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MENSAGEM
DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
Caros Leitores,

Em 2018, o mercado farmacêutico canal farmácia de ambulatório em registou um crescimento aproximado 3.3% em valor e 1.9% 
em unidades segundo dados IQVIA, num ambiente de inflação praticamente nula.

A despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) superou pela primeira vez os €10B, aumentando em 2018 cerca de 4.9%.
O respetivo encargo do SNS com medicamentos, superou os €1,25M, aumentando cerca de 3.4%.

Recentemente a Comissão Europeia (CE) publicou um relatório relativo à aplicação de regras de concorrência no setor farmacêutico 
no período de 2009 a 2017, tendo como objetivo garantir a acessibilidade aos medicamentos a preços acessíveis e à promoção 
da inovação.

Em maio de 2018, a CE publicou igualmente uma recomendação sobre a obrigação de fornecimento contínuo para resolver o 
problema da escassez de medicamentos, referindo quais as responsabilidades dos titulares de autorização de introdução no mercado 
(TAIM) e dos distribuidores por grosso no que se refere à obrigação de fornecimento contínuo de medicamentos.

O agravamento das condições de acesso aos medicamentos por parte da população, e da preocupação demonstrada pela CE 
neste âmbito, o INFARMED, fez divulgar, a 9 de janeiro de 2019, a Circular Informativa, onde reafirma, de modo inequívoco, e em 
linha com o documento da CE, que os TAIM “não podem recusar o fornecimento aos distribuidores por grosso que disponham de 
pedidos de fornecimento de entidades nacionais de dispensa ao público (farmácias, hospitais, locais de venda de medicamentos 
não sujeitos a receita médica, etc.)”, advertindo-os de que “Serão responsabilizados por quaisquer falhas no abastecimento de 
medicamentos, exceto se esta recair sobre outra entidade interveniente no circuito do medicamento.”

A Empifarma é, hoje, reconhecidamente, um distribuidor (full-liner) com presença diária em cerca 2.800 farmácias distribuídas por 
todos os distritos do território nacional, tendo atingido em novembro de 2018, uma quota de mercado de 7% em valor e 8.6% 
em unidades, segundo dados mercado IQVIA.

Enquanto distribuidor full-liner, a Empifarma está obrigada a dispor de todos os medicamentos para os quais não existam similares, 
bem como a assegurar uma cobertura integral do território nacional, abastecendo todas as farmácias que lhe dirijam pedidos de 
fornecimento. 

Independentemente da nossa ação e das posições das diversas autoridades competentes, mantem-se a recusa no fornecimento 
por parte de quatro TAIM’s, violando de forma clara as suas obrigações previstas no quadro regulamentar.

O impacto da recusa de fornecimentos por parte destes TAIM’s, traduziu-se em 892k unidades encomendadas por farmácias 
nossas clientes e não fornecidas, ou seja 81% do total dos pedidos efetuados.

Esta realidade tem sido nos últimos anos, o maior obstáculo ao nosso crescimento!

Apesar de tudo, em 2018, ultrapassamos os 143,5M€ de volume de negócios (mais de 23.7 % face ao ano anterior). 

Recebemos mais de 963k encomendas e ultrapassamos os 25.9M de embalagens processadas e entregues.

Porque acreditamos no que fazemos, investimos mais de 1,8 M€, principalmente em tecnologia e em Hardware.

A nossa força motriz é a paixão pelo desafio, a energia e a crença neste projeto.

O nosso compromisso é mantermo-nos fiéis aos nossos princípios, continuar a criar valor, focados na melhoria continua dos 
nossos processos, e na simplificação das nossas operações.

O nosso desígnio é fazer da Empifarma o operador mais eficiente e competitivo do mercado, ser uma referência no mercado 
ambulatório Português.

Uma palavra de reconhecimento aos nossos colaboradores pelo seu esforço, dedicação, agradecer aos clientes e parceiros pela 
exigência, confiança e preferência com que nos distinguiram. Sem estes, nada seria possível!

Bem hajam,

Luís Pedro Simões
Administrador
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As presentes demonstrações financeiras relativas aos períodos de 2018 e 2017, 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 introdu-
zidas pela Lei n.º 20/2010, de 23 de agosto Lei 66-B/2012 de 31 de dezembro e pela Lei 83-C/2013 de 31 
de dezembro e pelo 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, tendo aquele sido elaborado 
nos termos do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.

valores em euros 2018 Marg. 2017 Marg. Var%
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CAPACIDADE INSTALADA
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HIGHLIGHTS OPERACIONAIS 2017/2018

03 ATIVIDADE 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.

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 2.800 farmácias, localizadas em Portugal Continental, conferindo um amplo 
espectro geográfico.

Aspirando ser reconhecida como uma empresa de referência no seu sector de atividade, a Empifarma conta 
já nos seus quadros com uma vasta experiência e competência, que permitirá continuar a desenvolver um 
projeto de excelência, caracterizando-se atualmente como um distribuidor independente full-liner, de capitais 
Portugueses, a operar exclusivamente no mercado ambulatório nacional. Um provedor logístico e tecnológico 
da Farmácia e da Indústria Farmacêutica.

87
104

Colaboradores

2.659
3.823

Encomendas/Dia

2.400
2.802
Farmácias

700
1.750

Paletes em stock

738.000
963.347
Encomendas
processadas

0,24%
0,21%

Reclamações aceites vs
Linhas aviadas

19.261.803
25.968.293

Unidades
processadas

4.879.611
6.838.922

Linhas 
processadas

95%
96%

Eficácia atendimento
chamadas
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AS 6 DIMENSÕES DA EMPIFARMA

O QUE FAZEMOS?

DIRECT TO

 

PHARMACY

DESENVOLVIMENTOS
TECNOLÓGICOS DE 

INTEGRAÇÃO

PRÉ-
WHOLESALING

PLATAFORMA
DE GUARDA DE STOCK

PHARMA

 

WHOLESALING

DISTRIBUIDOR
FULL-LINER

EFICIÊNCIA

FUNÇÃO

QUALIDADE

BAIXO PREÇO

FIABILIDADE

TRANSPARÊNCIA

 é a nossa obsessão. 

 é a forma como podemos tornar o negócio 
dos nossos parceiros e clientes mais fácil e melhor. 

 é a nossa cultura e está em tudo o que 
fazemos. 

 eliminando tudo o que destrói valor na 
nossa ação. 

 é o que asseguramos, para que seja 

 em tudo o que fazemos, para os 
nossos parceiros e clientes. Todos sabemos o que 
fazemos quanto pagamos e quanto ganhamos.

EFICIÊNCIA

FUNÇÃO

QUALIDADEFIABILIDADE

TRANSPARÊNCIA

BAIXO PREÇO
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04 ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

INTERNACIONAL

Segundo dados do Banco de Portugal, no primeiro semestre de 2018 a atividade mundial manteve o ritmo de 
crescimento do PIB mundial, mas a expansão económica tornou-se mais diferenciada entre países. No grupo de 
economias avançadas, o crescimento homólogo do PIB real diminuiu comparativamente à segunda metade de 
2017. Na zona euro, no Reino Unido e no Japão a atividade desacelerou, mas acelerou nos EUA. No entanto, 
nas economias de mercado emergentes, o PIB manteve uma taxa de crescimento elevada. Contudo, entres as 
diversas economias de mercado emergente a evolução económica destas também foi distinta, registando-se 
um crescimento forte na China e Índia, mas uma desaceleração no Brasil e Turquia.

A nível do comércio mundial de bens ocorreu uma desaceleração no primeiro semestre de 2018, apesar do ritmo 
de crescimento ser firme. Sendo que se observa um abrandamento das importações nas economias avançadas. 
As tensões comerciais aumentaram na primeira metade de 2018, devido às medidas protecionistas impostas 
pelos EUA e as represálias por parte dos seus parceiros comerciais, apresentando-se como risco para a evolução 
do comércio internacional e da atividade mundial.

O preço do petróleo apresentou alguma vulnerabilidade ao longo de 2018, sendo que nos primeiros 9 meses do 
ano o preço do Brent apresentou uma tendência ascendente. Esta evolução ocorreu num contexto de crescimento 
continuado da procura e de algumas restrições do lado a oferta, tais como a crise da produção na Venezuela e 
as expectativas de redução das exportações do Irão associadas à reintrodução de sanções sobre este país. O 
crescimento continuado, recente, e muito significativo da produção nos EUA, o maior a nível de existência e a 
revisão em baixa das perspetivas de crescimento da economia mundial, traduziram-se numa queda do preço do 
petróleo de mais de 20% durante o mês de outubro.

A nível da área do euro, no primeiro semestre de 2018, registou-se um abrandamento face ao forte crescimento 
em 2017, porém manteve-se um ritmo forte. A procura interna continuou a apresentar um crescimento considerável, 
porém as importações e exportações desaceleraram. O consumo privado apresentou um ritmo de crescimento 
inferior ao registado em 2017, continuando a ser suportado por condições financeiras favoráveis e pela melho-

WORLD ECONOMIC OUTLOOK 

                     OUTUBRO 2018 

        2017   2018   2019 (p) 

Economia Mundial      3,8%   3,7%   3,5% 

Economias Avançadas      2,4%   2,3%   2,0% 

 EUA         2,2%   2,9%   2,5%

 Japão        1,9%   0,9%   1,1% 

 Reino Unido       1,8%   1,4%   1,5%

 Área do euro       2,4%   1,8%   1,6t% 

Economias de mercado emergentes e em desenvolvimento 4,7%   4,6%   4,5% 

 China         6,9%   6,6%   6,2% 

 Índia        6,7%  7,3%  7,5% 

 Rússia        1,5%  1,7%  1,6% 

 Brasil        1,1%  1,3%  2,5% 
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ria de mercado de trabalho. O emprego continuou a aumentar no primeiro semestre de 2018, apresentando 
valores acima do nívelmais alto atingido antes da crise no primeiro trimestre de 2008. Assim sendo a taxa de 
desemprego manteve a sua redução, atingindo 8,2% em julho, o nível mais baixo dos últimos 5 anos. Porém 
apesar desta redução ser visível na maioria dos países da zona euro, em alguns países esta taxa de desemprego 
mantém-se elevada.

A procura externa dirigida a Portugal no primeiro semestre de 2018 cresceu 3.4%, em termos homólogos, o 
que compara com 4.9% na segunda metade de 2017. Esta desaceleração refletiu sobretudo o abrandamento 
relativamente generalizado das importações área do euro. 

A nível de projeção, a expansão da economia mundial deverá continuar a um ritmo mais moderado, num contexto 
de longevidade do ciclo económico e de diminuição gradual dos estímulos de política monetária e de política 
orçamental nas principais economias avançadas, em particular nos EUA, bem como de desaceleração gradual 
da economia chinesa. Espera-se a recuperação da atividade nas economias emergentes mais afetadas pelos 
recentes episódios de agitação financeira. De acordo com o exercício de projeção do Eurosistema, o PIB mundial 
deverá manter um crescimento de 3.6% em 2018 e desacelerar para cerca de 3.3% entre 2019 e 2021.

Na área do euro, a atividade deverá registar um abrandamento mais acentuado em 2018 (de 2.5% para 1.9%), 
refletindo a evolução nas quatro maiores economias da área. Posteriormente, é projetada uma redução mais 
gradual, para 1.5% em 2021, destacando-se o contributo significativo da economia espanhola para este abrandamento.

As expectativas implícitas nos mercados de futuros apontam para uma estabilização do preço do petróleo ao 
longo do horizonte de projeção. Em termos médios anuais, o preço do petróleo deve diminuir de forma muito 
gradual posteriormente, para cerca de 66 USD/barril no final do horizonte de projeção, após um aumento 
muito significativo em 2018.

