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Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, o Conselho de Administração da FARMINVESTE - SGPS, 
S.A. (Farminveste SGPS) submete à apreciação da Assembleia Geral de Accionistas o presente documento 
contendo, entre outros elementos, o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras, individuais e 

consolidadas, bem como a Proposta de Aplicação dos Resultados relativos ao exercício de 2018. 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Caros Accionistas, Colaboradores e Clientes,  

 

É com entusiasmo que vos dirijo esta mensagem.  

Estamos a viver um momento de grandes desafios no País, na Saúde e também nas Farmácias. 

Um momento em que temos obrigação moral de dizer presente com toda a nossa energia e determinação. 

As farmácias continuam a ter a confiança das pessoas, que lhe pedem uma intervenção mais abrangente, 
mais serviços, próximos e acessíveis a todos os portugueses.  

É nossa convicção de que só uma rede capilar como a das farmácias, dotada de profissionais qualificados, 
assente em sistemas tecnológicos sofisticados, robustos e flexíveis, é capaz de produzir, com rapidez e 
eficiência, as adaptações de rumo exigidas pela evolução do sistema de saúde e perante os constrangimentos 
nos meios financeiros disponíveis.  

A Farminveste SGPS é, dentro do Grupo ANF, a Holding que consolida o resultado da execução dos projectos 
e investimentos das diversas participadas que compõe o seu Pilar Empresarial.  

Em 2018, lançámos o programa VAMOS destinado a aumentar a participação das farmácias no Universo 
Empresarial da ANF, através da distribuição gratuita de cerca de 600.000 acções, por mais de 2400 
associados da ANF, representando 2,9% do capital da Farminveste SGPS, e de uma emissão de obrigações 
convertíveis no valor global de 5 milhões de euros .  

Em Outubro de 2018, as acções da empresa passaram a ser admitidas à negociação na Euronext Lisbon, 
tendo sido transaccionadas até à presente data cerca de 34 mil acções. 

Em 2019 a sociedade irá continuar a desenvolver a sua actividade de acordo com o nosso plano estratégico, 
implementando iniciativas que permitam continuar a alavancar o cumprimento da missão do Universo 
empresarial da ANF.  

Por último, é devido uma palavra de apreço aos nossos accionistas, colaboradores e clientes pelo voto de 
confiança, pelo trabalho desenvolvido e pelo apoio neste caminho.  

A todos o mais sincero obrigado. 

 

 

O Presidente do Conselho de Administração 
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RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, o Conselho de Administração da FARMINVESTE - SGPS, 
S.A. (Farminveste SGPS) submete à apreciação da Assembleia Geral de Accionistas o presente documento 
contendo, entre outros elementos, o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras, individuais e 
consolidadas, bem como a Proposta de Aplicação dos Resultados relativos ao exercício de 2018. 

A sociedade foi formalmente constituída em Setembro de 2010, com um capital social de €100.000.000, 
tendo por objecto a gestão de participações sociais de outras sociedades, como forma indirecta de exercício 
de actividades económicas. 

A Farminveste SGPS é uma empresa, detida a 87,47% pela Associação Nacional das Farmácias (ANF), sendo 
o restante capital detido por accionistas minoritários na sua maioria sócios da ANF. 

 

MISSÃO 

 

O Grupo Associação Nacional das Farmácias, do qual a Farminveste SGPS faz parte, actua com o propósito 
de fazer da rede de farmácias a rede de cuidados de saúde primários mais valorizada pelos Portugueses.  

A Farminveste SGPS é, dentro do Grupo ANF, a Holding que gere os investimentos do Grupo, mais 
precisamente, aqueles que compõem a sua Área Empresarial, que por sua vez é liderada pela sua participada 
Farminveste IPG. 

Tem como Missão garantir a disponibilidade de meios para a realização dos investimentos estratégicos do 
Grupo, garantindo o retorno dos mesmos para os accionistas. 

 

 

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS 

 

A Farminveste SGPS detém a 100% a Farminveste IPG. 

Por sua vez, a Farminveste IPG é a sociedade que concentra as actividades empresariais do Universo ANF1, 
quer através de participação em outras sociedades, quer através do desenvolvimento de actividades 
estratégicas que no final contribuem para a valorização do portfólio de investimentos Farminveste SGPS, 
conforme se detalham:  

Desenvolvimento Negócio das Farmácias 

Esta área de negócio tem como objectivo o desenvolvimento de serviços e produtos para farmácia com vista 
ao desenvolvimento do negócio da farmácia e à maximização da rentabilidade daquela. Esta área actua de 
forma independente ou mediante estabelecimento de parcerias estratégicas em diferentes áreas.  

As principais actividades por si desenvolvidas são: 

− Programa Saúda – este programa tem como objectivo principal a criação de uma marca única para as 
farmácias bem como a fidelização dos clientes através da emissão de um cartão de fidelização – Cartão 
Saúda. O programa conta com mais de 2 milhões de aderentes, os quais mediante atribuição de pontos 
na aquisição de determinados serviços e produtos farmacêuticos de saúde e bem-estar, adquiridos em 
farmácias aderentes, poderão posteriormente trocar esses pontos por produtos catalogados ou vales de 
desconto. 

− Globalvet – esta sociedade resulta de uma parceria entre a Farminveste IPG (75%) e a Bioconsulting 
(25%) e dedica-se à prestação de serviços de consultoria e venda de produtos veterinários às farmácias, 
clínicas veterinárias e outras entidades relacionadas com a produção, saúde e bem-estar animal. 

                                                
1 Excluindo áreas financeira e profissional. 
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− Farbiowell - esta sociedade foi criada em 2016 e representa uma parceria entre a Farminveste IPG 
(51%) e a Biowell Europe (49%) para a comercialização de suplementos alimentares e desportivos de 
marcas já existentes no mercado e das marcas exclusivas criadas no âmbito do Projecto de marcas 
próprias da Farminveste “Viv Sport” e “Viv Nutri”. 

− Cuidafarma – esta sociedade foi criada em 2017 e representa uma parceria entre a Farminveste IPG 
(50%) e a Bluepharma (50%) para o desenvolvimento e comercialização de OTC de marca exclusiva nas 
Farmácias. 

− Go Far Insurance – esta sociedade foi criada em 2017 e representa uma parceria entre a Farminveste 
IPG (50%) e a Ageas Portugal Holdings, SGPS, S.A. (50%). Tem como objectivos:  

− o desenvolvimento e gestão de serviços acessórios da prestação de cuidados de saúde, 

− a promoção de estilos de vida saudáveis e  

− o aumento das práticas de prevenção e o apoio à gestão de carteiras de seguros e a mediação 
de seguros. 

− Servestec – esta sociedade foi criada em 2018 e é uma sociedade detida pela Farminveste IPG (50%) e 
pela Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal S.A. (50%). Tem como objectivos:  

− a indústria, comercialização, importação e exportação de produtos ligados à saúde oral e a 

− a prestação de serviços nas áreas médico-farmacêuticas, terapêutica e farmacológica.  

− Aponatura - foi criada em 2018 e é uma sociedade detida pela Farminveste IPG (60%) pela Apoteca 
Natura S.p.a (30%) e pela Phytoderm – Especialidades Farmacêuticas Lda (10%). Esta sociedade tem 
como objectivos:  

− Prestação de serviços que se destinam ao crescimento, gestão e exploração do modelo de 
franchising Apoteca Natura no território Português;  

− Desenvolvimento de acções de marketing, merchandising, publicidade, comunicação, 
controlo de qualidade, serviço ao cliente, gestão de dados, formação e acompanhamento 
de resultados; e  

− Indústria e comércio, incluindo importação, de serviços e produtos que se enquadram no 
modelo franchising da Apoteca Natura, no território Português. 

 

Distribuição Farmacêutica 

A Farminveste SGPS, detém participação directa na Farminveste IPG que por sua vez detém uma 
participação de 51% no capital social da Alliance Healthcare (www.alliance-healthcare.pt), sendo os 
restantes 49% detidos pela Alliance Boots Holdings Limited.  

A empresa tem sido consistentemente, nos últimos anos, líder no mercado da distribuição farmacêutica, 
contendo o seu objecto social o desenvolvimento das seguintes actividades:  

− distribuição e comércio de drogaria, perfumaria, produtos químicos e farmacêuticos e prestação de 
serviços;  

− transporte e distribuição de mercadorias, nomeadamente, especialidades farmacêuticas, por conta 
de outrem e  

− formação profissional no âmbito da sua actividade comercial para destinatários internos e externos.  

 

Sistemas de Informação 

No âmbito das tecnologias da Informação, a Farminveste SGPS detém participação na Farminveste IPG, que 
materializa o seu investimento, quer mediante participações em sociedades, quer no desenvolvimento de 
soluções próprias, como sejam: 

− Glintt - Global Intelligent Technologies, SA (www.glintt.com) é uma empresa cotada na Euronext 
Lisbon, que conta com mais de 20 anos de experiência em consultoria e prestações de serviços 
tecnológicos para o sector da saúde, onde é líder nos mercados onde actua. No sector da Farmácia, 

http://www.alliance-healthcare.pt/
http://www.glintt.com/
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mais de 14.000 farmácias na Península Ibérica utilizam o software de gestão suportado pela Glintt. 
Ao nível hospitalar, as suas soluções são utilizadas em mais de 200 hospitais e clínicas, respondendo 
na íntegra aos requisitos de praticamente todos os serviços de uma unidade hospitalar, desde a 
admissão do utente, da prescrição ao registo de actos e medicamentos, à sua facturação, até à 
relação do utente com a unidade de saúde a partir da sua residência. 

A Farminveste SGPS detém participação de 100% na Farminveste IPG, a qual mediante participação 
na Farminveste 3, detém uma participação de 76,4% no seu capital social. 

− Sifarma - é um software de gestão da Farmácia de Oficina, propriedade da Farminveste IPG, o qual 
para além da gestão corrente da farmácia (clientes, fornecedores, stocks, indicadores de Gestão, 
etc.) integra informação técnica e científica de suporte à intervenção farmacêutica e permite a 
recolha de dados transaccionais e anonimizados que são posteriormente utilizados para tratamento 
estatístico e comercialização à hmR. 

− Farmalink/Farmafibra - é uma infra-estrutura tecnológica composta por uma rede informática de 
alto débito e que permite às farmácias comunicar com os parceiros de negócio e outras utilizações 
(multibanco, encomendas, manutenção remota, actualização de dicionários, Programa Farmácias 
Portuguesas, Farmácia TV e internet). 

 

Inteligência sobre o Mercado Farmacêutico 

A Farminveste SGPS detém participação na Farminveste IPG a qual detém 100% do capital da hmR Health 
Market Research International, S.A. (hmR International), sociedade constituída em Novembro de 2016 com 
o objectivo de autonomizar a actividade de Market Intelligence do Grupo.  

Na sua constituição, a hmR International integrou as sociedades hmR Portugal, hmR España e hmR Ireland, 
que desenvolvem a sua actividade em Portugal, Espanha e Irlanda, respectivamente, e o centro de produção 
de dados (CoI). 

A hmR Portugal é uma sociedade que se dedica à consultoria e elaboração de estudos de mercado, 
quantitativos e qualitativos, na área da saúde, nomeadamente estudos relacionados com o comércio de 
especialidades farmacêuticas, para-farmacêuticas, dermocosméticas e veterinárias, bem como à prestação 
de serviços e acções de formação no âmbito desses estudos. A hmR dedica-se ainda ao desenvolvimento e 
comercialização de programas informáticos com as inerentes actividades de formação e assistência técnica 
dos seus clientes.  

