Mulher
9

Ensino Secundário

17

7

3º Ciclo Ensino Básico

6

1

1
6

8

25-29

6

2

18-24

6

2

2º Ciclo Ensino Básico

2

0
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08.5
SITUAÇÃO FINANCEIRA
O ativo total a 31 de Dezembro de 2015 ascendeu
a 30.350.507 euros, face a 24.299.190 euros em
Dezembro de 2014, com destaque para os inventários
que ascenderam a 17.673.261 euros (+31,5%), os
clientes que ascenderam a 8.376.461 euros (+11,7%)
e as disponibilidades que ascenderam a 617.791 euros
(+489,9%) comparativamente a 2014.
Os capitais próprios aumentaram de 8.715.501 euros
para 8.801.587 euros em 31 de Dezembro de 2015.
O movimento nos capitais próprios é justificado pelo
resultado líquido gerado no período, que ascendeu a
426.919 euros, pelo aumento de capital no montante
de 180.000 euros e pela distribuição de resultados de
2014 no montante de 520.833 euros.

Em Assembleia Geral, realizada a 01 de outubro de
2015, os acionistas deliberaram, por unanimidade,
proceder ao aumento do capital social para 240.000
euros (r144.000 euros) mediante novas entradas em
dinheiro, com emissão de 144.000 novas ações com
o valor nominal de 1 euro cada, participando neste
aumento os acionistas que declararam pretender o seu
direito de preferência.

Em Assembleia Geral, realizada a 29 de junho de 2015,
os acionistas deliberaram, por unanimidade, proceder ao
aumento do capital social para 96.000 euros (r36.000
euros) mediante novas entradas em dinheiro, com
emissão de 36.000 novas ações com o valor nominal de
1 euro cada, participando neste aumento os acionistas
que declararam pretender o seu direito de preferência.
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valores
em euros
				2015
		

Peso % 		

2014 		

Peso %		

Var. %

Ativos Fixos 			
Outros ativos não correntes
Inventários 			
Devedores correntes
Disponibilidades e equivalentes

3.029.458
41.400 		
17.673.261
8.988.598
617.791

10,0% 		
0,1% 		
58,2% 		
29,6% 		
2,0% 		

2.978.436
37.485 		
13.438.938
7.739.603
104.729

12,3% 		
0,2% 		
55,3% 		
31,9% 		
0,4% 		

1,7%
10,4%
31,5%
16,1%
489,9%

Ativo Total 			

30.350.507

100,0% 		

24.299.190

100,0% 		

24,9%

Capital Próprio 			

8.801.587

29,0% 		

8.715.501

35,9% 		

1,0%

Outros passivos não correntes
Divida não correntes 		
Outros passivos correntes
Divida correntes

0 		
333.333
20.650.340
565.247

0,0% 		
1,1% 		
68,0% 		
1,9% 		

1.447 		
1.149.999
13.953.833
478.410

0,0% 		
4,7% 		
57,4% 		
2,0% 		

-100,0%
-71,0%
48,0%
18,2%

Passivo Total 			

21.548.920

71,0% 		

15.583.689

64,1% 		

38,3%

O rácio entre Capitais Próprios e Ativo (autonomia
financeira) situou-se, no fim de 2015, nos 29%, face aos
35,9% em 2014. Apesar do aumento relevante do ativo
líquido total, o desempenho operacional do período
permitiu reforçar os capitais próprios em 1% e contribuir
para o incremento da capacidade de solver as obrigações
com recurso aos capitais próprios.
O passivo total a 31 de Dezembro de 2015 ascendeu
a 21.548.920 euros, face a 15.583.689 euros em
Dezembro de 2014.

Em 2015, o passivo total registou um crescimento
de 38,3%, destacando-se o aumento do saldo de
fornecedores que ascenderam a 18.685.739 euros
(+39,4%), comparativamente a 2014.
Em 2015, o fundo de maneio ascendeu a 6.064.063
euros registando um ajustamento negativo de 11,5%
comparativamente a 2014. As necessidades de fundo
de maneio ascenderam a 6.011.519 euros registando
um ajustamento de 16,8% comparativamente a 2014,
e o consequente desinvestimento nas necessidades de
fundo de maneio que ascendeu a 1.213.188 euros.

valores
em euros
						2015
			

2014 			

var.%

Ativos não correntes 				
Passivos não correntes 				
Capitais próprios 				

3.070.857 		
333.333 		
8.801.587 		

3.015.920 		
1.151.446 		
8.715.501 		

1,8%
-71,1%
1,0%

Fundo de maneio 			

6.064.063 		

6.851.027 		

-11,5%

Necessidades cíclicas - Restantes ativos correntes 26.661.859 		
Recursos cíclicos - Restantes passivos correntes
20.650.340 		

21.178.541 		
13.953.833 		

25,9%
48,0%

Necessidades de fundo de maneio

6.011.519 		

7.224.708 		

-16,8%

Caixa e equivalentes de caixa 			
Dívida financeira corrente 			

617.791 		
565.247 		

104.729 		
478.410 		

489,9%
18,2%

Tesouraria líquida 			

52.544 			

(373.681) 		

-114,1%
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O prazo médio de recebimentos (PMR) calculado em 42 dias, face aos 55 dias calculado em 2014. O prazo médio
de pagamentos (PMP) calculado em 91 dias, face aos 110 dias calculado em 2014. O prazo médio de Stocks (PMS)
calculado em 94 dias, face aos 104 dias calculado em 2014.

valores
						2015
em euros
			

2014 			

var.%

Dívida não corrente 				

333.333 		

1.149.999 		

-71,0%

BPI 		
BPI 		

333.333 		
- 			

999.999 		
150.000 		

-66,7%
-100,0%

Médio Longo Prazo 		
PME Investe V 			

Dívida corrente 					565.247 		478.410 		18,2%
BPI 		
BPI 		
BPI 		
Novo Banco

Médio Longo Prazo 		
PME Investe V 			
Descoberto Bancário 		
Locação Financeira 		

400.000 		
150.000 		
15.247 			
- 			

133.334 		
200.000 		
140.022 		
5.054 			

200,0%
-25,0%
-89,1%
-100,0%

Dívida total 					898.580 		1.628.409 		-44,8%
(-) Disponibilidades e equivalentes 		

617.791 		

104.729 		

489,9%

Dívida Total Líquida 				

280.790 		

1.523.680 		

-81,6%

A dívida líquida (divida financeira - disponibilidades e equivalentes) ascendeu a 280.790 euros em 31 de Dezembro
de 2015, registando uma redução de 1.242.890 euros (-81,6%) face a 31 de Dezembro de 2014. A redução da
dívida resultou do vencimento de operações financeiras no decorrer do período e do cumprimento das obrigações
contratadas de acordo com os planos de amortização.
O rácio da Dívida Líquida/EBITDA apresenta em 2015 o valor de 0,32x, face ao valor de 0,99x em 2014. O rácio
calculado enquadra-se abaixo do limite máximo convencionado (< 4x), para efeito de análise de risco.