2017 2018 2019 (P)
2017 2018 2019 (P)

4%

3%

2%

1%

0%

EUA

Reino Unido

Japão

Área do euro

2017 2018 2019 (P)

9%

6%

3%

0%

CHINA

RÚSSIA BRASIL

ÍNDIA

PIB - ECONOMIAS AVANÇADAS PRODUTO INTERNO BRUTO PIB - ECONOMIAS EMERGENTES E EM
DESENVOLVIMENTO

ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL



RELATÓRIO & CONTAS 2018 13

EM PORTUGAL

No primeiro semestre de 2018, e segundo dados do Banco de Portugal, a receita corrente cresceu em linha 
com o objetivo anual. Esta evolução resultou do forte crescimento da receita de impostos sobre a produção e 
a importação e das contribuições sociais efetivas que compensaram a queda registada na coleta dos impostos 
sobre o rendimento e o património. O IVA, apesar de ter registado uma forte desaceleração durante o semestre, 
influenciada pelas alterações na cobrança de IVA sobre as importações extra-UE, registou-se um crescimento 
de 4.0% da receita.

Contudo, a coleta de impostos sobre o rendimento e o património registou uma diminuição explicada pelo diferente 
perfil de pagamento de reembolsos em sede de IRS e do diferimento do prazo do pagamento da autoliquidação do 
IRC. De notar que estes fatores a nível da estimativa anual demonstram uma quase estabilização da receita dos 
impostos diretos.

A dívida pública, no final do primeiro semestre de 2018, em rácio do PIB representa uma quase estabilização 
face ao final de 2017, excluindo os depósitos das administrações públicas, o rácio da dívida registou um ligeiro 
aumento. Este nível de endividamento é um dos mais elevados da área euro. A estabilização deste rácio resulta 
de ajustamentos défice-dívida que contribuíram para o aumento do rácio e, em contrapartida, do impacto do 
excedente primário e do efeito “bola de neve”.

É de notar que o ritmo a que a economia pode crescer sem gerar questões inflacionistas depende da capacidade 
produtiva do país. O produto potencial depende de aspetos como as estruturas da economia, a evolução 
demográfica ou a produtividade, o progresso tecnológico, a eficiência de utilização de recursos e também do 
enquadramento institucional. Porém a economia portuguesa terá de enfrentar diversos desafios para equilibrar 
estes aspetos, tal como a evolução demográfica devido ao país apresentar uma redução da população e o seu 
envelhecimento; crescimento do investimento (tanto em quantidade como em qualidade).

No entanto, a recuperação da atividade produtiva tem-se vindo a refletir na melhoria da situação do mercado 
de trabalho, com um crescimento robusto do emprego e uma queda bastante acentuada da taxa de desemprego.

Em termos de exportações de bens registou-se em setembro e outubro um crescimento notável, acelerando-o
superando o crescimento das importações. Devido ao aumento no comércio intra-UE, destaca-se o acréscimo 
de material de transporte, sobretudo automóveis de passageiros. Destacam-se os acréscimos homólogos nas 
exportações para Itália, Alemanha e Reino Unido como principais países de destino.

ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL (2017-2021) PREÇO DO PETRÓLEO (2017-2021)

2017 2018 (p) 2019 (p) 2020 (p) 2021 (p) 
2017 2018 (p) 2019 (p) 2020 (p) 2021 (p) 

6%

4%

2%

70,0

60,0

50,0

40,0

comércio mundial PIB mundialprocura externa preço petróleo em dólares procura petróleo em euros
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1ºT/2017 

2ºT/2017 

3ºT/2017 

4ºT/2017 

1ºT/2018 

2ºT/2018 

3ºT/2018 

taxa variação homóloga (%)

2,8 %
3,0 %

2,5 %
2,8 %

2,2 %
2,4 %

2,1 %

10,0% 10,0%

6,1%

4,3% 4,1% 4,5%

1ºT/2017 

2ºT/2017 
3ºT/2017 

4ºT/2017 
1ºT/2018 

2ºT/2018 
3ºT/2018 

As importações também aumentaram resultando da 
evolução em ambos os tipos de comércio, como o 
material de transporte, devido à aquisição de outro 
material de transporte, peças separadas e acessórios. 
Sendo os principais fornecedores os países como Ale-
manha, Espanha e França.

Segundo dados do INE, no primeiro semestre de 
2018, o emprego registou um crescimento de 2,8%, 
em termos homólogos, um valor que traduz uma de-
saceleração de 0,5 pp face ao segundo semestre de 
2017. Esta recuperação é igualmente observável na 
área euro, sendo particularmente marcada em Portugal 
e Espanha.

A economia portuguesa mantém ao longo de 2017 
e 2018 uma capacidade de financiamento positiva, à 
semelhança do registado desde 2012. Facilmente se 
percebe que a capacidade de financiamento foi ga-
rantida pela poupança das sociedades financeiras e 
dos particulares, sendo esta suficiente para satisfazer 
as necessidades de financiamento das sociedades não 
financeiras e das administrações públicas.

As projeções 2018-2021 para a economia portuguesa 
deverá prosseguir uma trajetória de crescimento da 
atividade, embora em desaceleração. Em termos de 
PIB em Portugal, as projeções encontram-se global-
mente alinhadas com as publicadas para o conjunto 
da área euro pelo Banco Central Europeu, mantendo-se 
com níveis elevados.

O comércio internacional deverá apresentar a nível 
de projeção uma evolução próxima da do PIB mun-
dial, comprometendo que exista uma estabilidade do 
crescimento da procura externa dirigida a Portugal em 
2019-2021.

As exportações continuarão a aumentar e a ser um 
peso positivo no PIB, uma tendência extensível a todos 
os setores, destacando-se o turismo, que registou o 
maior crescimento acumulado. A FBCF empresarial 
acelerou significativamente neste período, devendo 
atingir no final do horizonte de projeção um nível 8% 
superior ao observado em 2008. Em contraste, o in-
vestimento público e o investimento em habitação 
permanecem abaixo da média observada antes da crise 
financeira internacional. O peso do consumo priva-
do no PIB manteve-se relativamente inalterado neste 
período.

PRODUTO INTERNO BRUTO (trimestral 2017 -2018)

FBCF (taxa de variação homóloga) (2017-2018)

CONSUMO PRIVADO E TAXA DE POUPANÇA (2017-2018)
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4,2%

balança corrente e de capital bens serviços

1ºT/2017 2ºT/2017 3ºT/2017 4ºT/2017 1ºT/2018 2ºT/2018 3ºT/2018 

par�culares

sociedades financeiras

administração pública

sociedades não financeiras total economia

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

-2,0%

-4,0%

-6,0%

0,4%

4,0%

3ºT/2017 4ºT/2017 1ºT/2018 2ºT/2018 3ºT/2018 

-0,6%

-2,4%

1,0%

3,9%

-0,6%

-3,0%

-0,7%
-0,7%

0,8%

-0,9%
-1,7%

2,0%

0,1%
0,4%

-1,0%

2,1%
0,7%

1,9%

9,7%
9,1%

7,9%
7,1% 6,6%

8,1%
7,2% 7,2%

4,9%
5,8%

7,1%
7,5%

3,1% 3,4%

,

3,1% 3,4%

 exportações  importações

1ºT/2017 2ºT/2017 3ºT/2017 4ºT/2017 1ºT/2018 2ºT/2018 3ºT/2018 

As atuais projeções têm subjacente a continuação 
destas tendências, consistentes com um perfil de 
crescimento sustentável da economia portuguesa.

Em termos de importação, a projeção para o PIB 
reflete um contributo progressivamente menor das 
exportações em 2018-21. O contributo da procura 
interna líquida de conteúdos importados para o cres-
cimento do PIB também se deverá reduzir ligeiramente 
ao longo do horizonte de projeção.

Após o país ter atravessado uma fase recessiva sem 
precedentes, a economia portuguesa deverá crescer 
a um ritmo superior ao potencial no período 2018-
2020, tirando partido de um enquadramento inter-
nacional favorável.

No entanto, persistem fragilidades estruturais que 
não devem ser ignoradas, traduzindo os vários desa-
fios – demográficos, tecnológicos e institucionais – 
que condicionam o potencial de crescimento da eco-
nomia portuguesa.

A prevalência de taxas de crescimento da atividade 
mais elevadas, em Portugal e na área do euro, estará, 
por conseguinte, dependente de um maior cresci-
mento da produtividade.

Fontes: INE; Banco de Portugal, Eurostat; 2018

BALANÇA CORRENTE E DE CAPITAL (valor líquido em % do PIB 2017-218)

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES (taxa de variação homóloga) 2017-2018

CAPACIDADE DE FINANCIAMENTO (% PIB 2017-2018)
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 emprego (milhares) tx� desemprego (%)
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05 ENQUADRAMENTO SETOR FARMACÊUTICO

De acordo com dado da Associação Portuguesa da 
Indústria Farmacêutica (APIFARMA) o mercado am-
bulatório registou vendas de 1.935,4 M€ sendo um 
crescimento homólogo de 2.9%, o maior valor registado 
dos últimos 5 anos. Este crescimento resulta do cresci-
mento das vendas em volume, em mais de 1.5%, com 
a dispensa de 255,1M€ de embalagens (mais 3,8M 
embalagens que 2017).

Este crescimento substancial é justificado pela entra-
da no mercado de novas moléculas inovadoras, o que 
melhoraram o acesso aos medicamentos. Também se 
evidencia o mesmo no mercado de genéricos pelas 
novas 8 DCIs.

O valor médio de mercado de medicamentos unitário 
nas farmácias também aumentou em cerca de 1.4%, 
ou seja, para 7,59 euros. No mercado de genéricos ve-
rifica-se também crescimento em termos homólogos, 
sendo o preço médio unitário, em 2018, de 4,88 € 
cerca de +2.1%.

Em 2018, de acordo com o IQVIA, o mercado farma-
cêutico canal farmácia de ambulatório em registou 
um crescimento aproximado 3.3% em valor e 1.9% 
em unidades, num ambiente de inflação praticamente 
nula.

A IQVIA indica as classes terapêuticas com maior au-
mento nas despesas sendo os anticoagulantes orais, 
com encargos a ascenderem a 4.6% de quota de mer-
cado em valor, registando um crescimento homologo 
de 38.4% em valor e de 39.8% em volume. As que 
registam redução estão os Antihipertensores, que re-
gistaram uma diminuição de -5.8% em valor e de 1.1% 
em volume e os Antidislipidémicos que reduziram 
-17.5% em valor, porém cresceram 3.6% em volume.

Em 2018, no mercado hospitalar, segundo o Infarmed, 
os encargos com medicamentos hospitalares ascen-
dem a 1.137,6 M€, uma variação homologa de 6.4% e 
a mais 69 M€ do que a igual período de 2017.

Recentemente a Comissão Europeia (CE) publicou um 
relatório à cerca da aplicação de regras da concorrên-
cia no setor farmacêutico, o que demonstra que a lei 
da concorrência defende a acessibilidade ao medica-
mento e promove a inovação.

VOLUME DE VENDAS - MILHÕES DE EMBALAGENS

VALOR DE MERCADO (pva) - MILHÕES DE €

PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (€)
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Estas regras da concorrência e concentrações no setor 
farmacêutico descrevem o modo como a concorrência 
contribui para melhorar o acesso dos doentes europeus 
a medicamentos essenciais, inovadores e a preços acessí-
veis.

A despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) atin-
giu 10.070 M€, aumentando cerca de 4.9% em 2018, 
face ao ano anterior. A divida nas instituições do SNS 
a todos os seus fornecedores externo, em novem-
bro de 2018, totalizava 1.948,1 M€, com 907 M€ de 
pagamentos em atraso. Sendo os valores mais baixo 
comparativamente a outubro de 2017.