A hmR España foi constituída em 2013 com o objectivo de desenvolver o mesmo tipo de actividade da hmR 
Portugal, beneficiando da infra-estrutura existente e da experiência adquirida no mercado nacional. 

Seguiu-se em 2014 a constituição da hmR Ireland, em parceria com a IPU (50%), congénere Irlandesa da ANF 
e em 2017, foi constituída a hmR Germany expandindo-se assim o negócio da inteligência de mercado à 
Alemanha. 

 

Prestação de Serviços de Saúde 

A Farminveste SGPS detém participação na Farminveste IPG a qual materializou o seu investimento nesta 
área através da aquisição de duas participações estratégicas no capital de duas empresas do Grupo José de 
Mello Saúde, a saber: 

− José de Mello Saúde, SA - www.josedemellosaude.pt - tem como missão a prestação de cuidados de 
saúde de qualidade distintiva, suportada por uma rede integrada de unidades de elevada performance, 
tanto no sector privado (rede CUF), como no sector público (hospitais integrados no SNS geridos em 
regime de parceria público-privada - PPP). 

A José de Mello Saúde possui e administra um portfolio diversificado de unidades, tendo actualmente 
mais de 9.000 colaboradores. Com origem em 1945, a CUF é actualmente constituída por uma rede de 
oito hospitais (CUF Infante Santo, CUF Descobertas, CUF Porto, CUF Santarém, CUF Torres Vedras, CUF 
Cascais, CUF Coimbra e CUF Viseu), nove Clinicas de Ambulatório (CUF Belém, CUF Alvalade, CUF 
Miraflores, CUF Almada, CUF São Domingos de Rana, CUF Sintra, CUF Mafra, CUF São João da Madeira 
e Coimbra), uma Unidade de Diagnóstico e Tratamento (Instituto CUF) e duas parcerias público-privadas 
(Braga e Vila Franca de Xira).  

http://www.josedemellosaude.pt/
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A participação da Farminveste IPG no capital desta sociedade é de 30% 

− José de Mello Residências e Serviços, SGPS (JMRS) - www.jmellors.pt - desenvolve soluções 
residenciais para a terceira idade. A empresa explora actualmente duas unidades de residências 
assistidas, localizadas em Lisboa e na Parede.  

Em Dezembro de 2018, a JMRS efectuou um aumento de capital integralmente subscrito pela José de 
Mello Saúde, S.A., que passou a deter 10% da empresa.  

Com esta operação a Farminveste IPG que era detentora de 30% capital passou a deter 27% e a José de 
Mello Capital que detinha 70% do capital passou a deter 63%. 

 

Sector Imobiliário e outros serviços 

A actividade da Farminveste SGPS no sector imobiliário é veiculada através das seguintes sociedades: 

− Imofarma – O Imofarma é um fundo fechado, proprietário da generalidade dos imóveis utilizados no 
desenvolvimento das várias actividades da ANF, Farminveste, Alliance Healthcare, Glintt e hmR e tem 
actualmente um capital de aproximadamente 67 milhões de euros, representado por 56.139 Unidades 
de Participação (UP) e um património de aproximadamente 89 milhões de euros. A Farminveste IPG 
detém cerca de 87,5% das Unidades de Participação (UP) do fundo, sendo as restantes detidas pela 
ANF.  

− Farminveste 4 Serviços - dedica-se à promoção e gestão de projectos imobiliários desenvolvidos para 
acolher as necessidades imobiliárias das empresas do universo ANF e externas ao Grupo. Adicionalmente 
esta sociedade presta também serviços partilhados às diversas empresas do Universo ANF, como sejam 
serviços nas áreas financeira, sistemas de informação, de gestão administrativa de recursos humanos, 
de negociação e de gestão do património. A Farminveste IPG detém a totalidade do capital da 
Farminveste 4 – Serviços, S.A. 

 

ENQUADRAMENTO DA ACTIVIDADE 

 

Economia Global e Europeia 

De acordo com o relatório do FMI, publicado em Abril de 2019, a Economia Mundial cresceu 3,6% em 2018, 
em linha com o ano anterior, mas 0,3 pp abaixo dos valores antecipados. 

Com efeito, no início de 2018 quase todas as economias seguiam a trajectória de crescimento dos últimos 
dois anos tendo a economia mundial atingido 3,8% no primeiro semestre do ano.  

No entanto, com o aumento das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, a necessária 
contenção do crédito na China, as tensões macroeconómicas verificadas na Argentina e na Turquia, as 
perturbações do sector automóvel na Alemanha, a retracção das condições financeiras verificadas em 
paralelo com a política monetária nas maiores economias avançadas, e a incerteza quanto ao processo de 
saída do Reino Unido da UE., verificou-se no segundo semestre de 2018 um abrandamento do crescimento 
mundial, o qual se situou apenas nos 3,2%.  

A expansão da economia mundial deverá continuar a um ritmo mais moderado, em resultado de um processo 
de maturação da expansão e de diminuição gradual dos estímulos de política monetária e de política 
orçamental nas principais economias avançadas. Assim, as últimas projecções do FMI apontam para que a 
economia mundial cresça 3,3% em 2019, mantendo-se em torno desse valor nos anos de 2020 e 2021. 

Na área do Euro, o PIB cresceu 1,9% em 2018, abaixo dos 2,5% verificados em 2017, sendo que o 
abrandamento do crescimento das economias foi generalizado em todos os países, embora com efeitos mais 
relevantes na Alemanha e na Itália, pelos efeitos do estrangulamento da produção da indústria automóvel 
alemã e pelos riscos associados às medidas de política anunciadas em Itália.  

Para 2019, estima-se que o crescimento económico da zona euro abrande para 1,1% em resultado da 
persistência dos factores adversos que afectaram o desempenho de 2018. 

http://www.jmellors.pt/
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Economia Portuguesa 

Por sua vez em Portugal, o crescimento do PIB em 2018 situou-se nos 2,1%, devendo crescer 1,7% em 2019 
e 2020 e 1,6% em 2021, segundo projecções revistas em baixa em Março de 2019, pelo Banco de Portugal. 
Estas projecções incorporam um quadro económico globalmente favorável, com a procura externa a crescer 
em média 3,4% e com as condições de financiamento a manterem-se em níveis baixos. 

A taxa de desemprego registada em 2018 foi de 7%, tendo diminuído 1,9% relativamente ao período 
homólogo. No 4º trimestre do ano assistiu-se ao registo da menor taxa de desemprego (6,7%) desde 2011.  

Esta redução é devida, simultaneamente, ao aumento do emprego em cerca de 2,3% e à diminuição do 
número de desempregados em 20,9% no período em análise (Fonte: Estatísticas do Emprego, INE, Fev., 
2019). 

Os resultados do Inquérito realizado pelo Banco de Portugal sobre o Mercado de Crédito em Portugal 
referente ao 4º trimestre de 2018, revelam que globalmente as condições de acesso ao crédito se 
mantiveram face ao ano anterior. De referir que se registou um ligeiro aumento da procura, nomeadamente 
no que respeita a PME’s e grandes empresas, com destaque para os empréstimos de longo prazo. (Fonte: 
Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito, Jan. de 2019). 

 

O sector das farmácias 

Em termos mundiais, a despesa com produtos farmacêuticos cresceu 4,7% em 2018, o que compara com um 
crescimento de 5% verificado no ano anterior. Do total de $ 1.218 mil milhões, a América do Norte 
representou 38,8% da despesa realizada e a Europa representou apenas 21,2%. 

 

Gráfico 1 - Detalhe da despesa de produtos farmacêuticos por região em 2017 e 2018 – Billion USD 

 

  

(Fonte: Industries in 2018, The Economist Intelligence Unit) 

 

Em Portugal, segundo Relatório do INFARMED, a despesa do SNS com medicamentos no meio ambulatório 
representou 1.255 milhões de euros em 2018, representando um crescimento de 3,4% (41,5 milhões de 
euros), face ao ano anterior. 

A despesa a cargo dos utentes também aumentou 1,6% em 2018, atingindo 711 milhões de euros, ou seja, 
mais 11 milhões de euros, do que no ano anterior. 

As classes terapêuticas com maior aumento na despesa foram os antidiabéticos (+13%), os anticoagulantes 
(+18%) e os antiasmáticos e broncodilatores (+11%). 

Em média, a despesa do cidadão com medicamentos, incluindo genéricos e de marca, foi em 2018 de 72,60 
euros per capita.  
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Em 2018, o número de embalagens dispensadas aumentou 2,5% o que representou um aumento de 4 milhões 
de embalagens face ao ano anterior, totalizando 161 milhões de embalagens. 

Gráfico 2 - Evolução anual da despesa com medicamentos no mercado do ambulatório 
 

 

(Fonte: INFARMED Monitorização Mensal do Consumo de Medicamentos no Ambulatório do SNS Dez/18) 

 

Deste total, e independentemente de terem ou não correspondente em genérico, 48,4% da quota de 
mercado de unidades são genéricos, os quais viram a sua quota acrescida em 1,1% face a 2017 (vide Gráfico 
4). 

A quota de mercado de genéricos quando existe medicamento de marca, ou seja, no mercado concorrencial, 
é de 63,6%, tendo em 2018 atingindo um máximo histórico, com um aumento de 0,6% em relação ao ano 
anterior e de cerca de 10% em relação a 2010. Em 2010 este valor de quota de mercado era de 31,4%. 

 

Gráfico 3 - Evolução da Quota de medicamentos genéricos por segmento de mercado no SNS 

    

(Fonte: INFARMED Monitorização Mensal do Consumo de Medicamentos no Ambulatório do SNS Dez/18) 

 

Também de acordo com estudo do INFARMED, a despesas do SNS com medicamentos em hospitais totalizou 
em 2018 a quantia de 1.207 milhões de euros, representando um crescimento de 5,9% ou um aumento de 
68 milhões de euros, face ao ano 2017. 
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As áreas terapêuticas que registaram maiores aumentos na despesa foram a Oncologia (+21%), a AR/Psoríase 
(+13,3%) e a Imunoglobina (+12,4%). 

 

Gráfico 4 - Evolução anual da despesa com medicamentos nos Hospitais do SNS 

 

(Fonte: INFARMED Consumo de Medicamentos em Meio Hospitalar Dez/18). 

 

A despesa pública com medicamentos no ambulatório aumentou 41,5 milhões de euros, enquanto os gastos 
hospitalares com medicamentos cresceram 68 milhões de euros. 

Por sua vez, o preço médio por embalagem aumentou 0,2% comparativamente com o ano anterior, situando-
se num valor médio de 12,19 euros, o que representa uma quebra de valor de 30% quando comparamos com 
dados de 2010.  

 

Gráfico 5 - Evolução do preço médio dos medicamentos dispensados no Mercado do SNS  

  

(Fonte: INFARMED Monitorização Mensal do Consumo de Medicamentos no Ambulatório do SNS Dez/18) 

 

A incapacidade económica do sector, o encerramento ou redução da actividade de muitas farmácias e as 
falhas de medicamentos apresentam-se como as principais barreiras no acesso dos portugueses aos 
medicamentos.  

Os efeitos da crise são ainda visíveis no número de farmácias em insolvência ou situação de penhora. Em 
2018, 679 farmácias continuavam em situação de falência ou penhora.  

 

 

ACTIVIDADE EM 2018 
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Eventos relevantes 

− Out 2018 - Emissão de Obrigações Convertíveis – a sociedade emitiu 5.000.000€ em obrigações 
convertíveis através de oferta particular destinada aos accionistas, a qual resultou numa procura 3 vezes 
superior.  