valores
em euros
						2015
			

2014 			

var.%

Dívida Líquida 					
EBITDA 					

280.790 		
877.274 		

1.523.680 		
1.533.149 		

-81,6%
-42,8%

Dívida Líquida / EBITDA				

0,32 X 			

0,99 X 			

-0,67 X

Dívida Liquida: dívida financeira (incl. leasing) + suprimentos - disponibilidades
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08.6
INDICADORES DE DESEMPENHO
						2015 			

2014 			

var.%

877.274 		
639.933 		
1,2% 			
0,9% 			
1.788.209		

1.533.149 		
1.311.659 		
3,1% 			
2,6% 			
1.548.142 		

-42,8%
-51,2%
-1,8 pp
-1,7 pp
15,5%

4,9% 			
1,4% 			
0,9% 			

10,4% 			
3,7% 			
2,6% 			

-5,6 pp
-2,3 pp
-1,7 pp

29,0% 			
0,41 			
0,10 			
9,3% 			

35,9% 			
0,56 			
0,19 			
15,7% 			

-6,9 pp
-0,15
-0,1
-6,5 pp

Económicos
EBITDA 					
EBIT 						
EBITDA % 					
EBIT % 					
VAB 						
Rentabilidade
Rentabilidade dos Capitais Próprios 		
Rentabilidade do Ativo 				
Rentabilidade Operacional das Vendas 		
Estrutura
Autonomia Financeira 				
Solvabilidade 					
Debt to Equity 					
Leverage 					
Liquidez
Liquidez Geral 					
1,3 			
1,5 			
-0,2
Liquidez Reduzida 				
0,5 			
0,5 			
-0,1
Liquidez Imediata 				0,0 			0,0 			 0,0
Atividade (dias)
PMP 						
PMR 						
PMS 						

91 			
42 			
94 			

110 			
55 			
104 			

-19
-12
-10
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08.7
PRINCIPAIS RISCOS E INCERTEZAS
RISCO CAMBIAL

RISCO DE LIQUIDEZ

O risco taxa de câmbio representa a possibilidade de
registar perdas ou ganhos em resultado de variações de
taxas de câmbio entre diferentes divisas.

O risco de liquidez representa a capacidade da empresa
fazer face às suas responsabilidades financeiras tendo
em conta os recursos financeiros disponíveis.

A exposição ao risco de taxa de câmbio da empresa é
inexistente dado que as operações de exportação são
para destinos em que a moeda local é o Euro, ou a
moeda utilizada nas operações de exportação é o Euro.

A empresa procura garantir que a estrutura e o nível
de financiamento seja adequado à natureza das suas
obrigações. Os empréstimos de médio e longo prazo são
contratados geralmente por prazos de 3 a 5 anos.

RISCO DE TAXA DE JURO

RISCO DE CRÉDITO

O risco de taxa de juro representa a possibilidade
de existirem flutuações no montante dos encargos
financeiros futuros em empréstimos contraídos devido à
evolução do nível de taxas de juro de mercado.

O risco de crédito refere-se ao risco da contraparte não
cumprir com as suas obrigações contratuais, resultando
em perdas para a Empifarma.

A Empifarma, no decurso da sua atividade recorre a
financiamentos externos estando exposta ao risco de
taxa de juro dado que grande parte da dívida financeira
da empresa é indexada a taxas de juro de mercado.

A exposição da Empifarma ao risco de crédito está
relacionada com as contas a receber decorrentes da
sua atividade operacional, pelo que, desta forma, a
Empifarma tem vindo a desenvolver e implementar
processos de gestão, de controlo e aprovação de
crédito, dispondo de um departamento responsável pela
monitorização e pelas cobranças. Importa relevar que, no
âmbito desta política, a Empifarma avalia e define para
todos os clientes os limites de crédito adequados, sem
prejuízo de dispor complementarmente instrumentos
de seguro de crédito que permitem reforçar o nível de
cobertura de crédito dos clientes.
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08.8
OUTRAS
INFORMAÇÕES
Dando cumprimento ao Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro e Decreto n.º 411/91, de 17 de outubro, o Conselho
de Administração da Empifarma – Produtos Farmacêuticos, S.A. informa que não tem dívidas em mora perante o
Estado ou quaisquer outras entidades públicas, incluindo a Segurança Social, respetivamente.

08.9
PROPOSTA DE APLICAÇÃO
DE RESULTADOS
O Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral que o resultado líquido apurado nas demonstrações
financeiras no montante de 426.919,10 euros, registado no ano de 2015, seja transferido para: Resultados Transitados:
426.919,10 euros
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08.10
AGRADECIMENTOS
O Conselho de Administração gostaria de agradecer ao Técnico Oficial de Contas e ao Revisor Oficial de Contas
pela colaboração e auxilio prestado no ano de 2015. O Conselho de Administração gostaria ainda de expressar a
sua gratidão aos seus fornecedores, instituições financeiras e outros parceiros de negócios da empresa, pelo seu
envolvimento contínuo e confiança demonstrada. Finalmente, o Conselho de Administração gostaria de expressar a
sua gratidão a todos os colaboradores, pelo seu tempo e pela dedicação que demonstraram ao longo do ano.

Montemor-o-Velho, 09 de março de 2016
O Conselho de Administração,

__________________________________ __________________________________

__________________________________

Luís Pedro Gonçalves Simões

José João Moniz Silva

Joaquim António de Matos Chaves

Presidente

Vogal do Conselho
de Administração

Vogal do Conselho
de Administração
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III
INFORMAÇÃO
SOCIETÁRIA

01
PARTICIPAÇÕES DETIDAS
POR MEMBROS DE ÓRGÃOS
DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
De acordo com o disposto nos artigos 447º
do Código das Sociedades Comerciais são os
seguintes os números de títulos emitidos pela
Empifarma – Produtos Farmacêuticos, S.A.,
detidos no período de 1 de Janeiro de 2015
a 31 de Dezembro de 2015, por titulares de
órgãos sociais.
Em Assembleia Geral, realizada a 29 de junho
de 2015, os acionistas deliberaram, por
unanimidade, proceder ao aumento do capital
social para 96.000 euros (r36.000 euros)
mediante novas entradas em dinheiro, com
emissão de 36.000 novas ações com o valor
nominal de 1 euro cada, participando neste
aumento os acionistas que declararam pretender
o seu direito de preferência.

Em Assembleia Geral, realizada a 01 de
outubro de 2015, os acionistas deliberaram,
por unanimidade, proceder ao aumento do
capital social para 240.000 euros (r144.000
euros) mediante novas entradas em dinheiro,
com emissão de 144.000 novas ações com o
valor nominal de 1 euro cada, participando
neste aumento os acionistas que declararam
pretender o seu direito de preferência.