De acordo com dados do INE, em Portugal, as expor-
tações de bens da indústria farmacêutica (medicamet-
nos e outros produtos farmacêuticos) tiveram um au-
mento substancial desde 2013, passando de 682 M€ 
para 1.067 M€ em 2018.

Segundo a mesma entidade, as exportações têm vindo 
a crescer de forma homóloga de ano para ano, atin-
gindo a maior variação no ano de 2016 e em 2018 
até ao 3º trimestre, o que até ao final de 2018 deverá 
registar um aumento maior. Ainda assim, comparativa-
mente às importações, o valor dasexportações conti-
nua bastante inferior, embora nos últimos anos essa 
diferença tenha vindo a diminuir.

Segundo o Núcleo de Estudos e Análise da APIFARMA 
os principais destinos de exportação no primeiro se-
mestre de 2017 são os 28 estados-membros da União 
Europeia e os EUA. Em termos de principais fornece-
dores são sobretudo países da União Europeia.

Fonte: INE, ACSS, SNS, ANF, OCDE, Infarmed, Apifarma

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
VARIAÇÃO HOMÓLOGA (%)

RÁCIO EXP/IMP (%)

Nº ENSAIOS CLÍNICOS SUBMETIDOS
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Evolução dos principais operadores do comércio por grosso de produtos farmacêuticos
Quota de mercado (%)

Fonte: Apifarma, INFARMED, INE, IQVIA, IPCTN 

Market Share      2010    2011    2012    2013     2014    2015   2016    2017   2018 
@Dezembro
Alliance Healthcare   21,6%  21,6%  23,4%  27,8%  25,3%  27,5%  28,6%  27,6%  26,6%
OCP     18,5%  17,7%  20,2% 24,6%   18,8%  22,8%  23,1%  22,9%  23,5%
Udifar II    16,5%  17,1%   13,3%   7,7%    9,1%    8,3%    7,2%    7,1%    7,0%
Cooprofar    11,1% 10,6%  11,2% 12,4%  11,2%  12,2%  12,2%  13,0%  12,9%
Cofanor    9,6%   9,4%    8,4%   1,8%    0,5%    0,0%    0,0%    0,0%    0,0%
Plural     7,8%   8,2%    7,5%   8,1%  12,1%    9,9%    8,9%    9,4%  10,0%
B&R     7,0%   7,3%    7,4%   8,1%  10,4%    8,5%    8,5%    8,0%    7,3%
Empifarma    0,0%   0,0%    0,0%   0,1%    0,8%    2,7%    4,2%    4,5%    5,7%
Outros     7,9%   8,1%    8,6%   9,4%  11,9%  8,2%    7,3%    7,5%    7,1%
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06 ANÁLISE ECONÓMICA

6.1 RENDIMENTOS OPERACIONAIS

valores em euros            2018       2017 Var%
Rendimentos operacionais      143 611 634  116 127 052  23,7%
Resultado Bruto       9 286 940  7 107 533  30,7% 
EBITDA       2 388 361  1 317 808  81,2%
margem EBITDA      1,66%   1,13%   0,53 pp
Gastos/reversões de depreciação e de amor�zação    843 457  449 441  87,7%

EBIT        1 544 903  868 367  77,9%
margem EBIT       1,08%   0,75%   0,33 pp
Resultados financeiros      (1 177)  (2 408)  51,1%
Resultados antes de impostos     1 543 726  865 959  78,3%
Resultado líquido do período     1 214 037  664 799  82,6%
por ação       5,06   2,77   82,6%

O ano 2018 foi mais um marco relevante na consolidação da estratégia de crescimento da Empifarma, reco-
nhecida, hoje, enquanto distribuidor full-liner com presença diária em mais de 2.800 farmácias distribuídas por 
todos os distritos do território nacional, tendo atingido em novembro de 2018, uma quota de mercado de 7% 
em valor e 8.6% em unidades, segundo dados mercado IQVIA.

Mas o desafio permanece! Num mercado extraordinariamente competitivo, em que o preço continua a ser o 
fator determinante e, portanto, as margens tenderão a evoluir muito pressionadas, é necessário e fundamental 
pensar e criar inovação, pensar e criar diferenciação, pensar e criar integração, pensar e criar automatização 
que permita incorporar valor e condicionar o fator preço enquanto critério diferenciador e, bem assim, alcançar 
estruturas de custo operacionais altamente racionalizadas e eficientes que permitam a geração de cash-flow 
necessário para alavancar novos investimentos. 

Em 2018, os rendimentos operacionais a registaram um crescimento de 23.7% para os 143.611.634 euros, 
comparativamente aos 116.127.052 euros registados no ano 2017.

Volume de negócios   euros peso%  euros peso%  Var.%
Nacional    143 609 655 100,0%  116 127 052 100,%  23,7%

Internacional    1 979 0,0%            -   0,0%          - 

      143 611 634    100%  116 127 052   100%  23,7%

2018 2017
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6.2 RESULTADOS
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Os resultados brutos registaram um crescimento de 30.7%, para 9.286.940 euros relativamente aos 7.107.533 
euros, registados no ano de 2017. 

Em 2018, a margem bruta registou um ajustamento positivo de 0.35p.p., representando 6.47% do volume de 
negócios. 

Os resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA) registaram um crescimento 
de 81.2% para 2.388.361 euros, evidenciando um ajustamento positivo na margem de 0.53p.p., comparativa-
mente ao ano de 2017. 

Consciente da necessidade de alcançar uma estrutura de custos operacionais altamente racional, otimizada 
e eficiente, a Empifarma tem vindo a responder com o desenvolvimento de soluções que visam a melhoria 
continua dos processos, com a introdução de várias funcionalidades e atualizações tecnológicas no sistema de 
informação, fundamentais para permitir a evolução das diferentes áreas da empresa e disponibilizar serviços, 
aplicativos e ferramentas diferenciadoras, como por exemplo a otimização dos algoritmos de compras e gestão 
de rotas. 

Em 2018, os gastos suportados com fornecimentos e serviços externos ascenderam a 4.413.536 euros, um 
crescimento de 5.0% comparativamente a 2017, mantendo-se o esforço no desenvolvimento, introdução e 
otimização de novas rotas de distribuição, que permitam alavancar o nível de cobertura na distribuição, com 
mais pontos e mais rotas de entrega, e permitam impulsionar o crescimento da atividade, designadamente a 
distribuição a farmácias. 

A empresa mantém implementados, no que respeita ao risco e controlo de crédito, rigorosos processos de ges-
tão, de controlo e aprovação de crédito, dispondo de um departamento responsável pela monitorização e pelas 
cobranças. Importa relevar que, no âmbito desta política, a empresa 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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Valores em euros        2018                s/FSE      2017     s/FSE           Var.%
Trabalhos especializados   1 431 936 32,4%     1 747 582  41,6%          -18,1%
Transportes de mercadorias      2 060 154 46,7%     1 680 475  40,0%           22,6%  
Seguros       285 181 6,5%     228 407   5,4%           24,9%  
      3 777 271 85,6%     3 656 465    87,0%             3,3%  

Total FSE´s    4 413 536  100,0%     4 202 264     100,0%             5,0%

Peso (%) Peso (%)

O processo de ajustamento do quadro de pessoal manteve-se em 2018, de forma a adequar a estrutura ao 
crescimento da atividade, com impacto nos gastos suportados com o pessoal que ascenderam a 1.823.061 
euros, registando um crescimento de 32.3% comparativamente a 2017. 

Importa relevar o impacto positivo registado com a reversão de imparidades de dívidas a receber que, em 2018, 
ascendeu a 24.521 euros, comparativamente a 2017, no qual foram registados 58.929 euros negativos. 

Os resultados antes de gastos de financiamento e impostos (EBIT) registaram um aumento de 77.9% para 
1.544.903 euros, evidenciando um ajustamento positivo na margem de 0.33p.p., comparativamente ao ano 
de 2017, refletindo, no entanto, o impacto dos gastos com depreciações que ascenderam a 843.457 euros, 
registando um crescimento de 87.7%, face ao ano de 2017, justificado pelos investimentos realizados. 

Em 2018, os resultados financeiros registaram um movimento positivo de 1.230 euros para 1.177 euros negativos, 
relativamente ao ano 2017, que havia registado 2.408 euros negativos.

Valores em euros       2018   2017  Var.%
Juros e gastos similares suportados   (1 177)  (2 408)  51,1%
       (1 177)  (2 408)  51,1%
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6.3 INVESTIMENTO

O investimento no ano 2018 ascendeu a 1.826.627 euros, registando um crescimento de 32.2%, comparati-
vamente aos 1.381.958 euros, em 2017. 

Em 2018, o investimento em ativos fixos tangíveis ascendeu a 1.486.418 euros comparativamente a 1.186.990 
euros registado em 2017. Em 2018, o investimento em ativos intangíveis ascendeu a 340.210 euros, registan-
do um crescimento de 74.5% comparativamente a 194.968 euros registado em 2017. 

Enquadrado na estratégia de crescimento da empresa, o investimento realizado nos anos recentes, sobretudo 
em tecnologia, sistemas informáticos e hardware, tem assumido um papel decisivo e determinante no posicio-
namento alcançado pela Empifarma enquanto operador eficiente e competitivo. 

Em 2018, a Empifarma investiu na expansão do cais de expedição (viaturas ligeiras e pesadas), na otimização 
do recipiente de transporte (formato mais ágil e otimização de espaço de carga), em infraestruturas de ar-
mazenagem climatizadas (câmara de frio de elevada eficiência, no aumento da capacidade de armazenagem 
instalada (estanteria), em aplicações de apoio à gestão, na conclusão do projeto de atualização e redimensio-
namento da infraestrutura de aviamento e processamento de encomendas automatizada, designadamente 
OSR Shuttle – Distribution system e WMS - Warehouse Management System e iniciou o projeto de expansão 
da nova unidade.

Valores em euros         2018      2017  Var.%
A�vos fixos tangíveis     1 486 418 1 186990 25,2%%
A�vos intangíveis     340 210 194 968 74,5%
       1 826 627 1 381 958 32,2%

2015

A�vos fixos tangíveis

Inves�mento Anual

A�vos intangíveis

2016 2017 2018

242
62 215 263

1187
 1 482

195 340

k€
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OSR Shuttle • Distribution system

WMS • Warehouse Management System 

Aumento da Capacidade Instalada 
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Cais de Expedição • Ligeiros e Pesados

Projeto de Expansão
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Em 2018, o número de colaboradores aumentou (+17), terminando o 
ano com 104 colaboradores, tendo o valor de remunerações e encar-
gos suportados (segurança social, seguros) neste período ascendido a 
1.823.061 euros, o que se traduziu num crescimento de 32.3%, com-
parativamente ao ano 2017.
 
O aumento do capital humano para mais de 100 colaboradores é refle-
xo do desempenho e evolução positiva traduzida no forte crescimento 
da atividade. Este crescimento é indicativo da evolução da empresa e 
representa a dinâmica empresarial. 

Em 2018, os índices de desempenho e contribuição por colaborador 
registaram um ajustamento positivo, traduzido no aumento de 32.7% 
do rácio VAB/Colaborador, comparativamente a 2017.