− Out 2018 - Admissão à negociação de parte das acções (tipo B) – representativas de 47,5% do capital da 
sociedade, Plataforma Euronext. 

 

Análise económica das contas individuais e consolidadas 

Em termos individuais, a sociedade registou 3,2 milhões de euros de Proveitos associados ao desempenho 
das suas participadas, por força da consolidação directa dos resultados da Farminveste IPG.  

Apurou ainda um resultado líquido positivo de 3 milhões de euros, o que permitiu uma valorização de 5% do 
valor da acção em 2018 – para 5,87€. 

Em termos consolidados, a sociedade integrou no seu perímetro, as seguintes sociedades e respectivos 
métodos de consolidação:  

 

 

O volume de negócios consolidado da Farminveste SGPS em 2018 foi de 705,1 milhões de euros, o que 
representa um aumento de 2,4 milhões de euros comparativamente a 2017, conforme se detalha abaixo. 

 

Total Minoritários

Farminveste SGPS

Alliance Healthcare 51,00% 49,00% Integral

Aponatura 60,00% 40,00% Integral

Cuidafarma 50,00% n.a. Equivalência Patrimonial

Farbiowell 51,00% 49,00% Integral

Go Far Insurance 50,00% n.a. Equivalência Patrimonial

Farminveste 3 100,00% 0,001% Integral

Farminveste IPG 100,00% n.a. Integral

Farminveste Serviços 100,00% n.a. Integral

Glintt 76,40% 23,60% Integral

Globalvet 75,00% 25,00% Integral

hmR - Espanha 100,00% n.a. Integral

hmR - Germany 100,00% n.a. Integral

hmR - Irlanda 50,00% 50,00% Integral

hmR - PT 100,00% n.a. Integral

hmR International 100,00% n.a. Integral

Imofarma 87,53% n.a. Integral

JdM Residências 27,00% n.a. Equivalência Patrimonial

JdM Saúde 30,00% n.a. Equivalência Patrimonial

Servestec 50,00% n.a. Equivalência Patrimonial

Participações
Método de Consolidação
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Relativamente aos gastos operacionais com fornecimentos e serviços externos e pessoal, verificou-se um 
aumento de 7,7 milhões de euros, conforme se detalha abaixo. 

 

 

 

Incluímos, na nota 5 do Anexo às Contas Consolidadas, informação sobre as remunerações dos corpos sociais 
e quadros dirigentes das empresas subsidiárias da ANF, de acordo com prática iniciada em 2015. 

Em termos consolidados, a Farminveste SGPS atingiu resultados operacionais (antes de gastos de 
financiamento e impostos) no montante de 19,9 milhões de euros, para os quais se verificaram as seguintes 
contribuições individuais (os valores constantes neste quadro não foram sujeitos a anulações de relações 
cruzadas): 

 

 

A contribuição da Farminveste IPG para o resultado operacional engloba os ganhos com as participadas JMS 
e JMRS decorrentes da aplicação do MEP em 2018 e 2017, no valor de 4,8 milhões de euros e 7,0 milhões de 
euros respectivamente. 

 

Valor % Valor % Valor %

valores em milhares de euros

Farminveste IPG 17 077,1 2,4% 15 778,5 2,2% 1 298,6 8,2%

hmRs 13 722,6 1,9% 11 687,3 1,7% 2 035,3 17,4%

Farminveste 3 + Glintt 75 000,9 10,6% 66 692,2 9,5% 8 308,7 12,5%

Imofarma + FV Serviços 4 799,7 0,7% 4 617,4 0,7% 182,3 3,9%

Alliance Healthcare 593 186,7 84,1% 603 039,8 85,8% -9 853,1 -1,6%

Parceiras (Farbiowell+GV) 1 286,4 0,2% 893,8 0,1% 392,6 43,9%

Total FV SGPS 705 073,3 100,0% 702 709,0 100,0% 2 364,3 0,3%

FV SGPS

Volume de negócios

2018 2017 Variação

Valor % Valor % Valor %

valores em milhares de euros

Farminveste SGPS 154,8 0,1% 47,6 0,0% 107,1 224,9%

Farminveste IPG 23 411,8 18,2% 21 897,7 18,1% 1 514,1 6,9%

hmRs 14 835,2 11,5% 11 574,9 9,6% 3 260,4 28,2%

Farminveste 3 + Glintt 58 460,5 45,4% 55 654,3 46,0% 2 806,2 5,0%

Imofarma + FV Serviços 5 587,9 4,3% 5 708,5 4,7% -120,6 -2,1%

Alliance Healthcare 25 965,3 20,2% 25 718,5 21,2% 246,8 1,0%

Parceiras (Farbiowell+GV+Aponatura) 351,8 0,3% 451,9 0,4% -100,1 -22,1%

Total  FV SGPS 128 767,4 100,0% 121 053,3 100,0% 7 714,0 6,4%

FV SGPS - Gastos operacionais

(FSE's + G.Pessoal)

2018 2017 Variação

Valor % Valor % Valor %

valores em milhares de euros

Farminveste SGPS -166,7 -0,8% 6 030,5 19,8% -6 197,2 -102,8%

Farminveste IPG 365,4 1,8% 3 120,2 10,2% -2 754,7 -88,3%

hmRs -6 824,1 -34,4% -5 114,2 -16,8% -1 709,9 33,4%

Farminveste 3 + Glintt 4 394,6 22,1% 3 989,4 13,1% 405,2 10,2%

Imofarma + FV Serviços 5 777,1 29,1% 3 328,6 10,9% 2 448,5 -100,0%

Alliance Healthcare 16 918,7 85,2% 19 284,0 63,2% -2 365,3 -12,3%

Parceiras (Farbiowell+GV+Go Far+Cuidafarma) -599,6 -3,0% -130,5 -0,4% -469,1 359,5%

Total  FV SGPS 19 865,4 100,0% 30 507,9 100,0% -10 642,5 -34,9%

FV SGPS

Resultado operacional

2018 2017 Variação
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Por sua vez, convém também informar que o resultado operacional de 2018 não contém o impacto positivo 
da anulação da provisão constituída a favor da AdC, tal como ocorria no ano de 2017 (6,1 milhões de euros). 
Assim, se excluirmos este efeito de natureza extraordinária, assistimos a uma redução do resultado 
operacional de cerca de 4,5 milhões de euros, devido ao investimento na sua expansão internacional da HMR 
e redução da margem da Alliance Healthcare. 

Os resultados financeiros mantiveram-se estáveis nos 7,6 milhões de euros. O quadro seguinte apresenta o 
detalhe por área de negócio: 

 

 

 

O Resultado líquido global foi positivo em 9,5 milhões de euros, dos quais 3,0 milhões de euros atribuíveis 
aos detentores do capital da Farminveste IPG e 6,4 milhões de euros a interesses minoritários. 

O detalhe da contribuição de cada área de negócio para o resultado líquido sem eliminações das transacções 
intra-grupo é o seguinte: 

 

Em termos financeiros, o activo consolidado não corrente atingiu no final de 2018 cerca de 342,2 milhões 
de euros, o que representa um aumento de aproximadamente 17,3 milhões de euros.  

Esta variação é explicada pelo efeito das participações financeiras na JMS registado na Farminveste IPG, 
pelo investimento em sistemas de informação na Farminveste Serviços e pelo investimento na plataforma 
de dados da hmR Alemanha.  

 

Valor % Valor % Valor %

valores em milhares de euros

Farminveste SGPS -47,3 0,6% - 0,0% -47,3 0,0%

Farminveste IPG -3 669,8 48,3% -3 661,2 48,4% -8,6 0,0%

hmRs -92,7 1,2% -51,0 0,7% -41,7 81,8%

Farminveste 3 + Glintt -2 458,0 32,3% -2 723,2 36,0% 265,2 100,0%

Imofarma + FV Serviços -1 081,3 14,2% -1 150,7 15,2% 69,4 0,0%

Alliance Healthcare -246,5 3,2% 19,4 -0,3% -265,9 0,0%

Parceiras (Farbiowell+GV+Go Far+Cuidafarma) -5,0 0,1% -1,1 0,0% -4,0 380,3%

Total  FV SGPS -7 600,6 100,0% -7 567,7 100,0% -32,9 0,4%

FV SGPS

Resultados financeiros

2018 2017 Variação
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Os activos correntes aumentaram para 190,2 milhões de euros em 2018, destacando-se o aumento na hmR 
de cerca de 4,4 milhões de euros. A contribuição individual é apresentada na tabela seguinte: 

 

 

 

O passivo não corrente é 162,4 milhões de euros no final de 2018, representando um aumento de 8,0 milhões 
de euros face a 2017, em resultado dos seguintes efeitos:  

i) emissão de obrigações convertíveis da Farminveste SGPS no valor de 5 milhões de euros;  

ii) aumento dos financiamentos na Farminveste IPG (2,2 milhões de euros), nas hmRs (3 milhões 
de euros) e na Alliance Healthcare (2,4 milhões de euros)  

iii) redução dos passivos de longo prazo da Glintt (4,5 milhões de euros), dos quais 2,4 milhões de 
euros dizem respeito a financiamento. 

Adicionalmente, assistiu-se também a um aumento dos passivos correntes de 5,4 milhões de euros, 
essencialmente na Farminveste IPG, por força de novos financiamentos obtidos (2,5 milhões de euros) e 
aumento das contas a pagar a fornecedores (1,6 milhões de euros). 

 

 

 

Valor % Valor % Valor %

valores em milhares de euros

Farminveste IPG 64 916,9 19,0% 59 215,2 18,2% 5 701,7 9,6%

hmRs 11 131,1 3,3% 4 363,7 1,3% 6 767,3 155,1%

Farminveste 3 + Glintt 138 496,7 40,5% 138 093,4 42,5% 403,3 0,3%

Imofarma + FV Serviços 94 969,5 27,8% 89 628,6 27,6% 5 340,9 6,0%

Alliance Healthcare 32 622,8 9,5% 33 508,4 10,3% -885,6 -2,6%

Parceiras (Farbiowell+GV+Aponatura) 33,3 0,0% 40,5 0,0% -7,2 -17,8%

Total  FV SGPS 342 170,2 100,0% 324 849,9 100,0% 17 320,4 5,3%

FV SGPS

Activo - Não corrente

2018 2017 Variação

Valor % Valor % Valor %

valores em milhares de euros

Farminveste SGPS 104,7 0,1% 5,5 0,0% 99,2 1804,0%

Farminveste IPG 6 751,1 3,5% 6 334,9 3,4% 416,2 6,6%

hmRs 11 099,9 5,8% 6 680,5 3,6% 4 419,4 66,2%

Farminveste 3 + Glintt 27 680,1 14,6% 27 159,6 14,5% 520,5 1,9%

Imofarma + FV Serviços 2 447,0 1,3% 3 597,7 1,9% -1 150,7 -32,0%

Alliance Healthcare 141 296,1 74,3% 143 324,1 76,4% -2 028,0 -1,4%

Parceiras (Farbiowell+GV+Aponatura) 802,9 0,4% 611,0 0,3% 191,9 31,4%

Total  FV SGPS 190 181,9 100,0% 187 713,3 100,0% 2 468,6 1876,6%

FV SGPS

Activo - Corrente

2018 2017 Variação

Valor % Valor % Valor %

valores em milhares de euros

Farminveste SGPS 5 480,5 3,4% 425,0 0,3% 5 055,5 1189,5%

Farminveste IPG 68 112,5 41,9% 65 977,0 42,7% 2 135,5 3,2%

hmRs 4 308,4 2,7% 1 196,8 0,8% 3 111,6 260,0%

Farminveste 3 + Glintt 46 215,1 28,5% 50 665,9 32,8% -4 450,8 -8,8%

Imofarma + FV Serviços 22 559,2 13,9% 22 872,0 14,8% -312,8 -1,4%

Alliance Healthcare 15 767,4 9,7% 13 284,2 8,6% 2 483,2 18,7%

Parceiras (Farbiowell+GV+Aponatura) - 0,0% 23,8 0,0% -23,8 -100,0%

Total  FV SGPS 162 443,1 100,0% 154 444,6 100,0% 7 998,5 5,2%

FV SGPS

Passivo não corrente

2018 2017 Variação
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Relativamente aos movimentos consolidados de tesouraria, registaram-se fluxos positivos das actividades 
operacionais de 8,1 milhões de euros, que foram parcialmente absorvidos pelos fluxos de investimento e de 
financiamento, os quais foram negativos no período em análise, por força dos dividendos pagos pela Alliance 
Healthcare ao accionista minoritário, dos financiamentos e investimento em capex.  