PARTICIPAÇÕES DOS MEMBROS DO ÓRGÃO DE GESTÃO
E DOS MEMBROS DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO

AÇÕES
							Membros do órgão de gestão 		

Totais

Ações detidas no

Número de títulos 		

216.000

final do período 		

Valor nominal unitário 		1 € 					1 €

216.000 				

			Valor nominal total 		

216.000 				

€ 216.000 €

			Percentagem do capital social

90,00% 					

90,00%

			Capital social 								

240.000 €
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02
PUBLICIDADE DE PARTICIPAÇÃO
DE ACIONISTAS
De acordo com o disposto no artigo 448º do
Código das Sociedades Comerciais, abaixo
segue a lista dos titulares de participações
qualificadas, com indicação do número de ações
detidas e percentagem de direitos de voto
correspondentes, em 31 de Dezembro de 2015.
Em Assembleia Geral, realizada a 31 de outubro
de 2015, os acionistas deliberaram, por
unanimidade, consentir a transmissão, a título

gratuito, de ações detidas pelos acionistas José
António das Neves Ribeiro, titular de 23.400
ações ordinárias, equivalentes a 9,75% do capital
social (240.000 euros) e Maria Lúcia da Silva,
titular de 300 ações ordinárias, equivalentes
a 0,125% do capital social (240.000 euros) a
favor do acionista Mauro André da Silva Ribeiro,
titular de 300 ações ordinárias, equivalentes a
0,125% do capital social (240.000 euros).

PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
NO CAPITAL DA SOCIEDADE

Ações detidas no
começo do período

Número de ações
Valor nominal unitário
Valor nominal total
Percentagem do capital social

Joaquim
Chaves

Luis
Simões

José João
Silva

José
Ribeiro

TOTAIS

12.000
1,00 €
12.000 €
20,00%

12.000
1,00 €
12.000 €
20,00%

12.000
1,00 €
12.000 €
20,00%

23.400
1,00 €
23.400 €
39,00%

59.400
1,00 €
59.400 €
99,00%

Capital social
Ações adquiridas
no período
Ações alienadas
no período
Ações detidas no
fim do período

60.000 €

Número de ações
Valor nominal unitário
Valor nominal total

60.000
1,00 €
60.000 €

60.000
1,00 €
60.000 €

60.000
1,00 €
60.000 €

-

180.000
1,00 €
180.000 €

Número de ações
Valor nominal unitário
Valor nominal total

-

-

-

23.400
1,00 €
23.400 €

23.400
1.00
23.400

Número de ações
Valor nominal unitário
Valor nominal total
Percentagem do capital social

72.000
1,00 €
72.000 €
30,00%

72.000
1,00 €
72.000 €
30,00%

72.000
1,00 €
72.000 €
30,00%

-

216.000
1,00 €
216.000 €
90,00%

Capital social

240.000 €
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03
ÓRGÃOS SOCIAIS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FISCAL ÚNICO

Luís Pedro Gonçalves Simões
Presidente do Concelho Administração

Nuno Oliveira, SROC n.º 238

José Moniz da Silva
Vogal do Conselho de Administração
Joaquim António de Matos Chaves
Vogal do Conselho de Administração

ASSEMBLEIA GERAL

(Representada por António Nuno Mendes
Marques de Oliveira, ROC n.º 906)

SUPLENTE (S) DO FISCAL ÚNICO
Carla Manuela Serra Geraldes, ROC n.º 1127
(Suplente)

Rui Manuel Rodrigues Simões
Presidente
António Manuel de Matos Rodrigues
Secretário
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04
ESTRUTURA ACIONISTA

3010%
30%

%

30%

30

Joaquim António
de Matos Chaves
%

Luís Pedro Gonçalves Simões

30%

30%
10%

José João Moniz da Silva

Mauro André da Silva Ribeiro
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05
ORGANOGRAMA
Conselho de
Administração
Administradores

Direção Operacional &
Técnica

Direção
Comercial
Receção /
Telefonista

Adjunto Direção
Comercial
Compras
Parcerias
/ Grupos

CallCenter

Manutenção

Vendas
Externas
Suporte Vendas
/ Gestão PW

Receção

Transfers Movimentos
Internos

Estação
Controlo

Chefe de
Armazém
Aviamentos

Limpeza

Expedição

Qualidade /
Processos / Rotas

Inversa

Entrada de
Mercadoria /
Gestão
Documental
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IV
INFORMAÇÃO
FINANCEIRA

01
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

01
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA PARA OS PERÍODOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
								NOTAS		2015
		2014
valores em euros
Vendas e serviços prestados 					

22 		

72.673.077

50.235.437

Subsídios à exploração

					

23 		

7.259 		

4.212

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 		

24 		

(68.288.042)

(47.162.921)

Fornecimentos e serviços externos 				

25 		

(2.518.049)

(2.003.932)

Gastos com pessoal 						

26 		

(840.929)

(573.079)

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) 		

12 		

(77.264)

553.874

Outros rendimentos e ganhos 					

27 		

897.694

888.111

Outros gastos e perdas 						

28 		

(976.471)

(408.554)

Resultado antes de depreciações , gastos				

		

877.274

1.533.

6, 7 		

(237.342)

(221.491)

639.933

1.311.659

149

de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização 		

Resultado operacional (antes de gastos 						
de financiamento e impostos )
Juros e rendimentos similares obtidos 				

29 		

- 		

2.000

Juros e gastos similares suportados 				

29 		

(24.977)

(61.030)

Resultado antes de impostos 							

614.955

1.252.629

Imposto sobre rendimento do período 				

(188.036)

(343.659)

426.919

908.969

31 		

Resultado liquido do período 							

Resultado por ação básico 							1,78 		15,15

Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras.
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02
DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
								NOTAS		
valores em euros

31-12-2015

31-12-2014

2.990.448
39.010 		
27.500 		
2.806 		
11.094 		
3.070.857

2.969.844
8.592
27.500
492
9.493
3.015.920

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis 						
6 		
Ativos intangíveis 						
7 		
Participações financeiras - Outros métodos 			
8 		
Outros ativos financeiros 					
9 		
Ativos por impostos diferidos 					
10 		
										

Ativo corrente
Inventários 							
11 		
17.673.261
Clientes 							
12 		
8.376.461
Estado e outros entes públicos 					
13 		
278.312
Outras contas a receber 						
14 		
257.523
Diferimentos 							
15 		
76.302 		
Caixa e depósitos bancários 					
4 		
617.791
										27.279.650

13.438.938
7.502.399
123.924
63.053
50.227
104.729
21.283.270

Total do ATIVO 									30.350.507

24.299.190

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital realizado 						
Reservas legais 							
Resultados transitados 						

16 		
17 		
18 		

Resultado líquido do período 							

240.000
138.619
7.996.049

60.000
138.619
7.607.913

426.919

908.969

Total do Capital Próprio 								8.801.587

8.715.501

Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras
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03
DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
								NOTAS		
valores em euros

31-12-2015

31-12-2014

PASSIVO
Passivo não corrente
Financiamentos obtidos 						

19 		

333.333

1.149.999

Passivos por impostos diferidos 					

10 		

- 		

1.447

										333.333

1.151.446

Passivo corrente
Fornecedores 							

20 		

18.685.739

13.407.752

Estado e outros entes públicos 					

13 		

79.902 		

240.679

Financiamentos obtidos 						

19 		

565.247

478.410

Outras contas a pagar 						

21 		

1.877.448

296.338

Diferimentos 							

15 		

7.250 		

9.063

										21.215.587

14.432.243

Total do Passivo 									21.548.920

15.583.689

Total do Capital Próprio e do Passivo 						

24.299.190

30.350.507

Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras
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04
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
								NOTAS		2015
		2014
valores em euros
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes
				