6.4 RECURSOS HUMANOS

Valores em euros       2018  2017
Número de trabalhadores no final do período     104   87
Número médio de trabalhadores ao longo do período    101   74
Idade média dos trabalhadores       34   33
An�guidade média dos trabalhadores (anos)     3,0   2,2
Horas de formação totais       1 810   3 514
Média de horas de formação por trabalhador     17,92   47,62
Gastos com o pessoal        1 823 061  1 377 644
Gastos médios por trabalhador       18 050   18 667
VAB por trabalhador        50 324   37 923
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Gastos com Pessoal Género Nº Colaboradores

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

K€

Gasto c/ Pessoal

VAB / colaborador

39 49 38 50

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino Total

1 030

1 378

1 823

841
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50

57

49 61 87 104

24 37 47

6.5 SITUAÇÃO FINANCEIRA

Valores em euros        2018        Peso%               2017   Peso%   Var.%
A�vos fixos         4 829 131         9,9%      3 865 606   10,3%   24,9%
Outros a�vos não correntes       213 753         0,4%      209 373    0,6%   2,1%
Inventários         20 600 715         42,1%      17 368 066   46,3%   18,6%
Devedores correntes        22 237 904         45,5%      15 472 765   41,3%   43,7%
Disponibilidades e equivalentes  1 003 065         2,1%     582 935   1,6%   72,1%
A�vo Total        48 884 568         100,0%         37 498 745   100,0%  30,4%

Capital Próprio       11 458 484         23,4%           10 244 447   27,3%   11,9%
Divida não correntes       69 364         0,1%       54 070   0,1%   28,3%
Outros passivos correntes      37 323 570         76,4%            27 178 993  72,5%   37,3%
Divida correntes       33 151         0,1%       21 235   0,1%   56,1%
Passivo Total        37 426 085         76,6%            27 254 298   72,7%   37,3%

O ativo total a 31 de dezembro de 2018 ascendeu a 48.884.568 euros, face a 37.498.745 euros em dezem-
bro de 2017, com destaque para os inventários que ascenderam a 20.600.715 euros (+18.6%), os clientes 
que ascenderam a 19.551.998 euros (+43.7%) e os ativos fixos que ascenderam a 4.829.131 euros (+24.9%) 
comparativamente a 2017. 

Os capitais próprios aumentaram de 10.244.447 euros para 11.458.484 euros em 31 de dezembro de 2018. 
O movimento nos capitais próprios é justificado pelo resultado líquido gerado no período, que ascendeu a 
1.214.037 euros. O rácio entre Capitais Próprios e Ativo (autonomia financeira) situou-se, no fim de 2018, nos 
23.4%, face aos 27.3% em 2017, ajustado sobretudo por força do aumento significativo do ativo líquido total 
(+30.4%). 

O passivo total a 31 de dezembro de 2018 ascendeu a 37.426.085 euros, face a 27.254.298 euros em dezembro 
de 2017. Em 2018, o passivo total registou um crescimento de 37.3%, destacando-se o aumento do saldo de 
fornecedores que ascenderam a 35.655.102 euros (+35.5%), comparativamente a 2017. 
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Em 2018, o fundo de maneio ascendeu a 6.484.963 euros registando um ajustamento positivo de 4.2% com-
parativamente a 2017. As necessidades de fundo de maneio ascenderam a 5.515.049 euros registando um 
ajustamento positivo de 2.6% comparativamente a 2017 e o consequente desinvestimento em necessidades 
de fundo de maneio no montante de 146.789 euros.

Valores em euros               2018  2017  Var.%
A�vos não correntes                   5 042 884         4 074 979  23,8%
Passivos não correntes              69 364         54 070   28,3%
Capitais próprios               11 458 484        10 244 447 11,9%
Fundo de maneio               6 484 963        6 223 538  4,2%
Necessidades cíclicas            42 838 619         32 840 831  30,4%
Recursos cíclicos               37 323 570         27 178 993  37,3%
Necessidades de fundo de maneio         5 515 049         5 661 838   -2,6%
Caixa e equivalentes de caixa          1 003 065         582 935   72,1%
Dívida financeira corrente          33 151         21 235   56,1%
Tesouraria líquida           969 913         561 700   72,7%

O prazo médio de recebimentos (PMR) calculado em 50 dias, face aos 43 dias calculado em 2017. O prazo médio de 
pagamentos (PMP) calculado em 92 dias, face aos 83 dias calculado em 2017. O prazo médio de Stocks (PMS) 
calculado em 56 dias, face aos 58 dias calculado em 2017.

A dívida financeira total da empresa ascendeu 102.515 euros, registando um acréscimo de 27.210 euros 
(36.1%), comparativamente a 2017.

A dívida líquida (dívida financeira - disponibilidades e equivalentes) ascendeu a 900.550 euros negativos em 31 
de dezembro de 2018, registando um ajustamento de 392.920 euros face a 31 de dezembro de 2017.

As disponibilidades e equivalentes são superiores à divida financeira total pelo que a dívida líquida registou um 
montante de 900.550 euros negativos em 31 de dezembro de 2018.
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A este respeito e considerando que o montante das operações de financiamento é inferior aos montantes em 
disponibilidades, o rácio da dívida líquida/EBITDA apresenta em 2018 o valor de -0.38x, face ao valor de -0.39x 
em 2017. O rácio calculado enquadra-se abaixo do limite máximo convencionado (< 4x), para efeito de análise 
de risco.

Valores em euros           2018     2017    Var. %
Dívida não corrente       69 364  54 070  28,3%
Novo Banco                  Locação Financeira    69 364  54 070  28,3%
Dívida corrente       33 151  21 235  56,1%
Novo Banco                  Locação Financeira    29 986  18 113  65,5%
Outros                          Cartões de Crédito    3 165   3 122   1,4%
Dívida total        102 515  75 305  36,1%
(-) Disponibilidades e equivalentes     1 003 065 582 935 72,1%
Dívida total líquida       (900 550)  (507 630)  77,4%

Valores em euros             2018          2017  Var. %
Dívida Líquida       (900 550)  (507 630)  77,4%
EBITDA        2 388 361  1 317 808 81,2%
Dívida Líquida / EBITDA     -0,38 X  -0,39 X  0,01 X

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

       2018   2017   Var.
Económicos
EBITDA       2 388 361  1 317 808 81,2%
EBIT        1 544 903  868 367  77,9%
EBITDA %       1,7%   1,1%   0,5 pp
EBIT %       1,1%   0,7%   0,3 pp
VAB        5 233 686  3 299 314  58,6%

Rentabilidade
Rentabilidade dos Capitais Próprios    10,6%   6,5%   4,1 pp
Rentabilidade do A�vo     2,5%   1,8%   0,7 pp
Rentabilidade Operacional das Vendas   1,1%   0,7%   0,3 pp

Estrutura
Autonomia Financeira      23,4%   27,3%   -3,9 pp
Solvabilidade       0,31   0,38  -0,07
Debt to Equity      0,01   0,01   0,00
Leverage       0,9%   0,7%   0,2 pp
EBITDA to Interest      2 028,40  547,29  148111 pp
Regra Equilíbrio Financeiro Mínimo (REFM)   2,29   2,53   -0,2

Liquidez
Liquidez Geral       1,2   1,2   -0,1
Liquidez Reduzida      0,6   0,6   0,0
Liquidez Imediata      0,0   0,0   0,0

A�vidade (dias)
PMP        92   83   8
PMR        50   43   7
PMS        56   58   -2



RELATÓRIO & CONTAS 2018 31

07 PRINCIPAIS RISCOS E INCERTEZAS 

08 OUTRAS INFORMAÇÕES

09 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

RISCO CAMBIAL

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

RISCO DE TAXA DE JURO 

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

RISCO DE LIQUIDEZ 

O risco de liquidez representa a capacidade da empresa fazer face às suas responsabilidades financeiras tendo 
em conta os recursos financeiros disponíveis. A empresa procura garantir que a estrutura e o nível de financia-
mento 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 CRÉDITO 

O risco de crédito refere-se ao risco da contraparte não cumprir com as suas obrigações contratuais, resultando 
em perdas para a Empifarma. 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 desenvol-
ver 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 complementar-
mente instrumentos de seguro de crédito que permitem reforçar o nível de cobertura de crédito dos clientes.

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.

O Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral que o resultado líquido apurado nas demonstrações 
financeiras no montante de 1.214.036,67 euros, registado no ano de 2018, seja transferido para: 
 
• Resultados Transitados: 1.214.036,67 euros
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10 AGRADECIMENTOS

O Conselho de Administração gostaria de agradecer ao Contabilista Certifica e ao Revisor Oficial de Contas 
pela colaboração e auxílio prestado no ano de 2018. 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 o seu agradecimento e admiração a todos os colaboradores, pelo tempo e pela dedicação que de-
monstraram ao longo do ano. 

Montemor-o-Velho, 11 de Março de 2019 

O Conselho de Administração, 

Luís Pedro Gonçalves Simões     José João Moniz Silva 
(Presidente)       (Vogal do Conselho de Administração) 

Joaquim António de Matos Chaves 
(Vogal do Conselho de Administração)
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INFORMAÇÃO
SOCIETÁRIA
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01 PARTICIPAÇÕES DETIDAS POR MEMBROS DE ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

02 ORGÃOS SOCIAIS

03 ESTRUTURA ACIONISTA

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 2018 
a 31 de dezembro de 2018, por titulares de órgãos sociais:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 
Luís Pedro Gonçalves Simões – Presidente do Concelho Administração 
José Moniz da Silva – Vogal do Conselho de Administração 
Joaquim António de Matos Chaves – Vogal do Conselho de Administração 

ASSEMBLEIA GERAL 
Presidente 
Rui Manuel Rodrigues Simões 

Secretário 
António Manuel de Matos Rodrigues 

FISCAL ÚNICO 
Nuno Oliveira & Sousa, SROC,Lda, SROC nº 323
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

Par�cipação dos membros do orgão de gestão e dos membros 
do orgão de fiscalização

Ações
Membros do 

órgão de gestão

Ações de�das no
final do período

Capital social                    240 000 €

Número de �tulos
Valor nominal unitário
Valor nominal total
Percentagem do capital social

224 000
1€

224 000 €
93,33%

224 000
1€

224 000 €
93,33%

Totais

30%

30% 33,3%

6,7%
Joaquim António de Matos Chaves

Luis Pedro Gonçalves Simões

José João Moniz da Silva



Qualidade e
Processos

Gestores
Comerciais

Técnicos de
Vendas

Manutenção Técnico
Manutenção

Técnico
Limpeza

Técnico
Limpeza

Direcção de
Parcerias e Compras

Técnico de
Compras

Gestor de
Grupos

Adjunto de
Parcerias e Compras

Responsável
Logís�ca Inversa

Operacional
Logís�ca Inversa

Responsável
Entrada Mercadoria

Operacional
Entrada Mercadoria

Responsável de
Turno

Operacional
Gestão Stocks

Operacional
Preparação

Operacional
Movimentos Internos

Administração

Administração
Não Execu�va

Direcção execu�va
e operacional

Serviços Par�lhados

ZEONE Actrádia
Direcção
comercial

Secretariado

Responsável
Expedição/Distribuição

Operacional
Expedição/Distribuição

Direcção Técnica
Adjunto

Direcção Técnica

Direcção IT
Adjunto

Direcção IT
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04 ORGANOGRAMA
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INFORMAÇÃO
FINANCEIRA



RELATÓRIO & CONTAS 2018 39



RELATÓRIO & CONTAS 201840

01 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE   
      2018 E 2017

Valores em euros                Notas
Vendas e serviços prestados       20  143 611 634   116 127 052
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas   21 (134 324 694)  (109 019 519)
Fornecimentos e serviços externos     22  (4 413 536)   (4 202 264)
Gastos com pessoal        23  (1 823 061)   (1 377 644)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)    10  24 521   (58 929)
Outros rendimentos        24  1 445 655   1 545 549
Outros gastos         25  (2 132 158)   (1 696 437)
EBITDA         2 388 361   1 317 808
Gastos/reversões de depreciação e de amor�zação    5,6  (843 457)   (449 441)
EBIT          1 544 903   868 367
Juros e gastos similares suportados      26  (1 177)   (2 408)
Resultado antes de impostos        1 543 726   865 959
Imposto sobre rendimento do período     27  (329 689)   (201 160)
Resultado líquido do período        1 214 037   664 799