 

 

Análise económica das suas participadas 

Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão, S.A. 

Saúda 

O Programa Saúda é, cada vez mais, um importante instrumento de consolidação da marca Farmácias 
Portuguesas, o qual tem vindo gradualmente a aumentar o dinamismo e o impacto das suas iniciativas, junto 
dos principais stakeholders. 

O Programa Saúda é dinamizado essencialmente por três vias: 1) Marketing; 2) Revista Saúda e 3) App das 
Farmácias Portuguesas. 

No que diz respeito às iniciativas de Marketing, em 2018, o Programa Saúda, investiu em dois tipos de 
campanhas: 

- Institucionais – Vocacionadas para o reforço do papel das farmácias junto das famílias portuguesas, 
contribuindo assim para relembrar a valência das farmácias enquanto importante rede de cuidados de saúde 
primários, acessível a todos os portugueses, tendo sido lançada em 2018, a campanha “É para a vida”. 

- Promocionais – Focadas na saúde e bem-estar, estas campanhas integram três valias relevantes, como 
sejam, i) formação técnica em cuidados de prevenção e promoção da saúde e bem-estar; ii) comunicação e 
dinamização da oferta e iii) promoção e pontos de venda. Em 2018 foram concretizadas três campanhas 
destinadas aos temas: Bebé & Mamã; Solares e Inverno. 

Valor % Valor % Valor %

valores em milhares de euros

Farminveste SGPS 131,4 0,1% 7,7 0,0% 123,7 1606,9%

Farminveste IPG 40 113,4 20,6% 36 726,9 19,4% 3 386,5 9,2%

hmRs 8 770,1 4,5% 6 168,8 3,3% 2 601,3 42,2%

Farminveste 3 + Glintt 49 212,7 25,3% 44 023,7 23,3% 5 189,0 11,8%

Imofarma + FV Serviços 5 595,2 2,9% 4 433,9 2,3% 1 161,3 26,2%

Alliance Healthcare 89 859,9 46,2% 97 247,4 51,4% -7 387,5 -7,6%

Parceiras (Farbiowell+GV+Aponatura) 722,6 0,4% 420,6 0,2% 302,0 71,8%

Total  FV SGPS 194 405,2 100,0% 189 029,0 100,0% 5 376,2 2,8%

FV SGPS

Passivo corrente

2018 2017 Variação
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Relativamente à revista Saúda, esta continua a ser uma ferramenta essencial do Programa. Conta com uma 
tiragem mensal de 200.000 exemplares e 8 vales de descontos exclusivos (duas edições mensais especiais – 
16 vales cada), tendo concedido em 2018 cerca de 300 mil euros de descontos a clientes que utilizem o 
Cartão Saúda.  

Por último, a App das Farmácias Portuguesas, constitui a vertente mais transaccional, e depois do 
lançamento e 2016, encontra-se em 2018 presente em 1755 farmácias, as quais no seu conjunto 
transaccionaram mais de 10.000 encomendas a 4700 clientes diferenciados.  

Do conjunto das diferentes iniciativas efectuadas em 2018, e resultou um crescimento de 7% nos pontos 
emitidos (cerca de 273 milhões de pontos emitidos em 2018) e de 2% nos pontos rebatidos, face aos valores 
de 2017. A taxa de rebate foi de 94,3% fruto de um crescimento mais significativo na emissão de pontos. 

O n.º de clientes activos (clientes que efectuaram pelo menos uma compra nos últimos 3 meses) passou de 
1.234 mil para 1.279 mil, em dez 2017 e Dezembro 2018, respectivamente, o que se traduziu num aumentou 
4% em 2018.  

Em 2018, o Cartão Saúda registou mais de 1,6 milhões de clientes distintos, os quais efectuaram pelo menos 
uma transacção durante este exercício.  

Também em 2018, com o Saúda, foram implementadas 170 ofertas distintas da Indústria Farmacêutica a 
clientes, num total de valor de mais de 622 mil euros. A estratégia seguida com a vertente promocional do 
Programa, tem como objectivo aumentar a percepção de valor que o Programa cria para os clientes, na 
expectativa de que estas ofertas fidelizem cada vez mais clientes às Farmácias Portuguesas.  

No final do ano de 2018, o Programa Saúda conta com a participação de 1.966 Farmácias, sendo um elo 
importante da política associativa e do nosso universo empresarial. 

A evolução dos principais indicadores do Programa Saúde, entre 2016 e 2018, é o que se detalha abaixo:  

  2016 2017 2018 

Farmácias Activas 1999 1995 1966 

Pontos emitidos  239.681.033  271.973.533 272.471.950 

Pontos rebatidos  224.172.716  250.570.337 256.874.933 

Taxa de rebate 93,53% 92,13% 94,28% 

 

Farmalink/Farmafibra e Sifarma 

Em 2018 manteve-se a evolução e estabilização do produto Sifarma, focada na optimização dos processos 
de negócio das farmácias e no desempenho da aplicação. A evolução do módulo de Atendimento do Sifarma, 
foi instalado em cerca de 25% das farmácias, encontrando-se numa fase de optimização e generalização às 
restantes farmácias. 

Foram desenvolvidas melhorias no atendimento, em termos de segurança na dispensa e adesão à 
terapêutica, através da iniciativa MED180º. O Sifarma passou a possibilitar a escolha de canais de entrega 
de informação, através de etiquetas coladas nas embalagens dos medicamentos com a posologia e frases de 
precaução ou através da impressão de talão e envio de e-mail. 

No âmbito da Directiva dos Medicamentos Falsificados, foi desenvolvido o Portal de Farmácias da ANF com 
o objectivo de anonimizar as transacções das farmácias, tendo-se procedido igualmente às necessárias 
adaptações no Sifarma, para a entrada em vigor da Directiva prevista para Fevereiro de 2019. 

Com a implementação da nova rede Farmalink foi realizado um investimento adicional em 2018 direccionado 
para a componente central com o objectivo de renovação tecnológica, incrementando a sua fiabilidade, 
segurança e redundância. 

A aposta continua na qualidade de serviço da rede de suporte às Farmácias é um dos pilares estruturantes 
para termos uma rede actual e adequada aos requisitos dos nossos Associados. 
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Análise Económico-Financeira da Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão, S.A. 

 

A Farminveste IPG apresentou um volume de negócios em 2018 de 24,6 milhões de euros, o que representa 
um crescimento de 10% face ano anterior. Este crescimento resultou essencialmente do programa Saúda. 

Do lado da estrutura de custos, verificou-se também em 2018, um aumento nos gastos operacionais de cerca 
de 3,3 milhões de euros, dos quais: i) 0,8 milhões de euros dizem respeito a custos associados ao programa 
Saúda (pontos rebatidos) e ii) 2,0 milhões euros diz respeito ao aumento de gastos com pessoal motivado 
pelo reforço da estrutura de pessoal quer das áreas corporativas, quer operacionais da FV IPG. 

Em termos das suas participadas, a FVP IPG incorporou no seu resultado, 8,6 Milhões de euros, os quais se 
detalham abaixo. 

 

 

Os custos financeiros situaram-se em 3,6 milhões de euros, apresentando uma estabilidade face ao ano 
anterior, apesar do aumento do passivo bancário. Esta estabilidade nos custos deveu-se à contratação de 
um novo empréstimo de médio-longo prazo. 

Adicionalmente, verificou-se em 2018, um efeito extraordinário na rúbrica de imposto (2,4 milhões de 
euros), por via dos dividendos distribuídos pelo Imofarma de 2,6 milhões de euros.  

A empresa apresentou um resultado líquido positivo de 3,2 milhões de euros que representa um decréscimo 
de 2,2 milhões de euros face a 2017.  

O valor dos activos da sociedade aumentou 16,9 milhões de euros em 2018, dos quais: 

− O activo não corrente registou um aumento de 16,0 milhões de euros, essencialmente por aumento dos 
outros activos financeiros referentes a prestações suplementares concedidos à hmR International no 
valor de 14,9 milhões de euros,  

Indicadores económico financeiros 2018 2017 Δ%

Volume de negócios 24 622,4 22 350,0 10,2%

Gastos Operacionais -28 178,9 -24 876,5 13,3%

Resultado operacional bruto 5 047,7 8 647,4 -40,2%

Resultado operacional bruto / Volume de negócios 20,5% 38,7%

Resultado operacional 4 440,1 7 298,2 -37,6%

Resultado operacional / Volume de negócios 18,0% 32,7%

Resultado líquido 3 227,2 5 440,8 -38,5%

Activo 257 129,8 240 215,8 7,0%

Passivo 114 262,7 103 116,1 10,8%

Capital próprio 142 867,0 137 099,7 4,2%

Valores em milhares Euros

Participadas

(valores em Milhares de Euros)
2018 2017 Δ%

Distribuição (Alliance) 6 366,6 7 268,1 -12,4%

Sistemas de Informação (FV3+Glintt) 977,1 314,6 210,6%

Inteligência de mercado (hmR) -6 958,7 -5 180,6 34,3%

Saúde (JMS + JMRS) 4 716,2 6 977,9 -32,4%

Imobiliária e outros serviços (Imofarma+FV Serviços) 4 030,2 1 885,0 113,8%

Parcerias (Globalvet+Farbiowell+Cuidafarma+Go Far Insurance+Servestec e Aponatura) -494,1 -109,2 352,6%

Total 8 637,4 11 155,9 -22,6%
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e 

− O activo corrente teve um ligeiro aumento de 0,9 milhões de euros face a 2017, essencialmente pelo 
aumento das contas a receber de Estado e Outros Entes Públicos, por força, uma vez mais, do aumento 
do imposto a receber. 

A variação dos capitais próprios resulta em exclusivo da incorporação do Resultado líquido positivo do ano 
no valor de 3,2 milhões de euros e das variações de capital das participadas referidas acima. 

O passivo total apresentou um aumento de 11,1 milhões de euros face a 2017, dos quais 9,2 milhões de 
euros, dizem respeito a passivo financeiro, contratado para fazer face aos investimentos da empresa. 

Em termos de fluxos de tesouraria, o fluxo operacional foi negativo em 1,6 milhões de euros decorrente dos 
pagamentos operacionais serem superiores aos recebimentos de clientes. 

Ao nível do investimento, verificou-se um fluxo negativo de 4,3 milhões de euros, resultante do recebimento 
de dividendos no montante de 13,1 milhões de euros, que financiaram a constituição de prestações 
acessórias da hmR International (14,9 milhões de euros) e ainda o investimento em activos fixos tangíveis e 
intangíveis de cerca de 3 milhões de Euros. 