12, 22 		
Pagamentos a fornecedores 					
20, 24, 25
Pagamentos ao pessoal 					
21, 26 		
			
			Caixa gerada pelas operações 				

75.269.534
(72.515.855)
(555.895)

48.498.496
(45.628.303)
(261.376)

2.197.785

2.608.817

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 		
Outros recebimentos/pagamentos 				

13 		
14, 21 		

(477.784)
(159.491)

(41.924)
251.533

Fluxos de caixa das atividades operacionais 			

(1) 		

1.560.510

2.818.426

6 		
7 		
9 		

(264.825)
(27.463)
(2.372) 		

(2.234.411)
(8.001)
(399)

Investimentos financeiros 					
Juros e rendimentos similares 					

9 		
29 		

85 		
- 		

2.000

Fluxos de caixa das atividades de investimento 			

(2) 		

(294.575)

(2.240.810)

19 		

15.247 		

3.086.729

Financiamentos obtidos 						
Juros e gastos similares 						

19 		
29 		

(745.076)
(23.045)

(3.572.730)
(63.315)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento 			

(3) 		

(752.874)

(549.316)

Variação de caixa e seus equivalentes 				

(1)+(2)+(3)

513.061

28.300

- 		
104.729
617.791

76.430
104.729

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis 						
Ativos intangíveis 						
Investimentos financeiros 					
Recebimentos provenientes de:

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos 					
Pagamentos respeitantes a:

Efeito das diferenças de câmbio 							
Caixa e seus equivalentes no início do período 			
4 		
Caixa e seus equivalentes no fim do período 			
4 		
Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras
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05
DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
CAPITAL PRÓPRIO ATRIBUÍDO AOS DETENTORES DO CAPITAL

valores em euros

POSIÇÃO NO INÍCIO DO
PERÍODO 2014

NOTAS

1

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Outras alterações reconhecidas
no capital próprio

18
2

Capital
realizado

Reservas
legais

Resultados Resultado
transitados líquido do
período

Total do
Capital
Próprio

60.000

138.619

7.230.824

377.089

7.806.532

-

-

377.089

(377.089)

-

-

-

377.089

(377.089)

-

RESULTADO LÍQUIDO
DO PERÍODO

3

908.969

908.969

RESULTADO INTEGRAL

4=2+3

531.881

908.969

OPERAÇÕES COM DETENTORES
DE CAPITAL NO PERÍODO
5
POSIÇÃO NO FIM DO
PERÍODO 2014

6=1+2+3+5

-

-

-

-

-

60.000

138.619

7.607.913

908.969

8.715.501

Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras
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CAPITAL PRÓPRIO ATRIBUÍDO AOS DETENTORES DO CAPITAL

valores em euros

POSIÇÃO NO INÍCIO DO
PERÍODO 2015

NOTAS

6

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outras alterações reconhecidas
no capital próprio

18
7

Capital
realizado

Reservas
legais

Resultados Resultado
transitados líquido do
período

Total do
Capital
Próprio

60.000

138.619

7.607.913

908.969

8.715.501

-

-

388.136

(388.136)

-

-

-

388.136

(388.136)

-

RESULTADO LÍQUIDO
DO PERÍODO

8

426.919

426.919

RESULTADO INTEGRAL

9=7+8

38.783

426.919

OPERAÇÕES COM DETENTORES
DE CAPITAL NO PERÍODO
Realizações de capital

16

180.000

-

-

-

180.000

Distribuições

18

180.000

-

-

(520.833)
(520.833)

(520.833)
(340.833)

240.000

138.619

7.996.049

426.919

8.801.587

POSIÇÃO NO FIM DO
PERÍODO 2015

10

11=6+7+8+10

Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras
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02
ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

01
NOTA INTRODUTÓRIA
A EMPIFARMA – Produtos Farmacêuticos, S.A., com sede no Parque Industrial de Montemor-o-Velho, Lotes
12, 13, 27 e 28, 3140-293 Montemor-o-Velho, com o NIPC 504100050, tem como objeto social a importação,
exportação, comercialização e distribuição de produtos farmacêuticos de prescrição médica, de venda livre ou
não, sujeitos a receita médica obrigatória e ainda de artigos de e para farmácia.
As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros e foram aprovadas pelo Conselho de
Administração, na reunião de 9 de março de 2016. As mesmas estão ainda sujeitas a aprovação pela Assembleia
Geral de Acionistas, nos termos da legislação comercial em vigor em Portugal.
O Conselho de Administração entende que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e
apropriada as operações da Empresa, bem como a sua posição e desempenho financeiro e fluxos de caixa.
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02
REFERENCIAL CONTABILÍSTICO
DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
02. 1
A EMPIFARMA – Produtos Farmacêuticos, S.A., apresenta as suas demonstrações financeiras elaboradas de
acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Dec. Lei nº 158/2009, de 13 de
Julho, com as retificações da Declaração de Retificação nº 67-B/2009, de 11 de Setembro, e com as alterações
introduzidas pela Lei nº 20/2010, de 23 de Agosto, Lei 66-B/2012 de 31 de Dezembro e pela Lei 83-C/2013 de
31 de Dezembro.

O SNC é regulado pelos seguintes instrumentos legais:
· Aviso n.º 15652/2009, de 7 de Setembro (Estrutura Conceptual);
· Portaria n.º 986/2009, de 7 de Setembro (Modelos de Demonstrações Financeiras);
· Portaria n.º 1011/2009, de 9 de Setembro (Código de Contas);
· Aviso n.º 15655/2009, de 7 de Setembro (Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro);
· Aviso n.º 15654/2009, de 7 de Setembro (Norma contabilística e de relato financeiros para pequenas entidades);
· Aviso n.º 15653/2009, de 7 de Setembro (Normas Interpretativas).

Referência ainda ao Decreto-Lei 98/2015, de 2 de junho, que transpõe para o ordenamento jurídico interno a
diretiva n.º 2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, que altera a diretiva
n.º 2006/43/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, e revoga as diretivas n.º 78/660/CEE e 83/349/CEE
do Conselho, procedendo à alteração do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho. Na sequência do Decreto-Lei
98/2015 são ainda publicados as seguintes portarias e avisos:
· Aviso n.º 8254/2015, de 29 de julho (Estrutura Conceptual) – Revoga aviso 15652/2009, de 7 de Setembro;
· Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho (Modelos de Demonstrações Financeiras) – Revoga Portaria 986/2009,
de 7 de Setembro;
· Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho (Código de Contas) – Revoga Portaria 1011/2009, de 9 de Setembro;
· Aviso n.º 8256/2015, de 29 de julho (Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro) – Revoga Aviso 15655/2009,
de 7 de Setembro;
· Aviso n.º 8257/2015, de 29 de julho (Norma contabilística e de relato financeiros para pequenas entidades) –
Revoga Aviso 15654/2009, de 7 de Setembro;
· Aviso n.º 8258/2015, de 29 de julho (Normas Interpretativas) – Revoga Aviso 15653/2009, de 7 de Setembro
O referido Decreto-Lei 98/2015, de 2 de junho e as consequentes portarias e avisos apenas entram em vigor a
partir de 01 de janeiro de 2016 não tendo impacto nas presentes demonstrações financeiras.
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2.2 PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE

2.6 PASSIVOS FINANCEIROS

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas
no pressuposto da continuidade das operações, a
partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa,
mantidos de acordo com o normativo contabilístico
vigente em Portugal – Sistema de Normalização
Contabilística (SNC).