Resultado por ação         5,06    2,77

2018 2017
Períodos

Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras

        O Contabilista Certificado                  O Conselho de Administração
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Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras

        O Contabilista Certificado                  O Conselho de Administração

02 DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

Valores em euros              Notas      31/12/2108            31/12/2017

ATIVO
A�vo não corrente
A�vos fixos tangíveis       5  4 378 928   3 489 731
A�vos intangíveis       6  450 204   375 875
Outros inves�mentos financeiros     7  213 591   209 371
A�vos por impostos diferidos      8  162    2
         5 042 884   4 074 979A�vo corrente
Inventários        9  20 600 715   17 368 066
Clientes        10  19 551 998   13 602 235
Estado e outros entes públicos      11  704 845   448 744
Outros créditos a receber      12  1 953 593   1 390 632
Diferimentos        13  27 468    31 153
Caixa e depósitos bancários      4  1 003 065   582 935
         43 841 684   33 423 766
Total do ATIVO         48 884 568   37 498 745

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital subscrito       14 240 000   240 000
Reservas legais        15  138 619   138 619
Resultados transitados       16  9 865 828   9 201 029
Resultado líquido do período      DR  1 214 037   664 799
Total do Capital Próprio        11 458 484   10 244 447

PASSIVO
Passivo não corrente
Financiamentos ob�dos       17  69 364    54 070
         69 364    54 070Passivo corrente
Fornecedores        18  35 655 102   26 312 364
Estado e outros entes públicos      11  222 527   46 291
Financiamentos ob�dos       17  33 151    21 235
Outras dividas a pagar       19  1 068 972   818 476
Diferimentos        13  376 968   1 862
         37 356 721   27 200 228
Total do Passivo        37 426 085   27 254 298
Total do Capital Próprio e do Passivo      48 884 568   37 498 745

Datas
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03 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

Valores em euros     Notas            2018                    2017

Fluxos de caixa das a�vidades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes     10, 20   146 789 880   121 446 381
Pagamentos a fornecedores     18, 21, 22  (142 884 923)   (118 655 754)
Pagamentos ao pessoal      19, 23   (1 154 673)   (821 414)
Caixa gerada pelas operações       2 750 284   1 969 213
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento  11   (152 314)   (295 253)
Outros recebimentos/pagamentos    12, 19   (531 878)   (294 109)

Fluxos de caixa das a�vidades operacionais  (1)    2 066 092   1 379 851

Fluxos de caixa das a�vidades de inves�mento
Pagamentos respeitantes a:
A�vos fixos tangíveis      5, 21   (1 265 265)   (714 250)
A�vos intangíveis      6, 21   (335 069)   (396 322)
Inves�mentos financeiros     8   (7 966)    (5 558)
Recebimentos provenientes de:
Inves�mentos financeiros     8   3 305    29 285

Fluxos de caixa das a�vidades de inves�mento  (2)    (1 604 996)   (1 086 844)

Fluxos de caixa das a�vidades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos ob�dos      17   –    62
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos ob�dos      17   (39 791)   (349 172)
Juros e gastos similares      26   (1 176)    (2 406)

Fluxos de caixa das a�vidades de financiamento  (3)    (40 967)   (351 516)

Variação de caixa e seus equivalentes         (1)+(2)+(3)                 420 130   (58 508)
Caixa e seus equivalentes no início do período   4   582 935   641 443
Caixa e seus equivalentes no fim do período   4   1 003 065   582 935

Períodos

Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras

        O Contabilista Certificado                  O Conselho de Administração
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04 Demonstração dos fluxos de caixa para os períodos Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

      O Contabilista Certificado               O Conselho de Administração

Posição no início   
do período 2017 1   240 000  138 619  8 422 968  778 061  9 579 648

Alterações 
no período

Outras alterações  
reconhecidas no
capital próprio    16  -   -   778 061  (778 061)  –
   2   -   -   778 061  (778 061)  –
Resultado líquido   
do período  3         664 799  664 799
Resultado integral         4=2+3         (113 262)  664 799
Posição no fim 
do período 2017           5=1+2+3     240 000  138 619  9 201 029  664 799  10 244 447

Capital
realizado

Reservas
legaisNotasValores em euros Resultados

transitados

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital
Resultados
líquido do
período

Total do
Capital Próprio

Posição no início   
do período 2018 5   240 000  138 619  9 201 029  664 799 10 244 447

Alterações 
no período

Outras alterações  
reconhecidas no
capital próprio    16  -   -   664 799  (664 799)  –
   2   -   -   664 799  (664 799)  –
Resultado líquido   
do período  3         1 214 037  1 214 037
Resultado integral         8=6+7         549 238  1 214 037
Posição no fim 
do período 2018           9=5+6+7     240 000  138 619  9 865 828  1 214 037  11 458 484

Capital
realizado

Reservas
legaisNotasValores em euros Resultados

transitados

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital
Resultados
líquido do
período

Total do
Capital Próprio
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INFORMAÇÃO
FINANCEIRA
ANEXO ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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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 Admi-
nistração, na reunião de 11 de março de 2019. 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.

2.1 I Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

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 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 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 e pelo 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.

O SNC é regulado pelos seguintes instrumentos legais:
▪ Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho (Código de Contas) – Revoga Portaria 1011/2009, de 9 de setembro;
▪ Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho (Modelos de Demonstrações Financeiras) – Revoga Portaria 986/2009,

de 7 de setembro;
▪ Aviso n.º 8254/2015, de 29 de julho (Estrutura Conceptual) – Revoga aviso 15652/2009, de 7 de setembro;
▪ Aviso n.º 8255/2015, de 29 de julho (Norma Contabilística para Microentidades);
▪ 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;
▪ Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho (Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor não

Lucrativo);

2.2 I Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido
derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a
necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e
dos resultados da entidade

Nos períodos abrangidos pelas presentes demonstrações financeiras não foram derrogadas quaisquer disposi-
ções do SNC que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem 
verdadeira e apropriada que devem transmitir aos interessados pelas informações disponibilizadas.

01 NOTA INTRODUTÓRIA

02 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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03 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

2.3 I Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos
conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior

As quantias relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2017, incluídas nas presentes demonstrações 
financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas em conformidade com o modelo resultante das alte-
rações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da publicação do Sistema de Normalização Con-
tabilística.

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abai-
xo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os períodos apresentados, salvo 
indicação em contrário.

3.1 I Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das per-
das 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 n.º 2/90 de 12 de janeiro, para os 
bens adquiridos até 31 de dezembro de 2009, e o decreto regulamentar n.º 25/2009, 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.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/promoção, encontrando-se 
registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade.

Estes bens são depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam concluídos ou em es-
tado de uso.

3.2 I Propriedades de Investimento

A sociedade classifica como propriedades de investimento os imóveis detidos com o objetivo de valorização do 
capital e/ou obtenção de rendas.

Uma propriedade de investimento é mensurada inicialmente pelo seu custo de aquisição ou produção, incluindo 
os custos de transação que lhe sejam diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial as propriedades 
de investimento são mensuradas ao custo deduzido das amortizações e perdas por imparidade acumuladas (em 
alternativa podemos usar o justo valor sujeito a um teste de imparidade).

Os custos subsequentes com as propriedades de investimentos só são adicionados ao custo do ativo se for provável 
que deles resultarão benefícios económicos futuros acrescidos face aos considerados no reconhecimento inicial.

3.3 I 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.
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As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método das quotas constantes em conformida-
de com o período de vida útil estimado.

3.4 I Locações

Os contratos de locação são classificados como locações financeiras se, através deles, forem transferidos subs-
tancialmente 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 os ativos fixos tangíveis e as depreciações acumuladas cor-
respondentes 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 exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gastos na Demonstra-
ção dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.

3.5 I Inventários

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas pelo custo ou valor 
realizável líquido, no caso de este ser inferior, sendo que a forma de custeio utilizada é custo médio ponderado. 
Se o valor realizável líquido for inferior, designadamente devido à diminuição da cotação do mercado, da dete-
rioração ou obsolescência, da subida dos custos de acabamento ou dos necessários para realizar a venda, ou, 
ainda, do valor recuperável pelo uso da conversão dos produtos acabados cuja cotação no mercado tenha sido 
reduzida, justifica-se o reconhecimento de imparidades nos períodos em que as necessidades de ajustamentos 
são constatadas, utilizando o custo de reposição como referencial.

Os produtos acabados e intermédios, os subprodutos e os produtos e trabalhos em curso encontram-se valoriza-
dos ao custo de conversão (que inclui o custo das matérias-primas incorporadas, mão-de-obra e gastos gerais de 
fabrico) ou ao valor realizável líquido, no caso de este ser inferior. Nos casos em que o valor realizável líquido é 
inferior ao custo, reconhecem-se perdas por imparidade. A imputação de gastos gerais de fabrico fixos é baseada 
na capacidade normal das instalações.

A reversão de perdas por imparidades reconhecidas em períodos anteriores é registada quando existem indícios 
de que as perdas de imparidade já não se justificam ou diminuíram, sendo expressa na demonstração dos resul-
tados como “Imparidade de inventários (perdas/reversões)”. Contudo, a reversão só é efetuada até ao limite da 
quantia das perdas por imparidade acumuladas antes reconhecidas.

Os gastos relativos aos inventários vendidos são registados no mesmo período de reporte em que o rédito é 
reconhecido.

Em conformidade com a legislação aplicável, a empresa utiliza o sistema de inventário permanente.

3.6 I Clientes e outros valores a receber

Estes instrumentos financeiros incluídos na NCRF no 27, sempre que aplicável, são mensurados inicialmente ao 
custo amortizado, utilizado o método da taxa de juro efetiva (ou ao seu custo nominal caso não difira material-
mente do custo amortizado) menos qualquer perda por imparidade.

As dívidas de terceiros são registadas ao custo ou custo amortizado (usando o método do juro efetivo) e re-
presentadas no balanço, deduzidas de eventuais perdas por imparidades, de forma a refletir o seu valor realizável 
líquido. As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem objetivamente 
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e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. Para tal, a Empresa 
tem em consideração informação de mercado que demonstre que o cliente/outros créditos a receber está em 
incumprimento das suas responsabilidades, bem como a informação histórica dos saldos vencidos e não rece-
bidos. No caso de disponibilidade de informação judicial que comprove a existência de ameaças à continuidade 
das operações do devedor ou à capacidade de satisfazer os seus compromissos ou ainda, a partir do momento 
em que a empresa tenha em curso ação judicial com vista à cobrança dos seus créditos, são reconhecidas perdas 
por imparidade correspondentes à totalidade do crédito, deduzido eventualmente, do valor do imposto sobre o 
valor acrescentado a recuperar e do montante coberto por seguro de crédito, se existir.

As perdas por imparidade são ajustadas em função da evolução das contas correntes, designadamente no que 
respeita ao detalhe das operações que a integram, sendo que os reforços são reconhecidos como gastos do 
período, as reversões, decorrentes da cessação total ou parcial do risco, nos rendimentos e as utilizações, para 
cobertura de perda efetiva do crédito, deduzidas diretamente nas contas correntes.

Os créditos sobre clientes cedidos em factoring sem recurso, ou seja, em caso de não pagamento por partes dos 
clientes a perda é assumida pela empresa de factoring, são desreconhecidos do balanço aquando do recebimen-
to das quantias provenientes da empresa de factoring.