As actividades de financiamento geraram um fluxo positivo de 5,9 milhões de euros, devido aos suprimentos 
concedidos pela empresa-mãe Farminveste SGPS (4,5 milhões de euros) e carências de tesouraria (0,4 
milhões) e utilização de linhas de curto-prazo no valor de 17,9 milhões, compensado em parte pelo 
pagamento de juros no valor de 3,4 milhões de euros por um lado, e pelo serviço de divida de 13,5 milhões 
de euros por outro. 

 
 

Alliance Healthcare, S.A. 

O volume de negócios da Alliance Healthcare em 2018 foi de 593,8 milhões de euros, apresentando uma 
redução de 1,6% face ao exercício anterior, ainda assim, mantendo, de forma consistente e sustentada a 
liderança do sector. 

Indicadores económico financeiros   2018   2017 Δ% 

Volume de negócios 
 

593 507,4 
 

603 320,0 -1,6% 

Custo das mercadorias vendidas 
 

-544 371,6 
 

-553 169,8 -1,6% 

Gastos operacionais 
 

-32 757,0 
 

-30 866,2 6,1% 

Resultado operacional 
 

16 672,2 
 

19 303,0 -13,6% 

Resultado operacional / Volume de negócios 
 

2,81% 
 

3,20%  

Resultado líquido   12 483,6   14 251,1 -12,4% 

Valores em Milhares de Euros 
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O resultado operacional ascendeu em 2018 a 16,7 milhões de euros, 13,6% abaixo do ano anterior, explicado 
pela evolução do volume de negócios, pela via da margem liberta, e pelo crescimento em 1,9 milhões euros 
dos gastos operacionais.  

O resultado líquido do período foi positivo no montante de 12,5 milhões de euros. 

 

FARMINVESTE 3 – Gestão de Participações, SGPS, Lda. 

A Farminveste 3 encerrou o exercício de 2018 com um resultado líquido positivo de cerca de 1 milhão de 
euros, o que compara com os 300 mil euros do ano anterior.  

Esta evolução resulta do efeito combinado da integração dos resultados da Glintt, e do desreconhecimento 
de provisão constituída. 
 

Indicadores económico financeiros   2018   2017 Δ% 

Gastos operacionais 
 

-73,7 
 

-74,2 - 0,7% 

Ganhos/Perdas participadas 
 

344,7 
 

388,3 -11,2% 

Resultado operacional 
 

961,8 
 

314,1 206,2% 

     Resultado operacional / Volume de negócios 
 

-1305,0% 
 

-423,3% 
 

Resultado líquido   977,1   314,6 210,6% 

Valores em Milhares de Euros 

No que diz respeito à Glintt, na data de elaboração do presente relatório, as contas de 2018 da Glintt não 
tinham sido formalmente aprovadas em Assembleia Geral de Accionistas. Na sua ausência, foi utilizada a 
informação divulgada ao mercado em 15 de Março de 2019 da qual, entre outra informação, constam a 
Demonstração Consolidada dos Resultados e o Balanço Consolidado, apresentadas de acordo com as normas 
internacionais de relato financeiro (IFRS), com base em contas não auditadas. 

Assim, e no que diz respeito à evolução da actividade económica em 2018, a Glintt apresentou um 
crescimento de receitas de 21,5%, o que representa um aumento significativo face ao ano anterior. Assim, 
o Volume de Negócios Consolidado de 2018 foi de 86,2 Milhões de Euros, e 71,0 Milhões de Euros, em 2018 
e 2017, respectivamente. 

Esta evolução teve origem, principalmente, no mercado nacional, com um crescimento de 28%, embora 
também se tenha verificado uma evolução favorável da actividade internacional, nomeadamente em 
Espanha, o que contribuiu para que o volume de negócios obtido em mercados internacionais atingisse 24% 
do volume de negócios total. 

Em termos de rentabilidade operacional, a Glintt apresentou em 2018 um EBITDA de 7,6 milhões de euros, 
o que representa um aumento de 24,2% face a 2017.  

A Glintt continua a investir fortemente na captação, desenvolvimento e retenção dos melhores quadros 
técnicos profissionais, tendo simultaneamente, vindo a introduzir alterações na Política de Compensações, 
principalmente na componente variável e colocado em prática um ambicioso plano de formação, que se 
traduziu num aumento de 11% da rubrica de gastos com pessoal.  

Assim, a Glintt registou em 2018 Resultados Líquidos de 0,6 milhões de euros, ou seja, um aumento de 10,3% 
face a 2017. 

 

hmR – Health Market Research International, S.A. 

A hmR Internacional apresentou em 2018 um crescimento de 38% da sua actividade, no montante global de 
4,9 milhões de euros, sendo a evolução explicada pelo aumento das vendas destinadas ao mercado 
internacional, essencialmente relacionado com a evolução da actividade em Espanha e com a criação de 
pipeline de dados necessário ao arranque da actividade na Alemanha. O crescimento das receitas destinado 
a Portugal (hmR Portugal), foi de cerca de 5%. 

Globalmente a distribuição do volume de negócios por mercados, é o que se detalha abaixo. 
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2018 
Peso 

% 
2017 Peso % 

Evolução 
2018 % 

Nacional 1 922 39% 1 819 51% 5,68% 

Internacional 3 006 61% 1 745 49% 72,22% 

Total 4 929 
 

3 565 
  

Adicionalmente, os principais indicadores financeiros, foram os que se seguem: 

 

Indicadores económico financeiros   2018   2017 Δ% 

Volume de negócios 
 

4 929 
 

3 565,10 38,26% 

Provisões e Outros Ganhos/Perdas 
participadas 

 

-4 396 

 

-3048,83 44,19% 

Trabalhos para a própria entidade  168  341,8 -50,85% 

Outros rendimentos e gastos 
 

-84 
 

-18 366,67% 

Gastos operacionais  -7 601  -6 043,70 25,77% 

Resultado operacional 
 

-6 984 
 

-5 204 -34,20% 

Resultado operacional / Volume de negócios 
 

-141,7% 
 

-146,0%  

Resultado líquido   -6 959   -5 180,60 -34,30% 

Valores em Milhares de Euros 

Por sua vez, os gastos operacionais apresentaram uma evolução de 25,8%, ou seja, mais 1,5 milhões de euros 
do que em 2017, dos quais 187 mil euros dizem respeito ao aumento de gastos com pessoal e 1.371 mil euros 
dizem respeito ao aumento dos fornecimentos e serviços externos, os quais correspondem, na sua maioria, 
aos serviços especializados prestados por terceiros no apoio à produção de informação, aos projectos 
desenvolvidos pelo CoI e aos gastos com as infra-estruturas, necessários para o desenvolvimento destas 
actividades.  

O impacto dos resultados das participadas foi negativo em cerca de 4,4 milhões de euros, essencialmente 
em resultado do atraso no arranque da actividade da Alemanha e na estabilização da actividade em Espanha. 
Em Portugal, a incorporação dos resultados foi positiva tendo a hmR Portugal gerado um resultado líquido 
de 605 mil euros e a incorporação dos resultados da Actone, adquirida em Outubro de 2018. 

 

José de Mello Saúde, S.A. 

A José de Mello Saúde (JMS) assume, como prioridade estratégica, a qualidade clínica e a segurança do 
doente, estabelecendo um compromisso firme e visível de toda a gestão de topo neste sentido, reforçando 
a proposta de valor que pretende diferenciadora e centrada no doente. 

Em 2018 a José de Mello Saúde manteve um crescimento sustentado da sua actividade assistencial nas 
diferentes áreas de actuação. Este crescimento permitiu atingir em 2018 um valor de proveitos operacionais 
de 683,1 milhões de euros, o que representou um crescimento de 7,2% face a 2017. 

Indicadores económico financeiros   2018   2017 Δ% 

Volume de negócios 
 

683 108,1 
 

637 443,5 7,2% 

Gastos operacionais 
 

-651 921,2 
 

-594 850,7 9,6% 

Resultado operacional 
 

31 187,0 
 

42 592,8 -26,8% 

Resultado operacional / Volume de negócios 
 

0,00% 
 

0,01% 
 

Resultado líquido   15 593,8   23 294,7 -33,1% 

Valores em Milhares de Euros 

O resultado operacional atingiu 31,2 milhões de euros  tendo registado uma redução de 26,8% face ao ano 
anterior, que se explica pelo aumento  das amortizações em 5 milhões de euros e das provisões em cerca 
de 5,5 milhões de euros. 
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O resultado líquido atribuível aos accionistas da JMS foi de 15,6 milhões de euros,  inferior ao do período 
homólogo, incorporando a redução dos resultados operacionais, compensados em 2 milhões de euros pela 
redução dos custos financeiros e do imposto a pagar. 

 

José de Mello Residências e Serviços, S.A. 

A empresa desenvolve soluções residenciais para a terceira idade. Nos Condomínios Residenciais, a S.P.S.I. 
mantém a responsabilidade da prestação de todos os serviços contratualizados com os Residentes e mantém 
ainda a responsabilidade da gestão técnica no Condomínio Residencial da Junqueira. 

Na actividade desenvolvida ao longo de 2018, a José de Mello Residências e Serviços aumentou em 2% as 
Vendas e Serviços Prestados, no entanto as mesmas foram insuficientes para compensar o aumento dos 
gastos operacionais, tendo o resultado líquido sofrido uma degradação de 600 mil euros, face a 2017. 

 

Indicadores económico financeiros   2018   2017 Δ% 

Volume de negócios 
 

7 301,0 
 

7 159,0 2,0% 

Gastos Operacionais 
 

-7 321,4 
 

-6 572,5 11,4% 

Resultado operacional 
 

-20,4 
 

586,5 -103,5% 

Resultado operacional / Volume de negócios 
 

-0,28% 
 

8,19% 
 

Resultado líquido   -136,7   476,8 -128,7% 

 

Imofarma – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado 

O Imofarma – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado de Subscrição Particular, constituído em 
16 de Maio de 2006, tem actualmente um capital de aproximadamente 66,7 milhões de euros representados 
por 56.139 Unidades de Participação (UP) detidas pela Farminveste IPG em cerca de 88% e o restante pela 
Associação Nacional de Farmácias.  

As UPs encerraram 2018 com uma cotação unitária de cerca de 1.188 euros representando uma valorização 
de 2,8%. Esta melhoria é resultante da actividade operacional do fundo, nomeadamente dos rendimentos 
obtidos relativos ao arrendamento dos imóveis e à valorização da sua carteira de activos. A evolução da 
cotação das UPs do Imofarma desde o ano da sua constituição é representada no gráfico seguinte (valores 
em euros): 

 

Adicionalmente, e na sequência da decisão tomada em 2015, o fundo alineou em 2018, a Quinta de Vale 
Pereiras, considerado um activo não estratégico para o grupo. 

 

Farminveste 4 – Serviços, S.A 

Em 2018, a actividade desenvolvida pela Farminveste Serviços continuou a focar-se na consolidação e 
crescimento dos serviços partilhados que presta ao Grupo, garantindo homogeneização de processos e 
adopção melhores práticas, com vista à prestação de um serviço com maior qualidade e menor consumo de 
recursos. 
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É da responsabilidade da Farminveste Serviços a prestação de serviços nas áreas da Contabilidade, 
Facturação e Contas a Pagar, Sistemas de Informação, Administrativa de Recursos Humanos, Negociação e 
gestão do património, bem como a promoção e gestão do Edifício Porto Inova. Com efeito, e relativamente 
a este último ponto, no ano de 2018 foi possível aumentar a ocupação do imóvel para 95%, o que compara 
com 93,1% registados no final de 2017. 