Os passivos financeiros são classificados de acordo
com a substância contratual independentemente da
forma legal que assumam.

2.3 REGIME DO ACRÉSCIMO
A Empresa regista os seus rendimentos e gastos
de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os
rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida
que são gerados, independentemente do momento
em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre
os montantes recebidos e pagos e os correspondentes
rendimentos e gastos são registados nas rubricas de
“Devedores e credores por acréscimos e diferimentos”.

2.4 CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS
PASSIVOS NÃO CORRENTES

E

2.7 EVENTOS SUBSEQUENTES
Os eventos após a data do balanço que proporcionem
informação adicional sobre condições que existiam
nessa data são refletidos nas demonstrações
financeiras.
Caso existam eventos materialmente relevantes
após a data do balanço, são divulgados no anexo às
demonstrações financeiras.

2.8 DERROGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES
DO SNC
No presente período não foram derrogadas quaisquer
disposições do SNC.

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de
um ano a contar da data da demonstração da posição
financeira são classificados, respetivamente, como
ativos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela
sua natureza, os ‘Impostos diferidos’ e as ‘Provisões’
são classificados como ativos e passivos não correntes.

2.5 PASSIVOS CONTINGENTES
Os passivos contingentes não são reconhecidos no
balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a
não ser que a possibilidade de uma saída de fundos
afetando benefícios económicos futuros seja remota.
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3
PRINCIPAIS POLÍTICAS
CONTABILÍSTICAS
As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo
se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os períodos apresentados, salvo indicação
em contrário.

3.1 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas
por imparidade acumuladas.
As depreciações são calculadas de acordo com o método das quotas constantes anuais, utilizando-se para o efeito
as taxas máximas de depreciação constantes no decreto regulamentar nº 2/90 de 12 de Janeiro, para os bens
adquiridos até 31 de Dezembro de 2009, e o decreto regulamentar nº25/2009, de 14 de Setembro, para os bens
adquiridos a partir de 01 de Janeiro de 2010.
As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem
As vidas úteis estimadas para os Ativos fixos tangíveis são as seguintes:
									Anos de vida útil
Edifícios e outras construções 						
Equipamento básico 							
Equipamento de transporte 						
Equipamento administrativo 						
Outros ativos fixos tangíveis 						

10-50
1-10
4
1-8
1-8

3.2 ATIVOS INTANGÍVEIS
Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas
por imparidade acumuladas. Estes ativos só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios
económicos futuros para a Empresa, sejam controláveis pela Empresa e se possa medir razoavelmente o seu valor.
As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método das quotas constantes em conformidade
com o período de vida útil estimado.
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3.3 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

3.4 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

O gasto relativo a imposto sobre o rendimento do
período resultada soma do imposto corrente e diferido.

As participações financeiras que não estejam
classificados como ativos não correntes detidos para
venda ou incluídos num grupo para alienação que
esteja classificado como ativos não correntes detidos
para venda, são reconhecidos ao custo de aquisição e
são sujeitos a testes de imparidade periódicos, sempre
que existam indícios que determinada participação
financeira possa estar em imparidade.

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado
com base nos resultados tributáveis da Entidade de
acordo com as regras fiscais em vigor.
Os impostos diferidos ativos e passivos são calculados
utilizando as taxas de tributação em vigor ou
anunciadas para vigorar à data expectável da reversão
das diferenças temporárias.
Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos
apenas quando existem expectativas razoáveis de
obtenção de lucros fiscais futuros suficientes para a sua
utilização, ou nas situações em que existam diferenças
temporárias tributáveis que compensem as diferenças
temporárias dedutíveis no período da sua reversão.
No final de cada período é efetuado um recalculo
desses impostos diferidos, sendo os mesmos reduzidos
sempre que deixe de ser provável a sua utilização
futura.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações
fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das
autoridades fiscais durante um período de quatro anos
(dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive,
e cinco anos a partir de 2001), exceto quando
tenham havido prejuízos fiscais, ou estejam em curso
inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes
em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são
alargados ou suspensos.
Assim, as declarações fiscais da Empresa dos anos de
2012 a 2015 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

3.5 INVENTÁRIOS
As mercadorias encontram-se valorizadas ao custo
de aquisição. O custo de aquisição inclui as despesas
incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o
custo médio ponderado como método de custeio.

3.6 CLIENTES E OUTROS VALORES A
RECEBER
As dívidas de Clientes e outros terceiros são registadas
pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o
efeito do desconto é considerado imaterial.

3.7 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Os montantes incluídos na rubrica de caixa e seus
equivalentes correspondem aos valores em caixa,
depósitos bancários e outros instrumentos financeiros
que possam ser imediatamente mobilizáveis com risco
insignificante de alteração de valor.
Os descobertos bancários são incluídos na rubrica
“Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo
corrente”.

EMPIFARMA Relatório de Contas

69

3.8 FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS
A PAGAR
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são
registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem
juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

3.9 FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor
nominal recebido, líquido de comissões com a emissão
desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados
de acordo com a taxa de juro efetiva são registados na
demonstração dos resultados de acordo com o regime
do acréscimo.
Os empréstimos são classificados como passivos
correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito
incondicional para diferir a liquidação do passivo por
mais de 12 meses após a data de relato.

3.10 LOCAÇÕES

os ativos fixos tangíveis e as depreciações acumuladas
correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação
de acordo com o plano financeiro contratual.
Adicionalmente, os juros incluídos no valor das
rendas e as depreciações dos ativos fixos tangíveis
são reconhecidos como gastos na Demonstração dos
Resultados do período a que respeitam.
Nas locações consideradas como operacionais, as
rendas devidas são reconhecidas como gastos na
Demonstração dos Resultados numa base linear
durante o período do contrato de locação.

3.11 RENDIMENTOS E GASTOS
Os rendimentos e gastos são registados no período
a que se referem independentemente do seu
pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio
de contabilidade em regime de acréscimo.
O rédito compreende os montantes faturados na
venda de produtos ou prestações de serviços líquidos
de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos
e descontos.