Os créditos sobre clientes cedidos em factoring com recurso, ou seja, em que no caso de não pagamento por 
parte dos clientes a empresa de factoring tem o direito de reclamar a empresa as quantias não pagas, mantêm-se 
reconhecidos no balanço e o risco de incobrabilidade associado é considerado para efeitos de determinação da 
imparidade.

3.7 I Estado e outros entes públicos

Os saldos ativos e passivos desta rubrica são apurados com base na legislação em vigor. Em face do relaciona-
mento com esta entidade, não é expetável a existência de perdas por imparidade nesta rubrica.

3.8 I Capital subscrito e não realizado

De acordo com a NCRF no 27, uma entidade deve reconhecer instrumentos de capital próprio no capital próprio 
quando a entidade emite tais instrumentos e os subscritores fiquem obrigados a pagar dinheiro ou entregar qual-
quer outro recurso em troca dos referidos instrumentos de capital próprio. Se os instrumentos de capital próprio 
forem emitidos antes dos recursos serem proporcionados a entidade deve apresentar a quantia a receber como 
um ativo na rubrica “Capital subscrito não realizado”.

3.9 I Acréscimos e diferimentos

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento 
ou recebimento, de acordo com o regime do acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e 
as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas “Outros créditos a receber e Outras dividas 
a pagar” ou “Diferimentos (ativos ou passivos)”.

3.10 I 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 insignifi-
cante de alteração de valor. Os excedentes de tesouraria são aplicados em depósitos a prazo com maturidades 
até um ano. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo 
corrente”.

Estes saldos estão mensurados da seguinte forma:
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• Caixa - ao custo;
• Depósitos sem maturidade definida - ao custo;
• Outros depósitos com maturidade definida - ao custo amortizado, determinado com base no método

da taxa de juro efetiva.

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de ‘‘Caixa e equivalentes de caixa’’ compreende, 
além de caixa e depósitos bancários, os descobertos bancários incluídos na rubrica de “Financiamentos obti-
dos”.

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do método direto. A Empresa classifica na rubrica 
“Caixa e seus equivalentes” os montantes de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e outros instrumentos 
financeiros com vencimento a menos de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante.

A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades operacionais, de financiamento e de 
investimento. As atividades operacionais englobam os recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, 
pagamentos ao pessoal e outros relacionados com a atividade operacional.

Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de investimento incluem, nomeadamente, aquisições e alienações 
de investimentos em empresas participadas e pagamentos e recebimentos decorrentes da compra e da venda 
de ativos.

Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de financiamento incluem, designadamente, os pagamentos e 
recebimentos referentes a empréstimos obtidos, contratos de locação financeira e pagamentos de dividendos.

3.11 I Capital subscrito

Em cumprimento do disposto no art.o 272 (Sociedade anónimas) do Código das Sociedades Comerciais (CSC) 
o contrato de sociedade da Empresa deve indicar especialmente, o seu capital o valor nominal de cada título 
(quota ou ação) e os seus respetivos titulares. A parte do capital subscrito, mas ainda por realizar encontra-se 
registado na rubrica do ativo “Capital subscrito e não realizado”.

3.12 I Reserva legal

De acordo com o art.º 295 do CSC, pelo menos 5% do resultado tem de ser destinado à constituição ou reforço 
da reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do capital social. A reserva legal não é distribuível a 
não ser em caso de liquidação e só pode ser utilizada para absorver prejuízos, depois de esgotadas todas as 
outras reservas, ou para incorporação no capital social (art.º 296 do CSC).

3.13 I Resultados transitados

Esta rubrica inclui os resultados realizados disponíveis para distribuição aos acionistas, após o cumprimento das 
demais obrigações impostas pelo CSC.

3.14 I Empréstimos Bancários e Gastos com Juros

Os empréstimos bancários, são registados no passivo ao custo ou ao custo amortizado (usando o método de 
juro efetivo), deduzido dos gastos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão desses passivos, 
sendo expressos no balanço no passivo corrente ou não corrente, dependendo de o seu vencimento ocorrer a 
mais ou menos de um ano, respetivamente. O seu desreconhecimento só ocorre quando cessarem as obriga-
ções decorrentes dos contratos, designadamente quando tiver havido a liquidação, cancelamento ou expiração.

Os gastos de juros e outros incorridos com empréstimos são reconhecidos como gastos de acordo com o re-
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gime do acréscimo, exceto nos casos em que estes sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou 
produção de um “ativo que se qualifica” (é um ativo que leva necessariamente um período substancial de tempo 
para ficar pronto para o seu uso pretendido ou para venda) cujo período de tempo para ficar pronto para uso 
pretendido seja substancial, caso em que devem ser capitalizados até ao momento em que todas as atividades 
necessárias para preparar o ativo elegível para uso ou venda estejam concluídas. Os custos de empréstimos 
obtidos são os custos de juros e outros incorridos por uma entidade relativos aos pedidos de empréstimos de 
fundos.

Os custos de empréstimos obtidos incluem:
• Gastos com juros calculados com base na utilização do método do juro efetivo, tal como descrito na

NCRF 27 - Instrumentos Financeiros;
• Encargos financeiros relativos a locações financeiras reconhecidas de acordo com a NCRF 9 - Locações; e
• Diferenças de câmbio provenientes de empréstimos obtidos em moeda estrangeira até ao ponto em

que sejam vistos como um ajustamento do custo dos juros.

Dependendo das circunstâncias, qualquer dos seguintes elementos podem constituir “ativos que se qualificam”:
• Inventários;
• Ativos fixos tangíveis (Exemplos: Instalações industriais e Instalações de geração de energia);
• Ativos intangíveis;
• Propriedades de investimento.

Os ativos financeiros, e os inventários que sejam fabricados, ou de outro modo produzidos, durante um curto 
período de tempo não são ativos que se qualificam. Os ativos que estejam prontos para o seu uso pretendido 
ou para a sua venda quando adquiridos não são ativos que se qualificam, logo não podem ser capitalizados os 
gastos de financiamento que lhe poderiam ser diretamente imputáveis.

3.15 I Fornecedores, adiantamentos de clientes e outras dividas a pagar

Estes instrumentos financeiros incluídos na NCRF nº 27, sempre que aplicável, são mensurados inicialmente ao 
custo amortizado, utilizado o método da taxa de juro efetiva ou ao custo nominal caso não difira materialmente 
do custo amortizado.

3.16 I Rédito

O rédito relativo a vendas, prestações de serviços, juros, royalties e dividendos, decorrentes da atividade or-
dinária da Empresa, é reconhecido pelo seu justo valor, entendendo-se como tal o que é livremente fixado 
entre as partes contratantes numa base de independência, sendo que, relativamente às vendas e prestações 
de serviços, o justo valor reflete eventuais descontos concedidos e não inclui quaisquer impostos liquidados 
nas faturas.

O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido na demonstração dos resultados quando (i) são 
transferidos para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens, (ii) não seja manti-
do um envolvimento continuado de gestão com o grau geralmente associado com a posse ou controlo efetivo 
dos bens vendidos, (iii) a quantia do rédito pode ser fiavelmente mensurada, (iv) seja provável que os benefícios 
económicos associados com as transações fluam para a Empresa e (v) os custos incorridos ou a serem incorridos 
referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados. As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, 
descontos e outros gastos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

Em termos de prestação de serviços, o rédito associado é reconhecido com referência à fase de acabamento da 
transação (método de percentagem de acabamento) à data do balanço, se o desfecho puder ser estimado com 
fiabilidade. Se isso não acontecer, mas se os custos incorridos forem recuperáveis, o rédito só é reconhecido 
na medida dos gastos já incorridos e reconhecidos, de acordo com o método do lucro nulo. Se o desfecho não 
poder ser estimado e se os custos não forem recuperáveis, não há qualquer rédito a reconhecer e os gastos não 
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podem ser diferidos. No caso das prestações de serviços continuadas, o valor do rédito é reconhecido numa 
base de linha reta.

Os juros são reconhecidos utilizando o método do juro efetivo. Quanto aos royalties, estes são reconhecidos 
de acordo com o regime do acréscimo, segundo o acordo estabelecido. Os dividendos são reconhecidos como 
ganho na demonstração dos resultados do período em que é decidida a sua atribuição.

3.17 I Benefícios dos empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, complementos de trabalho noturno, 
retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios de produtividade e assiduidade, subsídio de alimen-
tação, subsídio de férias e de Natal, abonos para falhas e quaisquer outras retribuições adicionais decididas 
pontualmente pelo órgão de gestão. Para além disso, são ainda incluídas as contribuições para a Segurança 
Social de acordo com a incidência contributiva decorrente da legislação aplicável, as faltas autorizadas e re-
muneradas e, ainda, eventuais participações nos lucros e gratificações, desde que o seu pagamento venha a 
decorrer dentro dos 12 meses subsequentes ao encerramento do período.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os 
serviços são prestados, numa base não descontada, por contrapartida do reconhecimento de um passivo que 
se extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, por este 
coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período 
seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e 
tratados de acordo com o anteriormente referido.

Os benefícios decorrentes da cessação do emprego, quer por decisão unilateral da Empresa, quer por mútuo 
acordo, são reconhecidos como gastos no período em que ocorrerem.

3.18 I Imposto sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento reconhecidos como gastos dos períodos abrangidos pelas presentes demons-
trações financeiras encontra-se corrigido pelo efeito de contabilização dos impostos diferidos, caso existam 
diferenças temporárias tributáveis e/ou dedutíveis.

As declarações de rendimentos para efeitos fiscais são passíveis de revisão e correção pela Autoridade Tributá-
ria e Aduaneira durante um período de quatro anos, pelo que as declarações relativas aos períodos de 2015 a 
2018 poderão vir ainda a ser corrigidas, não sendo expectável, no entanto, que das eventuais correções venha 
a decorrer um efeito significativo nas presentes demonstrações financeiras.

O prazo antes referido poderá ser prolongado ou suspenso desde que tenham sido obtidos benefícios fiscais, 
que estejam em cursos inspeções, reclamações ou impugnações, ou que tenha havido prejuízos fiscais, situação 
em que, durante um período de seis anos após a sua ocorrência, relativamente aos períodos anteriores a 2010 
e de quatro anos relativamente aos períodos posteriores, estes são suscitáveis de dedução aos lucros tributá-
veis que venham a ser gerados.

Nos termos do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas “CIRC”, a matéria coletável 
decorrente dos lucros fiscais apurados deduzidos de eventuais reportes de prejuízos, encontra-se sujeita a tri-
butação, na generalidade, a uma taxa de 21%, acrescida de 1,5% a título de derrama e derrama estadual, além 
das tributações autónomas em vigor.

Os impostos que não se encontrem pagos, quer relativos ao período corrente quer a anteriores, são reconhe-
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cidos no passivo pelo valor que se estima vir a pagar, com base nas taxas e nas normas fiscais aplicáveis à data 
do balanço. No entanto, se os montantes já pagos relativos a esses períodos excederem os valores devidos, são 
reconhecidos no ativo na medida do excesso.

O efeito fiscal decorrente de transações ou de quaisquer outras operações cujos reflexos se encontram tradu-
zidos nos resultados do período é também reconhecido nos resultados do mesmo período, sendo expresso na 
demonstração dos resultados na rubrica “Imposto sobre o rendimento do período”.

No entanto, se esses reflexos se produzirem diretamente nos capitais próprios, o efeito fiscal é também reco-
nhecido nos capitais próprios, por dedução ou acréscimo à rubrica que esteve na sua origem.

Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporários entre os montantes dos ativos e dos passivos para 
efeitos de registo contabilístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação, bem como os resultantes 
de benefícios fiscais obtidos e de diferenças temporárias entre o resultado fiscal e contabilístico. O imposto é 
reconhecido na demonstração dos resultados, exceto quando relacionado com itens que sejam movimentados 
em capitais próprios, facto que implica o seu reconhecimento em capitais próprios.

Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados e periodicamente avaliados, utilizando-se as taxas 
de tributação que se espera estarem em vigor à data da reversão das diferenças temporárias.

Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributáveis, com exceção do goodwill 
não dedutível para efeitos fiscais, das diferenças resultantes do reconhecimento inicial de ativos e passivos que 
não afetem, quer o lucro contabilístico quer o fiscal, e das diferenças relacionadas com investimentos em sub-
sidiárias, em empreendimentos conjuntos e associados, na medida em que não seja provável que se revertam 
no futuro.

Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos quando for provável a existência de lucros tributáveis futu-
ros que absorvam as diferenças temporárias dedutíveis para efeitos fiscais. Anualmente é efetuada uma reapre-
ciação das diferenças temporárias subjacentes aos ativos por impostos diferidos, no sentido de os reconhecer 
ou ajustar em função da expetativa atual de recuperação futura.

3.19 I Eventos subsequentes

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais sobre con-
dições que existiam à data do balanço (“acontecimentos que dão lugar a ajustamentos”) são refletidos nas 
demonstrações financeiras da Empresa. Os eventos após a data do balanço que sejam indicativos de condições 
que surgiram após a data do balanço (“acontecimentos que dão lugar a ajustamentos”), quando materiais, são 
divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

3.20 I Outras políticas contabilísticas relevantes

Os resultados por ação são calculados dividindo o lucro individual atribuível aos acionistas da Empresa pelo 
número ponderado de ações ordinárias em circulação durante o período, excluindo o número de ações próprias 
detidas. Os dividendos preferenciais, quando existem, são deduzidos ao resultado líquido do período.

3.21 I Juízos de valor que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas
e que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras

Na preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCRF, a o Conselho de Administração da Em-
presa utiliza estimativas e pressupostos que afetam a aplicação de políticas e montantes reportados. As estima-
tivas e julgamentos são continuadamente avaliados e baseiam-se na experiência de eventos passados e outros 
fatores, incluindo expetativas relacionadas a eventos futuros considerados prováveis face às circunstâncias em 
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que as estimativas são baseadas ou resultado de uma informação ou experiência adquirida.

As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras individuais dos perío-
dos findos em 31 de dezembro de 2018 incluem:

• Vidas úteis dos ativos tangíveis, nomeadamente terrenos e edifícios;
• Valorização da produção;
• Ativos por impostos diferidos
• Registo de provisões;
• Estimativa para férias e subsídio de férias e respetivos encargos;

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data de preparação das de-
monstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo 
previsíveis à data, não foram considerados nessas estimativas. As alterações a estas estimativas que venham a 
ocorrer posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas em resultados, de forma pros-
petiva.

3.22 I Principais pressupostos relativos ao futuro

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 princípios contabilísticos geralmente 
aceites em Portugal.

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à data do 
balanço são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Esses eventos, se signifi-
cativos, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

Os montantes incluídos na rúbrica de caixa e seus equivalentes à data de 31 de dezembro de 2018 e de 2017
são os seguintes:

Observações complementares:

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

         31-dez-2018   31-dez-2017

 Caixa - Euros         7    2
         7    2

Depósitos à ordem - Euros       1 003 058   582 933
         1 003 058   582 933

Total de caixa e depósitos bancários      1 003 065   582 935

04 FLUXOS DE CAIXA
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Os ativos fixos tangíveis da empresa encontram-se registados de acordo com as políticas contabilísticas descri-
tas no ponto 3 do presente relatório.

O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, nos períodos de 2018 e de 2017 
foi o seguinte:

Custo:

Terrenos e recursos naturais    536 563  -   -   536 563

Edi�cios e outras construções    1 717 681  100 525  -   1 818 206

Equipamento básico     818 748  712 628  (27 392)  1 503 984

Equipamento de transporte    16 547   102 726  -   119 273

Equipamento administra�vo    303 449  76 110   (75 621)  303 939

Outros a�vos fixos tangíveis    18 490   -   (5 816)   12 674

A�vos fixos tangíveis em curso    -   195 000  -   195 000

      3 411 478  1 186 990  (108 829)  4 489 639

Depreciações acumuladas

Edi�cios e outras construções    122 107  44 708   -   166 815

Equipamento básico     341 844  251 100  (23 006)  569 938

Equipamento de transporte    4 137   29 818   -   33 955

Equipamento administra�vo    234 251  64 426   (74 616)  224 061

Outros a�vos fixos tangíveis    10 087   812   (5 761)   5 138

      712 425  390 865  (103 383)  999 907

TOTAL ATIVO LÍQUIDO    2 699 052  796 125  (5 446)   3 489 731

Saldo em
31-dez-17

Alienação
/Abates

31 de dezembro de 2017

Aquisições
/Dotações 

Saldo em
01-jan-17 

05 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
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Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, o movimento ocorrido nos ativos intangíveis, 
foi o seguinte:

Custo:

Terrenos e recursos naturais    536 563 -   -   -   536 563

Edicios e outras construções    1 818 206  244 920 -   -   2 063 126

Equipamento básico     1 503 984  316 683  (31 961)  655 279  2 443 985

Equipamento de transporte    119 273  50 556   -   -   169 830

Equipamento administra�vo    303 939  43 899   -   -   347 838

Outros a�vos fixos tangíveis    12 674   4 080   -   -   16 754

A�vos fixos tangíveis em curso    195 000  466 279  -   (655 279)  6 000

Ad. p/ conta a�vos fixos tangíveis   -   360 000  -   -   360 000

      4 489 639  1 486 418  (31 961)  -   5 944 096

Depreciações acumuladas

Edicios e outras construções    166 815  60 596   -   -   227 412

Equipamento básico     569 938  411 689  (12 316)  -   969 310

Equipamento de transporte    33 955   42 457   -   -   76 413

Equipamento administra�vo    224 061  61 683   -   -   285 743

Outros a�vos fixos tangíveis    5 138   1 152  -   -   6 290

      999 907  577 577  (12 316)  -   1 565 168

TOTAL ATIVO LÍQUIDO    3 489 731  908 841  (19 645)  -   4 378 928

Transferências Saldo em
31-dez-18

Alienação
/ Abates

31 de dezembro de 2018

Aquisições
/ Dotações 

Saldo em
01-jan-18 

Custo
Programas de computador   256 077  1 980   (52 192)  205 865

Propriedade industrial    3 437   -   -   3 437

A�vos intangíveis em curso   142 500  192 988  -   335 488

     402 014  194 968  (52 192)  544 790
Depreciações Acumuladas

Programas de computador   159 094  58 576   (52 192)  165 478

Propriedade industrial    3 437   -   -   3 437

     162 532  58 576   (52 192)  168 915

TOTAL ATIVO LÍQUIDO    239 482  136 393  -   375 875

Saldo em
31-dez-17

Alienação
/Abates

31 de dezembro de 2017

Aquisições
/Dotações 

Saldo em
01-jan-17 

06 ATIVOS INTANGÍVEIS
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Custo

Programas de computador   205 865  60 086  615 612  881 563

Propriedade industrial    3 437   -   -   3 437

A�vos intangíveis em curso   335 488  280 124  (615 612) -

     544 790   340 210   -   885 000

Depreciações Acumuladas

Programas de computador   165 478  265 881  -   431 359

Propriedade industrial    3 437   -   -   3 437

     168 915   265 881  -  434 796

TOTAL ATIVO LÍQUIDO    375 875   74 329   -   450 204

Saldo em
31-dez-18Transferências

31 de dezembro de 2018

Aquisições
/Dotações 

Saldo em
01-jan-18 

Os investimentos que compõem a rubrica de “outros investimentos financeiros” nos períodos de 2018 e 2017
estão discriminados no quadro seguinte:

Outras empresas

Senhora da Ribeira- Emp. Imobiliários, Lda    195 020   195 020

Garval - Soc. Garan�a Mútua, S.A.     3 323    3 323

Farminveste, SGPS       2 610    2 610

Fundos de Compensação do Trabalho     12 638    8 418

        213 591   209 371

31 - dez - 18 31 - dez - 17

Não corrente Não corrente 

07 OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS
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Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, o movimento ocorrido nos ativos por
impostos diferidos foi o seguinte:

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica de “Inventários” apresentava a seguinte composição:

A�vos por impostos diferido
Outros     2 453    (2 451)    2
     2 453    (2 451)    2

31 de dezembro de 2017

Saldo em
01 - jan - 17 

Resultado
líquido 

Saldo em 
31 - dez - 17

Reversão

 

A�vos por impostos diferido
Outros     2    161   162
     2    161    162

31 de dezembro de 2018

Saldo em
01 - jan - 18

Resultado
líquido 

Saldo em 
31 - dez - 18

Reversão

 

       31-dez-18   31-dez-17

 Mercadorias      20 600 715   17 368 066

       20 600 715   17 368 066

08 IMPOSTOS DIFERIDOS

09 INVENTÁRIOS
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Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica “Clientes” tinha a seguinte composição:

        Corrente   Corrente 
Clientes

Clientes conta corrente      19 551 998   13 602 235
Clientes de cobrança duvidosa      640 292   679 45
        20 192 290   14 281 69

Perdas por imparidade acumuladas     (640 292)   (679 459)
        19 551 998   13 602 235

31 - dez -18 31 - dez -17

Clientes 
Clientes conta corrente    19 499 474  52 524  13 586 267  15 968
Clientes de cobrança duvidosa   640 292  -   679 459  -
      20 139 767  52 524   14 265 726  15 968

31 - dez -18
Clientes
gerais

Grupo /
relacionados

Clientes
gerais

Grupo /
relacionados

31 - dez -17

Perdas por imparidades em dívidas a receber             31-dez-2018           31-dez-2017

Saldo a 1 de Janeiro       679 459   665 604
Aumento        1 072    82 913
Reversão        (25 593)   (23 984)
Regularizações       (14 646)   (45 074)
        640 292   679 459

10 CLIENTES
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Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no passivo, apresentava os 
seguintes saldos:

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a rubrica de “Outros créditos a receber” tinha a seguinte composição:

       31-dez-2018   31-dez-2017

A�vo
Imposto sobre o rend. das pessoas cole�vas (IRC)  -    3 167
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)   704 845   445 577

       704 845   448 744

Passivo
Imposto sobre o rend. das pessoas cole�vas (IRC) 174 369   375
Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS)  11 551    13 001
Segurança Social      35 897    32 387
Fundo de compensação do trabalho    711    528

       222 527   46 291

       Corrente   Corrente

Saldos devedores de fornecedores    75 762    108 780

Saldos devedores de pessoal     –    201

Devedores por acréscimo de rendimentos   1 876 365   1 116 311

Outros devedores      1 465    165 340

       1 953 593   1 390 632

31 - dez - 2018 31 - dez - 2017

11 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

12 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
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Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 os saldos da rubrica de “Diferimentos” do ativo e passivo foram como segue:

Em 31 de dezembro de 2018 o capital social da Empresa encontra-se totalmente subscrito e realizado.

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 2018 é de 138.619,10 euros, 
não se tendo verificado qualquer movimento no período de 2018.

Por decisão da Assembleia Geral, foi decidido que o Resultado Líquido do período de 2017, no montante de 
664.798,75 euros fosse transferido para a rúbrica de resultados transitados.