 

Indicadores económico financeiros   2018   2017 Δ% 

Volume de negócios 
 

11 841,40 
 

11 224,60 5,50% 

Gastos operacionais 
 

-11 583,80 
 

-11 148,10 3,91% 

Resultado operacional 
 

257,6 
 

76,5 236,73% 

Resultado operacional / Volume de negócios 
 

2,2% 
 

0,7% 
 

Resultado líquido   115,96   17,3 570,29% 
 

Valores em Milhares de Euros 
 

O aumento do volume de negócios de 5,5% face a 2017 resulta essencialmente do crescimento da actividade 
dos serviços partilhados.  

No seguimento do crescimento da actividade surgiu a necessidade de contratar um maior número de 
fornecimentos e serviços externos, nomeadamente serviços especializados (Serviços de Tecnologia 
Corporativa e Unidade de Gestão do Património).  O efeito da mudança de instalações dos Serviços 
Partilhados e arrendamento partilhado com outras empresas do Grupo teve igualmente impacto nos volumes 
de negócio e custos operacionais (cerca de 280 mil euros). 

Na sequência do crescimento referido, a Farminveste Serviços apresentou em 2018 um resultado operacional 
bruto de 1,2 milhões de euros, 98,7% acima do ano anterior.  

Os investimentos em equipamentos informáticos para cedência às empresas do Grupo e numa plataforma 
de facturação e arquivo electrónico originaram um aumento dos gastos com amortizações de 0,4 milhões de 
euros, atingindo-se assim um resultado líquido de 101,5 mil euros por via da melhoria do resultado 
operacional. 

 

Globalvet– Soluções e Inovação Veterinária, Lda 

Em 2018 a Globalvet desenvolveu a sua actividade em quatro áreas: (1) na prestação de serviços às farmácias 
aderentes ao ESPAÇO ANIMAL; (2) comunicação directa com os consumidores sobre o serviço Espaço Animal; 
(3) relacionamento com as empresas com actividade no segmento veterinário, através de prestação e 
serviços de apoio à promoção comercial e (4) Comercialização de medicamentos e produtos de uso 
veterinário. 

O mercado de veterinária no canal farmácia atingiu em 2018 um valor global de 20,11 milhões de euros, que 
representa um crescimento em valor de 2,98% e em volume de 0,42% relativamente ao período homólogo. 

Considerando a importância da consolidação do número de farmácias aderentes ao serviço Espaço Animal, 
como área importante da actividade da Globalvet, foram desenvolvidas em 2018 acções conducentes a 
melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

Estes esforços traduziram-se num saldo líquido positivo de 40 farmácias aderentes. Em Dezembro de 2018 o 
número de farmácias aderentes ao Espaço Animal era de 524, face a 484 no final de 2017 (8,3% de 
crescimento). 

O volume de negócios das Farmácias Espaço Animal em 2018 cresceu 3,0% em valor e 0,6% em volume face 
ao período homologo. Estas Farmácias representam 29% do mercado de saúde animal no canal farmácia em 
valor e aumentaram em 9,8% o seu peso relativamente ao ano anterior.  
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Indicadores económico financeiros   2018   2017 Δ% 

Volume de negócios 
 

1 228,3 
 

1 017,70 20,69% 

Gastos operacionais 
 

-1 344,0 
 

-1 050,60 27,93% 

Resultado operacional 
 

-126,4 
 

-32,8 -285,37% 

Resultado operacional / Volume de negócios 
 

-10,29% 
 

-3,22%  

Resultado líquido   -112,3   -47,4 -136,92% 

Valores em Milhares de Euros 

O volume de negócios total registou um crescimento de 20,7% face a 2017, atingindo 1,2 milhões de euros 
em 2018, fruto crescimento de 24,1% da comercialização e distribuição de medicamentos e produtos de uso 
veterinário. Também a prestação de serviços às farmácias registou um aumento de 8,8% em consequência 
da reestruturação logística operada em 2017. 

Os gastos operacionais, materializados nas rubricas de CMVMC, FSE’s e Outros gastos e perdas registaram 
um aumento de cerca de 0,3 milhões de euros. Assim, a sociedade encerrou o ano de 2018 com um resultado 
líquido negativo de 112,3 mil euros devido ao aumento dos gastos operacionais.  

 

Farbiowell – Suplementos Alimentares Lda. 

A Farbiowell apresentou um volume de negócios total em 2018 de 96,9 mil euros dos quais 90% respeitam a 
vendas de produtos e os restantes 10% a prestações de serviços. 

Nos gastos operacionais destaca-se o crescimento dos FSE’s sobretudo respeitantes à subcontratação das 
equipas de marketing e logística, custos de marketing e ainda os custos com pessoal relativos à equipa 
comercial de 9 nutricionistas, considerados essenciais pela equipa de gestão para impulsionar o crescimento 
das vendas e o lançamento das marcas promovidas por esta sociedade. 

Indicadores económico financeiros   2018   2017 Δ% 

Volume de negócios 
 

96,9 
 

537,6 -82,0% 

Gastos operacionais 
 

-554,9 
 

-571,9 3,0% 

Resultado operacional 
 

-458,0 
 

-34,3 -1235,3% 

Resultado operacional / Volume de negócios 
 

-472,7% 
 

-6,4% 
 

Resultado líquido   -487,1   -28,0 -1639,6% 

Valores em Milhares de Euros 

 

Cuidafarma, Lda. 

A Cuidafarma iniciou a comercialização de produtos em Julho de 2018, com o lançamento de 5 referências.  

Foram lançados 11 produtos até Dezembro de 2018, tendo as vendas na Farmácia ascendido a 134,4 mil 
euros.  

Os produtos da Cuidafarma estavam no final do ano de 2018 a ser comercializados em 438 Farmácias a nível 
nacional. 

Com o início da comercialização dos produtos foram desenvolvidos materiais de comunicação directa aos 
consumidores. Foram também dedicados esforços na criação de todos os procedimentos e operações 
logísticas necessárias à efectividade do negócio. 
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Indicadores económico financeiros   2018   2017 Δ% 

Volume de negócios 
 

215,3 
 

- - 

Gastos Operacionais 
 

-510,8 
 

-123,7 312,9% 

Resultado operacional 
 

-301,1 
 

-123,7 143,4% 

Resultado operacional / Volume de negócios 
 

-139,9% 
 

N/A 
 

Resultado líquido   -240,1   -97,7 145,8% 

Valores em Milhares de Euros 

A sociedade apresentou neste 1º ano de vendas, um volume global de negócios de 215,3 mil euros. Os gastos 
operacionais aumentaram 312,9% face ao ano anterior, tendo o resultado originado um líquido negativo de 
240,1 mil euros. 

 

Go Far Insurance – Soluções e Serviços para Protecção da Saúde, S.A. 
 

A Go Far Insurance - Soluções e Serviços Para Protecção da Saúde, Mediação de Seguros, S.A. (GO FAR 
INSURANCE) é uma sociedade detida em 50% pela Ageas Portugal Holdings, SGPS, S.A. (Ageas), em 50% pela 
Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão, S.A. (Farminveste) e tem como objecto social: o 
desenvolvimento de soluções e serviços inovadores que contribuam para: 

− O desenvolvimento e gestão de serviços acessórios da prestação de cuidados de saúde; 

− A promoção de estilos de vida saudáveis e o aumento das práticas de prevenção e 

− O apoio à gestão de carteiras de seguros e a mediação de seguros. 

O ano de 2018 foi para a Go Far o primeiro ano completo de actividade.  

Neste sentido, o ano de 2018 foi marcado pelo alinhamento contratual com e entre os accionistas, pelo 
recrutamento dos quadros, pela inauguração da sede da empresa bem como as inúmeras acções de 
comunicação da proposta de valor da Go Far aos clientes. Foram ainda iniciados os processos de 
desenvolvimento da plataforma de gestão e do site da Go Far.  

Os indicadores financeiros foram os que se resumem na tabela abaixo. 

Indicadores económico financeiros   2018   2017 Δ% 

Volume de negócios 
 

256,9 
 

0,9 - 

Gastos Operacionais 
 

-364,8 
 

-21,7 1581,1% 

Resultado operacional 
 

-662,6 
 

-20,8 3085,6% 

Resultado operacional / Volume de negócios 
 

-257,9% 
 

-2311,1% 
 

Resultado líquido   -528,2   -20,8 2439,4% 

Valores em Milhares de Euros 

 

A Go Far terminou o ano de 2018 com um resultado líquido negativo de 528,2 mil euros. 

 

Aponatura Portugal, LDA. 

A Aponatura é uma sociedade detida em 60% pela Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão, S.A. 
(Farminveste), 30% pela Apoteca Natura S.p.a (Apoteca Natura) e 10% pela Phytoderm – Especialidades 
Farmacêuticas Lda (Phytoderm), que tem como objecto social: 

− Prestação de serviços que se destinam ao crescimento, gestão e exploração do modelo de franchising 
Apoteca Natura no território Português; 

− Desenvolvimento de acções de marketing, merchandising, publicidade, comunicação, controlo de 
qualidade, serviço ao cliente, gestão de dados, formação e acompanhamento de resultados; 
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− Indústria e comércio, incluindo importação, de serviços e produtos que se enquadram no modelo 
franchising da Apoteca Natura, no território Português. 

Esta empresa foi criada em Setembro de 2018 e esta integrada no projecto Farmácias Portuguesas.  

Em 2018, não se verificou volume de negócios, tendo o a sociedade apurado um resultado líquido negativo 
de 12,5 mil euros, em resultado essencialmente de custos de estrutura, marketing e advocacia.  

 

Servestec, Lda. 

A Servestec, Lda. (Servestec) é uma sociedade detida em 50% pela Farminveste – Investimentos, 
Participações e Gestão, S.A. (Farminveste) e em 50% pela Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal S.A. 
(Tecnimede), que tem como objecto social: 

− a indústria, comercialização, importação e exportação de produtos ligados à saúde oral; 

− a prestação de serviços nas áreas médico-farmacêuticas, terapêutica e farmacológica.  

A Servestec foi criada em Julho de 2018 e esta integrada no projecto Farmácias Portuguesas.  

Em 2018 a actividade da Servestec resumiu-se à preparação da operação que terá início apenas no primeiro 
semestre de 2019, pelo que em 2018 não se verificaram receitas resultantes da actividade comercial. A 
Sociedade apurou um resultado líquido negativo de 1,4 mil euros, em resultado essencialmente dos custos 
de início de actividade, nomeadamente os de natureza jurídica.  

 

GESTÃO DO RISCO 

 

O processo de Gestão de Riscos da Farminveste tem como objectivo assegurar a correcta identificação dos 
riscos associados aos negócios desenvolvidos e o desenvolvimento das acções necessárias para 
mitigar/minimizar os impactos negativos que estes riscos possam ter na respectiva sustentabilidade 
operacional e financeira da Sociedade. 

 

A empresa encontra-se exposta a um conjunto de riscos de mercado relacionados com risco de liquidez, de 
financiamento e de exposição às variações das taxas de juro decorrentes do seu passivo financeiro, bem 
como outros riscos operacionais relacionados com risco de crédito e de continuidade do negócio, que 
resultam da sua actividade. Os principais riscos financeiros e operacionais aos quais a Sociedade se encontra 
exposta e as principais medidas implementadas no âmbito da sua gestão, são as seguintes: 

 

Riscos Financeiros 

A política de financiamento e de gestão do risco de liquidez é pautada pelo objectivo de assegurar um 
calendário de vencimento de dívida escalonado ao longo do tempo, alinhado com a geração de meios 
financeiros da operação e considerando as necessidades de financiamento dos seus negócios. A Sociedade 
acompanha de forma regular, numa base mensal, a evolução destas componentes e actualiza regularmente 
o seu plano financeiro de MLP (3-5 anos). 