Os contratos de locação são classificados como
locações financeiras se, através deles, forem
transferidos substancialmente todos os riscos e
vantagens inerentes à propriedade do ativo e como
locações operacionais se, através deles, não forem
transferidos substancialmente todos os riscos e
vantagens inerentes à posse do ativo.
A classificação das locações em financeiras ou
operacionais depende da substância da transação e
não da forma do contrato.
Os ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos
de locação financeira, bem como as correspondentes
responsabilidades, são contabilizados reconhecendo
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04
FLUXOS DE CAIXA
Os montantes incluídos na rúbrica de caixa e seus equivalentes à data de 31 de Dezembro de 2015 e de 2014
são os seguintes:
								

31-12-2015

31-12-2014

Caixa
Caixa - Euros 								1.778 		
									1.778 		

100
100

Depósitos à ordem
Depósitos à ordem - euros 						
616.012
									616.012

104.630
104.630

Total de caixa e equivalentes de caixa 					

104.729

617.791

Observações complementares
· Os valores de caixa servem para liquidar despesas correntes;
· Os depósitos à ordem correspondem a depósitos bancários imediatamente mobilizáveis.

05
ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS
CONTABILÍSTICAS/ESTIMATIVAS
E CORRECÇÕES DE ERROS
FUNDAMENTAIS
Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 não foram efetuadas alterações de políticas
contabilísticas, nem foram detetados erros materialmente relevantes.
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06
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Os ativos fixos tangíveis da empresa encontram-se registados de acordo com as políticas contabilísticas descritas
no ponto 3. do presente relatório.
O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, nos períodos de 2015 e de 2014 foi
o seguinte:

31 DE DEZEMBRO DE 2014
						Saldo em
						01-Jan-14

Aquisições/
Abates		
Saldo em
Dotações			31-Dez-14

Custo:
Terrenos e recursos naturais 			

47.469 		

536.563

- 		

584.031

Edifícios e outras construções 			

433.942

1.667.097

- 		

2.101.038

Equipamento básico 				

62.672 		

508.068

(7.500) 		

563.240

Equipamento de transporte 			

21.313 		

- 		

- 		

21.313

Equipamento administrativo 			

90.826 		

99.639 		

(3.542) 		

186.923

Outros ativos fixos tangíveis 			

5.816 		

7.112 		

- 		

12.927

						

662.037

2.818.478

(11.042)

3.469.474

Edifícios e outras construções 			

153.358

59.514 		

- 		

212.872

Equipamento básico

			

39.489 		

79.982 		

(3.749) 		

115.722

Equipamento de transporte 			

15.985 		

5.328 		

- 		

21.313

Equipamento administrativo 			

81.666 		

60.055 		

- 		

141.721

Outros ativos fixos tangíveis 			

5.678 		

2.323 		

- 		

8.001

					

296.175

207.203

(3.749) 		

499.630

Depreciações acumuladas
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31 DE DEZEMBRO DE 2015
						Saldo em
						01-Jan-15

Aquisições/
Abates		
Saldo em
Dotações			31-Dez-15

Custo:
Terrenos e recursos naturais 			

584.031

- 		

- 		

584.031

Edifícios e outras construções 			

2.101.038

20.685 		

(38.000)

2.083.723

Equipamento básico 				

563.240

129.303

- 		

692.544

Equipamento de transporte 			

21.313 		

- 		

- 		

21.313

Equipamento administrativo 			

186.923

87.056 		

(10.447)

263.532

Outros ativos fixos tangíveis 			

12.927 		

5.442 		

- 		

18.370

						

3.469.474

242.486

(48.447)

3.663.513

Edifícios e outras construções 			

212.872

59.266 		

(26.600)

245.538

Equipamento básico

			

115.722

98.108 		

- 		

213.831

Equipamento de transporte 			

1.313 		

- 		

- 		

21.313

Equipamento administrativo 			

141.721

47.175 		

(5.639) 		

183.257

Outros ativos fixos tangíveis 			

8.001 		

1.126 		

- 		

9.127

					

499.630

205.675

(32.239)

673.065

Depreciações acumuladas
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07
ACTIVOS INTANGÍVEIS
Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, o movimento ocorrido nos ativos intangíveis,
foi o seguinte:

31 DE DEZEMBRO DE 2014
				Saldo em
				01-Jan-14

Aquisições/
Abates		
Transferências Saldo em
Dotações					31-Dez-14

Custo:
Software 			
Propriedade industrial 		
Ativos intangíveis em curso

55.172 		
663 		
860 		

18.597 		
290 		
1.624 		

- 		
- 		
- 		

- 		
2.484 		
(2.484) 		

73.769
3.437
-

				56.695 		

20.511 		

- 		

- 		

77.207

Depreciações acumuladas
Software 			
Propriedade industrial 		

53.664 		
663 		

13.170 		
1.118 		

- 		
- 		

- 		
- 		

66.834
1.781

				54.327 		

14.288 		

- 		

- 		

68.615

				

31 DE DEZEMBRO DE 2015
				Saldo em
				01-Jan-15

Aquisições/
Abates		
Transferências Saldo em
Dotações					31-Dez-15

Custo:
Software 			
Propriedade industrial 		

73.769 		
3.437		

62.439 		
- 		

(709) 		
- 		

- 		
- 		

135.499
3.437

				77.207 		

62.439 		

(709) 		

- 		

138.937

Depreciações acumuladas
Software 			
Propriedade industrial 		

66.834 		
1.781 		

30.839 		
828 		

(355) 		
- 		

- 		
- 		

97.318
2.609

				68.615 		

31.667 		

(355) 		

- 		

99.926
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08
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
As participações financeiras correspondem a ações de Sociedades de Garantia Mútua.

							31-DEZ-15			
						

Não Corrente

Corrente

31-DEZ-14

Não Corrente

Corrente

			
Lisgarante - Soc. Garantia Mútua, SA 		
7.500 		
- 		
7.500 		
Norgarante - Soc. Garantia Mútua, SA 		
12.500 		
- 		
12.500		
Garval - Soc. Garantia Mútua, SA 		
7.500 		
- 		
7.500 		
						
						27.500 		- 		27.500 		-

09
OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS
Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, o movimento ocorrido em outros ativos
financeiros, foi o seguinte.

							31-DEZ-15			
						Não Corrente

Corrente

31-DEZ-14

Não Corrente

Corrente

			
Fundo de compensação do trabalho 		

2.806 		

- 		

492		

-

				

2.806 		

- 		

492		

-

Perdas por imparidade acumuladas		
-		
						
						
2.806		

- 		

- 		

-

- 		

492 		

-
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10
IMPOSTOS DIFERIDOS
Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, o movimento ocorrido nos ativos e passivos
por impostos diferidos foi o seguinte:

31 DE DEZEMBRO DE 2014
							

CONSTITUIÇÃO

REVERSÃO

						Saldo em
						01-Jan-14

Resultado
Resultado
Saldo em
Líquido		Líquido		31-Dez-14

Ativos por impostos diferidos
Outros 						

17.628 		

- 		

(8.136) 		

9.493

						

17.628 		

- 		

(8. 136) 		

9.493

Passivos por impostos diferidos
Outros 						

- 		

1.447		

- 		

1.447

						- 		1.447		-		1.447

31 DE DEZEMBRO DE 2014
							

CONSTITUIÇÃO

REVERSÃO

						Saldo em
						01-Jan-15

Resultado
Resultado
Saldo em
Líquido		Líquido		31-Dez-15

Ativos por impostos diferidos
Outros 						

1.601 		

9.493 		

-		

11.094

						9.493 		1.601		- 		11.094
Passivos por impostos diferidos
Outros 						

1.447 		

-		

1.447		

-

						1.447		-		1.447		-
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INVENTÁRIOS
Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 a rubrica de Inventários apresentava a seguinte composição:
									31-Dez-15 		