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

       31-dez-2018   31-dez-2017

Diferimentos (A	vo)
Seguros pagos antecipadamente     -    5 791
Outros gastos a reconhecer     27 468    25 363
       27 468    31 153
Diferimentos ( Passivo)
Outros rendimentos a reconhecer    376 968   1 862 
       376 968   1 862

             Não corrente        Corrente          Não corrente       Corrente

Locações financeiras   69 364   29 986   54 070   18 11
Cartões de crédito   -   3 165   -   3 122
    69 364   33 151   54 070   21 235

31 - dez - 2018 31 - dez - 2017

13 DIFERIMENTOS

14 CAPITAL SUBSCRITO

15 RESERVA LEGAL

16 RESULTADOS TRANSITADOS

17 FINANCIAMENTOS OBTIDOS
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Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica de “Fornecedores” tinha a seguinte composição:

  Prazos de reembolso              31-dez-2018            31-dez-2017

Menos de um ano      33 151     21 235
1 a 2 anos       30 822     18 341
2 a 3 anos       29 332     18 571
3 a 4 anos       9 211     17 158
       102 515    75 305

Equipamento de transporte     125 815 50 268  75 547
       125 815 50 268  75 547

Bens adquiridos com recurso a locação
financeira

Custo de 
aquisição

Depreciações
acumuladas

Valor líquido
contabilís�co

31 - dez - 2018

        Capital   Juros   Total
Menos de um ano       29 986   1 069   31 055
1 a 2 anos        30 822   689   31 511
2 a 3 anos        29 332   305   29 636
3 a 4 anos        9 211   48   9 259

        99 350   2 111   101 461

Plano de reembolso das locações financeiras
31 - dez - 2018

        Corrente   Corrente
Fornecedores

Fornecedores conta corrente      35 655 102   26 312 364
        35 655 102   26 312 364

31 - dez - 2018 31 - dez - 2017

Fornecedores
Fornecedores conta corrente  21 620 560  14 034 542  16 219 515  10 092 849

    21 620 560  14 034 542  16 219 515  10 092 849

Fornecedores
gerais

Grupo/
relacionados

Grupo/
relacionados

Fornecedores
gerais

31 - dez - 201731 - dez - 2018

18 FORNECEDORES
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Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica de “Outras dívidas a pagar” não corrente e corrente tinha a seguinte 
composição:

A repartição do valor das vendas nos períodos de 2018 e de 2017 foram como segue:

O custo das vendas nos períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 é detalhado como segue:

        Corrente   Corrente
Saldos credores de clientes      167 458   117 967
Fornecedores de inves	mentos      517 059   450 884
Credores por Acréscimo de Gastos

Remunerações a liquidar      208 941   211 780
Transporte de mercadorias      46 887    -
Outros credores por acréscimo de gastos    125 672   34 483

Pessoal - remunerações a pagar      236    756
Outras contas a pagar       2 720    2 606
        1 068 972   818 476

31 - dez - 2018 31 - dez - 2017

Vendas de mercadorias   142 110 690  54  142 110 744  115 447 134  115 447 134
Vendas de subprodutos   -   -  -   240   240
Prestação de serviços   1 498 965  1 926  1 500 890  679 677  679 677
    143 609 655  1 979  143 611 634  116 127 051  116 127 051

Mercado
Interno

Mercado
Comunitário

Mercado
InternoTotal Total

20172018

Inventários iniciais     -   15 002 102   15 002 102
Compras      69 353   110 985 223   111 054 575
Regularizações      -   330 908   330 908
Inventários Finais     -   17 368 066   17 368 066
C.M.V.M.C.      69 353   108 950 166   109 019 519

Matérias-primas,
subsidiárias e de

consumo
Mercadorias Total

2017

19 OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR

20 VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

21 CUSTO DAS VENDAS
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A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e de 
2017, foi a seguinte:

A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 foi a seguinte:

O número médio de empregados em 2018 foi de 101 e no período de 2017 de 74.

Inventários iniciais     -   17 368 066   17 368 066
Compras      40 659  137 658 442   137 699 101
Regularizações      -   (141 758)  (141 758)
Inventários Finais     -   20 600 715   20 600 715
C.M.V.M.C.      40 659   134 284 035   134 324 694

Matérias-primas,
subsidiárias e de

consumo
Mercadorias Total

2018

            2018        2017
Transportes de mercadorias       2 060 154  1 680 475
Trabalhos especializados       1 431 936  1 747 582
Seguros         285 181  228 407
Conservação e reparação       186 860  100 576
Eletricidade         89 990   82 989
Rendas e alugueres        65 925   62 936
Despesas de representação       44 020   39 949
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido     41 536   40 628
Outros         207 934  218 722

         4 413 536  4 202 264

             2018     2017
Remunerações dos órgãos sociais     28 987   28 987
Remunerações do pessoal       1 420 719  1 072 641
Indemnizações        7 488   -
Encargos sobre remunerações       318 239  245 530
Seguros         24 918   14 130
Outros gastos com pessoal       22 710   16 356

         1 823 061  1 377 644

22 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

23 GASTOS COM O PESSOAL
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Os outros rendimentos, nos períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, foram como segue:

Os outros gastos, nos períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, foram como segue:

Os resultados financeiros, nos períodos de 2018 e de 2017, tinham a seguinte composição:

O imposto sobre o rendimento reconhecido nos períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 é detalhado 
como segue:

            2018      2017
Rendimentos suplementares       362 410  396 115
Descontos de pronto pagamento ob�dos      1 075 562  1 026 975
Rendimentos e ganhos nos restantes a�vos financeiros    64   23
Rendimentos e ganhos em inv. não financeiros     205   -
Outros rendimentos e ganhos       7 414   122 436
         1 445 655  1 545 549

         2018   2017
Impostos         10 191   10 995
Descontos de pronto pagamento concedidos     1 948 307  1 571 792
Perdas em inventários        134 809  42 881
Gastos e perdas nos restantes inves�mentos financeiros    0   -
Gastos e perdas em inves�mentos não financeiros    1 650   58 077
Outros juros         1 731   3 226
Outros gastos e perdas        35 470   9 467
         2 132 158  1 696 437

         2018   2017
Juros e gastos similares suportados

Juros suportados        1 177   2 408
Resultados financeiros        (1 177)   (2 408)

           2018     2017
Imposto Corrente        329 850  198 709
Imposto Diferido        (161)   2 451
         329 689  201 160

24 OUTROS RENDIMENTOS

25 OUTROS GASTOS

26 RESULTADOS FINANCEIROS

27 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
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Partes relacionadas são terceiros com quem existam relações que possam afetar os resultados e a posição financeira 
da entidade que relata.

A norma define as seguintes partes relacionadas: empresa-mãe, acionistas de referência e familiares próximos, subsi-
diárias, empreendimentos conjuntos, associadas, pessoal chave da gestão da entidade ou da empresamãe e familia-
res próximos, e planos de benefícios pós-emprego. A natureza do relacionamento com as outras partes relacionadas, 
descritas no quadro infra, é estabelecido por força do pessoal chave da gestão.

No período de 2018 a empresa utilizou os seguintes benefícios fiscais:

Foi aplicada uma majoração de 697,59 euros relativamente a quotizações empresariais previstas no art.º 44.º 
do CIRC. A empresa beneficiou de uma majoração referente a donativos previstos pelo artigo 62.º do Estatutos 
dos Benefícios Fiscais. A majoração aplicada foi de 2.353,76 euros. 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 37.124,49 euros.

No período de 2017 a empresa utilizou os seguintes benefícios fiscais:

Foi aplicada uma majoração de 860,00 euros relativamente a quotizações empresariais previstas no art.º 44.º 
do CIRC. A empresa beneficiou de uma majoração referente a donativos previstos pelo artigo 62.º do Estatutos 
dos Benefícios Fiscais. A majoração aplicada foi de 2.010,08 euros. 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 27.479,62 euros.

Referência   Denominação       Sede %   Capital
   Luís Pedro Gonçalves Simões     Portugal  30,00%
   Joaquim António de Matos     Portugal  30,00%
   José João Moniz da Silva     Portugal  33,33%
   FHC Farmacêu�ca, S.A.      Portugal  6,67%
   Luís Pedro Gonçalves Simões     Portugal
   Joaquim António de Matos     Portugal
   José João Moniz da Silva     Portugal
   FHC - Farmacêu�ca, S.A.     Portugal
   Empifarma - Produtos Farmacêu�cos, S.A.   Portugal
   Paracélsia - Industria Farmacêu�ca, S.A.    Portugal
   Isis - SGPS, S.A.       Portugal
   Laboratórios Basi - Indústria Farmacêu�ca, S.A.   Portugal
   Actrádia, S.A.       Portugal
   Zeone Informá�ca, Lda.      Portugal
   Phagecon - Serviços e Consultoria Farmacêu�ca, Lda  Portugal
   Actrádia Consultoria, Lda     Portugal
   Worldrugs, Lda       Portugal
   Private Atlan�c, Sgps, S.A.     Portugal
   Senhora da Ribeira - Empreendimentos Imobiliários, Lda  Portugal
   Laphysan, S.A.U.      Espanha
   Cristravel - Viagens e Turismo, Lda    Portugal

Acionistas

Pessoal chave da
gestão (Empifarma)

Outras partes
relacionadas
(Pessoal chave da
Gestão)

28 DIVULGAÇÃO DE PARTES RELACIONADAS
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Vendas e prestação de serviços

FHC - Farmacêu�ca, SA       2 790 893  5 376 708
Overpharma - Produtos Médicos e Farmacêu�cos, Lda   1 468   2 068
Laboratórios Basi - Indústria Farmacêu�ca, SA    13 000   25 001
Paracélsia - Indústria Farmacêu�ca, S.A.     300   -

        2 805 661  5 403 777
Compras e aquisição de serviços/mercadorias

FHC - Farmacêu�ca, SA       4 563 965  4 055 911
Overpharma - Produtos Médicos e Farmacêu�cos, Lda   3 007   11 699
Laboratórios Basi - Indústria Farmacêu�ca, SA    (149 639)  2 059 143
Phagecon - Serviços e Consultoria Farmacêu�ca, Lda    1 235   1 000
Actrádia - Consultoria, Lda      373 363  350 489
Zeone - Informá�ca, Lda       922 677  950 868
Cristravel - Viagens e Turismo, Lda      2 083   895

        5 716 690  7 430 004

Transações

2018
outras partes
relacionadas

2017
outras partes
relacionadas

Contas a receber
FHC - Farmacêu�ca, SA       51 911   15 968
Overpharma - Produtos Médicos e Farmacêu�cos, Lda   613   -
        52 524   15 968

Contas a pagar
FHC - Farmacêu�ca, SA       13 447 539  8 666 713
Laboratórios Basi - Indústria Farmacêu�ca, SA    422 724  1 182 253
Actrádia - Consultoria, Lda      1 504   45 205
Zeone - Informá�ca, Lda       176 503  297 139
Cristravel - Viagens e Turismo, Lda      908   -

        14 049 177  10 191 310

Saldos

2018
outras partes
relacionadas

2017
outras partes
relacionadas

29 ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE BALANÇO

29.1 I Atualização da divulgação acerca de condições à data de Balanço

Entre a data do balanço e a data da autorização para emissão das demonstrações financeiras não foram recebi-
das quaisquer informações acercas de condições que existiam à data de balanço, pelo que não foram efetuados 
ajustamentos das quantias reconhecidas nas presentes demonstrações financeiras.

29.2 I 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 2017, a Empresa não efetuou transações com quotas próprias, sendo nulo o n.º de quotas 
próprias detidas em 31 de dezembro de 2018. 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 euros.

      O Contabilista Certificado       O Conselho de Administração
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RELATÓRIOS
DE FISCALIZAÇÃO
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5.1 RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO
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5.2 CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS
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