Para minimização do risco de liquidez, a sociedade tem vindo, de forma proactiva em conjunto com os 
parceiros financeiros, a reduzir o endividamento de curto prazo e alongar a maturidade média da sua dívida. 

Relativamente ao risco de variação das taxas de juro, devido essencialmente à evolução do indexante 
aplicável às taxas de juro variáveis, a sociedade tem vindo a acompanhar a evolução do mercado de 
derivados associados à evolução desse indexante e a estabelecer gradualmente uma política de contratação 
de produtos de cobertura e/ou substituição de produtos de financiamento de taxa variável por taxa fixa.  
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Riscos Operacionais 

O risco de crédito está relacionado com a possibilidade de incumprimento do pagamento por parte dos 
clientes e outros devedores em dívida. Este risco é monitorizado numa base mensal, com o objectivo de 
acompanhar a evolução do montante dos saldos a receber e respectiva recuperabilidade, sendo tomadas as 
medidas necessárias sempre que o risco se verifique. 

O risco de preço (e margem) é estrutural em alguns negócios do grupo, em especial naqueles onde existe 
uma forte regulamentação. A empresa negoceia os contratos de aquisição dos produtos com os seus 
fornecedores num horizonte temporal 2-3 anos de forma a fixar os preços no médio prazo. 

Relativamente ao risco cambial, as transacções de bens e serviços em moedas diferentes do euro têm um 
peso residual no total dos movimentos efectuados não atingindo os 10% definidos pela empresa como limite 
máximo a partir do qual deverão ser implementadas estratégias de cobertura do risco cambial.    

 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

Para 2019, estima-se que a economia da zona euro abrande para 1,1% e que a economia nacional abrande 
também para 1,7% em 2019 e 2020, e 1,6% em 2021.  

Estas projecções incorporam um quadro económico globalmente favorável, com a procura externa a crescer 
em média 3,4% e com as condições de financiamento a manterem-se em níveis baixos. 

No que respeita ao emprego, estima-se um crescimento, embora a um ritmo progressivamente inferior.  

Neste sentido, os principais desafios da Economia Portuguesa são partilhados também com a União Europeia. 
Afigura-se importante alocar eficientemente os recursos aos sectores mais expostos à concorrência 
internacional que por sua vez são os mais geradores de inovação.  

Neste enquadramento, a estratégia da empresa continuará a assentar:  

− Na qualidade e melhoria continua, quer ao nível da oferta de produtos e serviços, quer ao nível dos 
processos e gestão de estruturas internas.  

− Na inovação e desenvolvimento, garantindo alinhamento dos objectivos e necessidades dos clientes 
com as tendências de mercado, aportando soluções que sejam potenciadoras de criação de valor. 

− Na eficiência e salvaguarda da rentabilidade, garantindo sustentabilidade das contas e do balanço, 
implementando por exemplo, “best practices” ao nível das estruturas de serviços partilhados, e 
beneficiando também dos inputs do departamento de melhoria operacional (BPI).  

O Grupo Farminveste continuará a desenvolver e implementar a estratégia definida de foco na área da 
saúde, consolidando a sua actividade nos países onde já está implantado, quer através de crescimento 
orgânico quer mediante estabelecimento de parcerias, em áreas que considere relevantes investir. 

 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O Conselho de Administração da Farminveste SGPS propõe que o Resultado Líquido individual apurado no 
Exercício, no montante de €3.047.560,72 seja aplicado da seguinte forma de modo a dar cumprimento ao 
artº 295º do CSC: 

 

• Reserva Legal (5%)     € 152.378,04; 

• Resultados Transitados  € 2.895.182,68. 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXOS 

CONTAS INDIVIDUAIS 

 

Exercício de 2018 

 

  

Nota introdutória: 

Salvo se em contrário expresso, os valores apresentados nas Demonstrações 
Financeiras, bem como nos respectivos anexos, são expressos em Euros (€) 
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Demonstração da Posição Financeira (Contas Individuais) 

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 

 

Lisboa, 16 de Abril de 2019 

 

O Contabilista Certificado    O Conselho de Administração 

  

31-12-2018 31-12-2017

valores em Euros

ACTIVO

Activo não corrente 122 482 343 112 214 978

Participações Financeiras - método da equivalência patrimonial 6 111 038 829 105 271 464

Outros créditos a receber 8 4 500 000 -

Outros activos financeiros 6 6 943 514 6 943 514

Activo corrente 504 720 5 525

Estado e outros entes públicos 9 4 313 4 656

Outros créditos a receber 8 435 374 -

Diferimentos 10 56 074 89

Caixa e depósitos bancários 4 8 960 780

Total do activo 122 987 063 112 220 503

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital Próprio 117 375 129 111 787 405

Capital realizado 11 100 000 000 100 000 000

Reservas legais 11 1 096 647 523 137

Resultados transitados 11 12 657 898 1 761 190 

Ajustamentos em ativos financeiros 11 573 023 (1 967 140)

Resultado líquido do período 3 047 561 11 470 219

Passivo não corrente 5 480 500 425 000

Financiamentos obtidos 12 5 480 500 425 000

Passivo corrente 131 434 8 098

Fornecedores 7 33 645 2 027

Estado e outros entes públicos 9 368 814

Outras dívidas a pagar 8 97 421 5 257

Total do passivo 5 611 934 433 098

Total do capital próprio e do passivo 122 987 063 112 220 503

Rubricas Notas
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Demonstração dos Resultados Por Natureza (Contas Individuais) 

 

Dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 

 

 

 

Lisboa, 16 de Abril de 2019 

 

O Contabilista Certificado    O Conselho de Administração 

  

31-12-2018 31-12-2017

valores em Euros

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 6 3 227 203 5 440 755

Fornecimentos e serviços externos 13 (135 843) (17 403)

Gastos com o pessoal 14 (30 893) (34 650)

Provisões (aumentos/reduções) 15 - 6 082 704

Outros gastos e perdas 16 - (188)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 3 060 467 11 471 219

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 3 060 467 11 471 219

Juros e rendimentos similares obtidos 17 35 374 -

Juros e gastos similares suportados 17 (47 280) -

Resultado antes de impostos 3 048 561 11 471 219

Imposto sobre o rendimento do período 18 (1 000) (1 000)

Resultado Líquido do Período 3 047 561 11 470 219

Rubricas Notas
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Demonstração do Rendimento Integral (Contas Individuais) 

 

Dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 

 

 

 

 

 

Lisboa, 16 de Abril de 2019 

 

O Contabilista Certificado     O Conselho de Administração 

  

31-12-2018 31-12-2017

valores em Euros

Resultado Líquido do Período 3 047 561 11 470 219

Outro rendimento integral do período - -

Total rendimento integral do período 3 047 561 11 470 219

Rubricas Notas
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Demonstração dos Fluxos De Caixa (Contas Individuais) 

 

Dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 

 

Lisboa, 16 de Abril de 2019 

 

O Contabilista Certificado     O Conselho de Administração 

 

 

 

  

31-12-2018 31-12-2017

valores em Euros

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Pagamentos a fornecedores (112 932) (25 086)

Pagamentos ao pessoal (31 521) (34 650)

Caixa gerada pelas operações (144 453) (59 736)

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (656) (656)

Outros recebimentos/pagamentos (2 211) (12 315)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) (147 320) (72 707)

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Outros activos (4 900 000) - 

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) (4 900 000) - 

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 5 000 000 72 500

Pagamentos respeitantes a:

Outras operações de financiamento 55 500 - 

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 5 055 500 72 500 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 8 180 (207)

Efeito das diferenças de câmbio - -

Caixa e seus equivalentes no início do período 4 780 987

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 8 960 780

Rubricas Notas
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Demonstração das Alterações no Capital Próprio (Contas Individuais) 

Dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 

 

 

 

 

Lisboa, 16 de Abril de 2019 

 

O Contabilista Certificado     O Conselho de Administração 

Capital 

realizado

Outros 

instrumentos 

de capital 

próprio

Reservas legais
Resultados 

transitados

Ajustamentos 

em ativos 

financeiros

Resultado 

líquido do 

período

valores em Euros

Posição no início do período 2017 100 000 000 - 297 332 (2 529 096) (4 072 650) 4 516 091 98 211 677 

Alterações no período

Aplicação de resultados 11 - - 225 805 4 290 286 - (4 516 091) - 

- - 225 805 4 290 286 - (4 516 091) - 

Resultado líquido do período 11 470 219 11 470 219 

Resultado integral 11 470 219 11 470 219 

Outras operações - - - - 2 105 510 - 2 105 510 

- - - - 2 105 510 - 2 105 510 

Posição no fim do período 2017 100 000 000 - 523 137 1 761 190 (1 967 140) 11 470 219 111 787 405 

Capital 

realizado

Outros 

instrumentos 

de capital 

próprio

Reservas legais
Resultados 

transitados

Ajustamentos 

em ativos 

financeiros

Resultado 

líquido do 

período

valores em Euros

Posição no início do período 2018 100 000 000 - 523 137 1 761 190 (1 967 140) 11 470 219 111 787 405 

Alterações no período

Aplicação de resultados 11 - - 573 511 10 896 708 - (11 470 219) - 

- - 1 096 647 10 896 708 - (11 470 219) - 

Resultado líquido do período 3 047 561 3 047 561 

Resultado integral 3 047 561 3 047 561 

Operações com detentores do capital no período

Outras operações - - - - 2 540 163 - 2 540 163 

- - - - 2 540 163 - 2 540 163 

Posição no fim do período 2018 100 000 000 - 1 096 647 12 657 898 573 023 3 047 561 117 375 129 

Descrição Notas

Capital próprio atribuido aos detentores do capital da empresa-mãe

Total do Capital 

próprio

Descrição Notas

Capital próprio atribuido aos detentores do capital da empresa-mãe

Total do Capital 

próprio
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Anexo às Demonstrações Financeiras (Contas Individuais) 

Exercício de 2018 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

A Farminveste, S.G.P.S., S.A. (Farminveste, SGPS) foi constituída em Setembro de 2010, tendo por objecto 
a gestão de participações sociais de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades 
económicas. 

A sua sede social é na Travessa de Santa Catarina nº. 8, 1200-403 Lisboa, e está registada na Conservatória 
do Registo Comercial de Lisboa sob o número 509 491 480. 

O seu Capital Social está representado por 20.000.000 de acções de categoria A e B (10.500.000 e 9.500.000, 
respectivamente), no valor nominal de €5,00, de natureza escritural e nominativa. 

 

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇAO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da 
Empresa, mantidos de acordo com as disposições das Normas Internacionais de Relato Financeiro, efectivas 
para os exercícios iniciados em 1 de Janeiro de 2016, conforme adoptadas na União Europeia. Devem 
entender-se como fazendo parte daquelas normas, quer as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), quer as Normas Internacionais de 
Contabilidade (“IAS”) emitidas pelo International Accounting Standards Committee (“IASC”) e respectivas 
interpretações – IFRIC e SIC, emitidas pelo International Financial Reporting Interpretation Committee 
(“IFRIC”) e Standing Interpretation Committee (“SIC”). De ora em diante, o conjunto daquelas normas e 
interpretações será designado genericamente por “IFRS”. 