31-Dez-14

Mercadorias 								

13.438.938

17.673.261 		

									17.673.261 		13.438.938
Perdas por imparidades de inventários 					

-			

								

17.673.261 		13.438.938

-		
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CLIENTES
Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 a rúbrica “Clientes” tinha a seguinte composição:

							31-DEZ-15			

31-DEZ-14

						

Não Corrente

Corrente

Não Corrente

Corrente

			
Clientes
Clientes conta corrente 				
Clientes de cobrança duvidosa 			

- 		
- 		

8.376.461
608.223

- 		
- 		

7.502.399
531.781

						- 		8.984.684

- 		8.034. 180

Perdas por imparidade acumuladas 		

- 		

- 		

(608.223)

					- 		8.376.461

(531.781)

- 		7.502.399

							31-DEZ-15			

31-DEZ-14

						Clientes gerais
Grupo /		Clientes gerais
Grupo /
								relacionados			relacionados

			
Clientes
Clientes conta corrente 				
Clientes de cobrança duvidosa 			

8.369.398
608.223

						8.977.622

7.062
-

5.896.602
531.781

1.605.797
-

7.062 		6.428.383

1.605.797

								31-DEZ-15			
PERDAS POR IMPARIDADES

31-DEZ-14

			
Saldo a 1 de Janeiro 						
531.781 			
Aumento 							85.349 				
Reversão 							(8.085) 				
Regularizações 							
(822) 				

1.164.725
35.769
(589.644)
(79.070)

							

608.223 			531.781
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ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no passivo,
apresentava os seguintes saldos:
									31-DEZ-15		

31-DEZ-14

			
Ativo
Imposto sobre o rend. das pessoas coletivas (IRC) 				
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 					

123.924

89.005 			
189.307 		

									278.312 		123.924
Passivo
Imposto sobre o rend. das pessoas coletivas (IRC) 				
- 			
197.695
Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS) 			
64.607 			
19.855
Segurança Social 							14.996 			23.035
Fundo de compensação do trabalho 					
300 			
95
									79.902 			240.679
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OUTRAS CONTAS A RECEBER
Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, a rubrica de Outras contas a receber tinha a seguinte composição:

							31-DEZ-15			
						

Não Corrente

Corrente

31-DEZ-14

Não Corrente

Corrente

			
Clientes
Saldos devedores de fornecedores		
- 		
128.283
- 		
55.183
Devedores por acréscimos de rendimentos
- 		
128.690
- 		
Outros devedores				-		551		-		7.869
						- 		257.523

- 		63.053

Perdas por imparidade acumuladas 		

- 		

- 		

-

					- 		257.523

-

- 		63.053

15
DIFERIMENTOS
Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 os saldos da rubrica de Diferimentos do ativo e passivo foram como segue:
									31-Dez-15		

31-Dez-14

			
Diferimentos (Ativo)
Seguros pagos antecipadamente 						41.377 			37.395
Outros gastos a reconhecer 						34.925 			12.832
									76.302 		50.227
Diferimentos (Passivo)
Outros rendimentos a reconhecer 					7.250 			9.063
									7.250 			9.063
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16
CAPITAL REALIZADO
Em 31 de Dezembro de 2015 o capital social da Empresa encontra-se totalmente subscrito e realizado. Durante
o período de 2015 foi efetuado aumento de capital no montante de 180.000,00€.

17
RESERVA LEGAL
A legislação comercial estabelece que pelo menos 5% do resultado líquido anual tem de ser destinado ao reforço da
reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do capital. Esta reserva não é distribuível a não ser em caso
de liquidação da Empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos depois de esgotadas as outras reservas,
ou incorporadas no capital. O valor da reserva legal à data de 31 de dezembro de 2015 é de 138.619,10€, não se
tendo verificado qualquer movimento no período de 2015.

18
RESULTADOS TRANSITADOS
Por decisão da Assembleia Geral, foi decidido que do Resultado Líquido do exercício de 2014, no montante de
908.969,45€, fosse transferido o montante de 388.136,12€ para a rúbrica de resultados transitados, tendo o
remanescente sido aplicado em distribuição de dividendos aos sócios.
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FINANCIAMENTOS OBTIDOS
Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

FINANCIAMENTOS
OBTIDOS
							
31-DEZ-15			
						

31-DEZ-14

Não Corrente

Corrente

Não Corrente

Corrente

Empréstimos bancários m.l.prazo			

333.333

550.000

1.149.999

333.334

Descobertos bancários contratados		

- 		

15.247

- 		

140.022

Locações financeiras				

-		

-		

-		

5.054

						

333.333

565.247

1. 149.999

478.410

			

PRAZOS DE REEMBOLSO
									31-DEZ-15		
		

31-DEZ-14

Menos de um ano 							

565.247 		

478.410

1 a 2 anos 								

333.333 		

283.334

2 a 3 anos 								

- 			

133.334

3 a 4 anos 								

- 			

133.334

4 a 5 anos 								

- 			

133.334

Mais de 5 anos 							

- 			

466.664

									898.580 		

1.628.409
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FORNECEDORES
Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 a rubrica de Fornecedores tinha a seguinte composição:
									31-DEZ-15		

31-DEZ-14

			
Fornecedores conta corrente 						18.648.797 		
Fornecedores - faturas em receção e conferência				
36.942 			

13.407.752
-

									18.685.739 		

13.407.752

							31-DEZ-15			

31-DEZ-14

						Fornecedores
Grupo /		Fornecedores
Grupo /
						gerais		relacionados
gerais		relacionados

			
Fornecedores conta corrente 			
Fornecedores - faturas em receção e conferência

13.532.510
5.116.288
10.046.395
3.361.358
36.942 		
-		
- 		
-

						13.569.452

5.116.288

10.046.395

3.361.358
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OUTRAS CONTAS A PAGAR
Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 a rubrica de Outras Contas a Pagar não corrente e corrente tinha a
seguinte composição:

31-DEZ-14

							31-DEZ-15			
						

Não Corrente

Corrente

Não Corrente

Corrente

			
Saldos credores de clientes 			
Remunerações a pagar 				
Fornecedores de investimentos 			
Estimativa de remunerações a pagar 		
Outros credores por acréscimo de gastos 		
Outras contas a pagar 				

- 		
- 		
- 		
- 		
- 		
- 		

1.604.932
- 		
123.129
96.321 		
51.037 		
2.028 		

- 		
- 		
- 		
- 		
- 		
- 		

110.709
41.159
63.667
74.132
5.629
1.042

					

- 		

1.877.448

- 		

296.338

22
VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
A repartição do valor das vendas nos períodos de 2015 e de 2014 foram como segue:

31-DEZ-14

				31-DEZ-15				

Vendas de mercadorias
Prestação de serviços

Mercado
Interno

Mercado
Comunitário

Total

Mercado
Interno

Mercado
Comunitário

Total

72.087.868
308.671

226.982
49.556

72.314.850
358.227

47.430.296
16.884

2.783.111
5.146

50.213.407
22.030

72.396.539

276.538

72.673.077

7.447.180

2.788.257

50.235.437
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SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO
Nos períodos de 2015 e de 2014 a Empresa reconheceu rendimentos decorrentes dos seguintes subsídios:

									31-DEZ-15		

31-DEZ-14

			
IEFP				 					
7.259 			
4.212
					
									7.259			4.212

24
CUSTO DAS VENDAS
O custo das vendas nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 é detalhado como segue:

31-DEZ-14

				31-DEZ-15				
Matérias primas,
subsidiárias e
de consumo

Mercadorias

Total

Matérias primas,
subsidiárias e
de consumo

Mercadorias

Total

Inventários iniciais

-

13.438.938

13.438.938

-

18.235.858

18.235.858

Compras

-

72.522.337

72.522.337

19.028

42.347.064

42.366.092

Regularizações

-

28

28

-

(91)

(91)

Inventários Finais

-

17.673.261

17.673.261

-

13.438.938

13.438.938

C.M.V.M.C.

-

68.288.042

68.288.042

19.028

47.143.893

47.162.921
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FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014,
foi a seguinte:
									31-DEZ-15		

31-DEZ-14

			
Trabalhos especializados 							
Publicidade e propaganda 						
Vigilância e segurança 						
Honorários 								
Conservação e reparação 						
Serviços bancários 							
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 				
Material de escritório 							
Artigos para oferta 							
Eletricidade 								
Combustíveis 								
Água 									
Deslocações e estadas 							
Transportes de mercadorias 						

1.229.245 		
22.165 			
2.362 			
43.509 			
81.914 			
1.326 			
97.729 			
23.115 			
41.951 			
61.093 			
27.636 			
6.497 			
15.382 			
599.540 		

889.246
640
5.806
62.928
123.387
6.322
43.705
7.622
59.708
39.452
19.874
1.565
6.257
243.235

SERVIÇOS DIVERSOS
Rendas e alugueres 							
Comunicação 								
Seguros 								
Contencioso e notariado 							
Despesas de representação 						
Limpeza, higiene e conforto 						
Outros serviços 								

38.702 			
38.673 			
106.936 		
9.898 			
50.490 			
3.302 			
16.585 			

283.786
31.091
110.862
9.604
47.138
3.809
7.895

									2.518.049 		

2.003.932
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GASTOS COM O PESSOAL
A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 foi a seguinte:

									31-DEZ-15		

31-DEZ-14

			
Remunerações dos órgãos sociais 					
Remunerações do pessoal 						
Indemnizações 								
Encargos sobre remunerações 						
Seguros 								
Outros gastos com pessoal 						

112.168 		
499.482 		
75.000 			
136.182 		
8.695 			
9.402 			

161.698
293.986
101.457
6.186
9.753

									840.929 		

573.079

O número médio de empregados em 2015 foi de 40 e no período de 2014 de 25.
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OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
Os outros rendimentos e ganhos, nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, foram como segue:
									31-DEZ-15		

31-DEZ-14

			
Rendimentos suplementares 						
Descontos de pronto pagamento obtidos 					
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros 			
Rendimentos e ganhos em inv. não financeiros 				
Outros rendimentos e ganhos 						

24.658 			
822.658 		
0 			
4.755 			
45.624 			

299.112
566.622
13
22.365

								

976.471 		

408.554

28
OUTROS GASTOS E PERDAS
Os outros gastos e perdas, nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, foram como segue:
									31-DEZ-15		

31-DEZ-14

			
Impostos 								
Descontos de pronto pagamento concedidos 				
Dívidas incobráveis 							
Gastos e perdas em investimentos não financeiros				
Outros gastos e perdas 						

11.946 			
928.672 		
- 			
1.107 			
34.745 			

22.296
319.692
18.926
2.127
45.512

									976.471 		

408.554
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RESULTADOS FINANCEIROS
Os resultados financeiros, nos períodos de 2015 e de 2014, tinham a seguinte composição:
									31-DEZ-15		

31-DEZ-14

			
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros obtidos 								
Outros rendimentos similares 						

- 			
- 			

2.000
0

									

- 			

2.000

Juros e gastos similares suportados
Juros suportados 							
Diferenças de câmbio desfavoráveis 					

24.919 			
58 			

61.030
-

									24.977 			61.030
Resultados financeiros 							

(24.977) 		

(59.030)

30
DIVULGAÇÃO DE PARTES RELACIONADAS
Os resultados financeiros, nos períodos de 2015 e de 2014, tinham a seguinte composição:
TRANSAÇÕES
									31-DEZ-15		

31-DEZ-14

			
Vendas				 					
Compras de mercadorias/serviços adquiridos				

7.426.846
9.532.618

6.455.971 		
8.931.146		

									31-DEZ-15		
SALDOS

31-DEZ-14

			
Contas a receber		
					
Contas a pagar								

7.426.846
9.532.618

6.455.971 		
8.931.146		
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IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
O imposto sobre o rendimento reconhecido nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 é detalhado
como segue:

									31-DEZ-15		

31-DEZ-14

			
Imposto corrente		
					
191.084 		
334.077
Imposto diferido								
(3.048)			
9.582
					
									188.036		343.659

No período de 2015 a empresa utilizou os seguintes
benefícios fiscais:

No período de 2014 a empresa utilizou os seguintes
benefícios fiscais:

A empresa beneficiou de uma majoração referente aos
benefícios à criação de emprego previstos pelo artigo
19.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. A majoração
aplicada foi de 8.100,41€.

A empresa beneficiou de uma majoração referente aos
benefícios à criação de emprego previstos pelo artigo
19.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. A majoração
aplicada foi de 6.870,00€.

Foi ainda aplicada uma majoração de 835,00€
relativamente a quotizações empresariais previstas no
art.º 44.º do CIRC.

Foi ainda aplicada uma majoração de 792,50€
relativamente a quotizações empresariais previstas no
art.º 44.º do CIRC.

32
EVENTOS SUBSEQUENTES
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações
Financeiras de 31 de Dezembro de 2015.
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos
suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 5 do Artigo
66º do Código das Sociedades Comerciais.
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33
INFORMAÇÕES EXIGIDAS
POR DIPLOMAS LEGAIS
A Administração informa que a sociedade não apresenta dívidas em situação de mora à Segurança Social e à
Administração Fiscal.
Para efeitos da alínea d) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, durante o período de 2015,
a Empresa não efetuou transações com quotas próprias, sendo nulo o n.º de quotas próprias detidas em 31 de
Dezembro de 2015.
Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do Artigo 397º do Código das Sociedades Comerciais,
pelo que nada há a declarar para efeitos do n.º 2, alínea e) do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.
Honorários do Revisor Oficial de Contas, nos termos do art.º 66-A do Código das Sociedades Comerciais, relativo
à revisão legal das contas no valor anual de 10.200,00€.

O CONTABILISTA CERTIFICADO

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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