 

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILISTICAS 

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 

As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são as 
seguintes: 

ACTIVOS INTANGÍVEIS (IAS 38) 

Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das 
perdas por imparidade acumuladas. Os activos intangíveis apenas são reconhecidos se for provável que 
benefícios económicos futuros atribuíveis ao activo fluam para a Entidade, sejam controláveis e o seu custo 
possa ser valorizado com fiabilidade. 

Os activos sem vida útil definida não estão sujeitos a amortização, mas são objecto de testes de imparidade 
anuais. 

As despesas de desenvolvimento são reconhecidas sempre que a Entidade demonstre capacidade para 
completar o seu desenvolvimento e iniciar o seu uso e para as quais seja provável que o activo criado venha 
a gerar benefícios económicos futuros. As despesas de desenvolvimento que não cumpram estes critérios 
são registadas como gastos do exercício em que são suportadas. 

As amortizações de um activo intangível com vida útil finita são calculadas, após a data de início de 
utilização, de acordo com o modelo de consumo dos benefícios económicos. Quando o referido modelo não 
puder ser determinado, após o início de utilização dos bens, utiliza-se o método da linha recta (ou outro) 
em conformidade com o período de vida útil estimado, tendo em consideração o valor residual. 

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS (IAS 16) 

Os activos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009 (data de transição para NCRF), encontram-se 
registados ao seu custo de aquisição ou ao custo de aquisição revalorizado (deemed cost) de acordo com os 
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal até àquela data, deduzido das amortizações 
acumuladas e de perdas por imparidade.  
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Os activos fixos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, o qual 
inclui o custo de compra e quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar 
os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida, deduzido das 
correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. 

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, de 
acordo com quotas constantes por duodécimos, em conformidade com o período de vida útil estimado para 
cada grupo de bens. 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

Equipamento básico:                     de 1 a 20 anos  

Equipamento de transporte:          de 4 a 6 anos 

Equipamento administrativo:         de 4 a 8 anos  

Outros activos fixos tangíveis:        de 1 a 25 anos  

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em 
benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são registadas como gastos 
do exercício em que ocorrem. 

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um activo fixo tangível é determinado como a 
diferença entre o justo valor do montante recebido na transacção ou a receber e a quantia escriturada do 
activo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação. 

INVENTÁRIOS (IAS 2) 

Os inventários incluem, essencialmente, matérias-primas, material de embalagem, produto intermédio e 
produto acabado e encontram-se registados ao menor de entre o custo e o valor líquido de realização.  

O valor líquido de realização representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados 
necessários para concluir os inventários e para efectuar a sua venda. Nas situações em que o valor de custo 
é superior ao valor líquido de realização, é registado um ajustamento (perda por imparidade) pela respectiva 
diferença. 

O método de custeio dos inventários adoptado pela Empresa consiste no custo médio ponderado. 

LOCAÇÕES (IAS 17) 

Os contractos de locação são classificados como: (i) locações financeiras, se através deles forem transferidos 
substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse dos activos locados; e, (ii) locações 
operacionais, se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes 
à sua posse. 

A classificação das locações em financeiras ou operacionais é feita em função da substância e não da forma 
do contrato. 

Os activos fixos tangíveis adquiridos mediante contractos de locação financeira, bem como as 
correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo o activo fixo 
tangível, as depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com 
o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do 
activo fixo tangível são reconhecidos como gastos na demonstração dos resultados e de outro rendimento 
integral do exercício a que respeitam. 

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na 
demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contracto de locação. 

RÉDITO (IAS 18) 

O rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito reconhecido está 
deduzido do montante estimado de devoluções, descontos e abatimentos e não inclui IVA e outros impostos 
liquidados relacionados com as prestações de serviços. 

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas: 

 - Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador; 

 - A Entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos; 
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 - O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade; 

 - É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Entidade; 

 - Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser valorizados com fiabilidade. 

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor do 
montante a receber, com referência à fase de acabamento da transacção à data de relato, desde que todas 
as seguintes condições sejam satisfeitas: 

 - O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 

 - É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Entidade; 

 - Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser valorizados com fiabilidade; 

 - A fase de acabamento da transacção à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade. 

IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO (IAS 12) 

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

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da Entidade de 
acordo com as regras fiscais em vigor; o imposto diferido resulta das diferenças temporárias entre o 
montante dos activos e passivos para efeitos de relato contabilístico (quantia escriturada) e os respectivos 
montantes para efeitos de tributação (base fiscal). 

Os impostos diferidos activos e passivos são calculados utilizando as taxas de tributação em vigor ou 
anunciadas para vigorar à data expectável da reversão das diferenças temporárias. 

Os activos por impostos diferidos são reconhecidos apenas quando existem expectativas razoáveis de 
obtenção de lucros fiscais futuros suficientes para a sua utilização, ou nas situações em que existam 
diferenças temporárias tributáveis que compensem as diferenças temporárias dedutíveis no período da sua 
reversão. 

No final de cada período é efectuado um recálculo desses impostos diferidos, sendo os mesmos reduzidos 
sempre que deixe de ser provável a sua utilização futura. 

Os impostos diferidos são reconhecidos como gasto ou rendimento do exercício, excepto se resultarem de 
valores registados directamente em Capital próprio, situação em que o imposto diferido é também relevado 
na mesma rubrica. 

Nos termos do artigo 88º do Código do IRC, a Empresa encontra-se sujeita a tributação autónoma sobre um 
conjunto de encargos às taxas previstas no artigo mencionado. 

SUBSIDIOS (IAS 20) 

Os subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração dos resultados de acordo com os gastos 
incorridos. 

ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS (IFRS 7) 

Activos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Empresa se constitui parte na respectiva relação 
contratual. 

Os activos e passivos financeiros ao custo amortizado deduzido de eventuais perdas por imparidade 
acumuladas incluem: 

− Clientes; 

− Outros créditos a receber; 

− Estado e outros entes públicos; 

− Fornecedores; 

− Financiamentos obtidos; e 

− Outras dívidas a pagar. 
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O custo amortizado corresponde à quantia pela qual um activo financeiro ou passivo financeiro é mensurado 
no reconhecimento inicial, menos os reembolsos de capital, mais ou menos a amortização cumulativa, 
usando o método da taxa de juro efectiva, de qualquer diferença entre essa quantia inicial e a quantia na 
maturidade. A taxa de juro efectiva é a taxa que desconta os pagamentos ou recebimentos futuros estimados 
na quantia líquida escriturada do activo ou passivo financeiro. 

IMPARIDADE DE ACTIVOS (IAS 36) 

À data do Balanço é efectuada uma avaliação da existência objectiva de imparidades das quais resulte, 
nomeadamente, um impacto adverso decorrente de eventos ou alterações de circunstâncias que indiquem 
que o valor pelo qual os activos se encontram reconhecidos possa não ser recuperável. 

Sempre que a quantia escriturada do activo for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda 
por imparidade, registada de imediato na Demonstração dos resultados na rubrica de Perdas por imparidade. 

A reversão de perdas por imparidade, reconhecidas em exercícios anteriores, é registada quando há 
evidências de que estas perdas já não existem ou diminuíram, sendo reconhecida na Demonstração dos 
resultados, na rubrica de Reversões de perdas por imparidade, e efectuada até ao limite da quantia que 
estaria reconhecida, caso a perda não tivesse sido registada.   

Desreconhecimento de activos e passivos financeiros 

A Empresa desreconhece activos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa 
expiram, ou quando transfere para outra entidade os activos financeiros e todos os riscos e benefícios 
significativos associados à posse dos mesmos. São desreconhecidos os activos financeiros transferidos 
relativamente aos quais a Empresa reteve alguns riscos e benefícios significativos, desde que o controlo 
sobre os mesmos tenha sido cedido. 

A Empresa desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, 
cancelada ou expire. 

Periodizações 

As transacções são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento 
em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes 
rendimentos e gastos são registados nas rubricas Outras contas a receber e a pagar e Diferimentos. 

Caixa e Depósitos bancários 

Os montantes incluídos na rubrica “caixa e seus equivalentes” correspondem aos valores em caixa, depósitos 
bancários, depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria, que possam ser imediatamente mobilizáveis 
com insignificante risco de alteração de valor.  

Os descobertos bancários são apresentados no Balanço, no Passivo corrente, na rubrica de Financiamentos 
obtidos. 

BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS (IAS 19) 

A Entidade atribui os seguintes benefícios aos empregados: 

Benefícios a curto prazo: incluem ordenados, salários, contribuições para a segurança social, ausências 
permitidas a curto prazo. Estes benefícios são contabilizados no mesmo período temporal em que o 
empregado prestou o serviço. 

Benefícios de cessação de emprego: a Entidade reconhece os gastos com rescisões de contratos de trabalho, 
por: 

- Existir compromisso da Entidade; ou 

- Ter terminado emprego de um empregado ou grupo de empregados antes da data normal de 
reforma; ou 

- Ter concedido benefícios de rescisão de contratos de trabalho como resultado de uma oferta 
efectuada para incentivar a rescisão de contrato de trabalho. 

ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE BALANÇO (IAS 10) 

Os eventos ocorridos após a data da demonstração da posição financeira que proporcionem informação 
adicional sobre condições que existiam à data da demonstração da posição financeira são reflectidos nas 
demonstrações financeiras. 
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Os eventos ocorridos após a data da demonstração da posição financeira que proporcionem informação sobre 
condições que ocorram após a data da demonstração da posição financeira, se materiais, são divulgados no 
anexo às demonstrações financeiras. 

3.2 - Juízos de valor (exceptuando os que envolvem estimativas) 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 anexas foram utilizadas estimativas que afectam as quantias 
reportadas de activos e passivos, assim como as quantias reportadas de rendimentos e gastos durante o 
período de reporte. As estimativas foram determinadas com base no melhor conhecimento existente, à data 
de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transacções em curso e bem assim na 
experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos 
subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram considerados nessas estimativas. As alterações 
a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas em 
resultados de forma prospectiva, conforme disposto pela IAS 8. Os principais pressupostos utilizados nas 
estimativas utilizadas pela Empresa, encontram-se divulgadas nas notas correspondentes do anexo. 

3.3 – Normas, alterações e interpretações a normas existentes 

Normas, interpretações, emendas e revisões que entraram em vigor no exercício 

Até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, foram aprovadas (“endorsed”) pela União 
Europeia as seguintes normas contabilísticas, interpretações, emendas e revisões, com aplicação obrigatória 
ao exercício económico da Empresa iniciado em 1 de Janeiro de 2018: 

Norma / Interpretação   Aplicável na União Europeia nos exercícios iniciados em ou após 

IFRS 15 - Rédito de 
contratos com clientes 

1-Jan-18 Esta nova norma aplica-se apenas a contratos para a entrega de 
produtos ou prestação de serviços, e exige que a entidade reconheça 
o rédito quando a obrigação contratual de entregar activos ou prestar 
serviços é satisfeita e pelo montante que reflecte a contraprestação a 
que a entidade tem direito, conforme previsto na “metodologia das 5 
etapas”. A norma não teve impacto nas demonstrações financeiras da 
Sociedade. 

Alterações à IFRS 15 - 
Rédito de contratos 
com clientes 

1-Jan-18 Estas alterações referem-se às indicações adicionais a seguir para 
determinar as obrigações de desempenho de um contrato, ao 
momento do reconhecimento do rédito de uma licença de propriedade 
intelectual, à revisão dos indicadores para a classificação da relação 
principal versus agente, e aos novos regimes previstos para simplificar 
a transição. A norma não teve impacto nas demonstrações financeiras 

da Sociedade. 

IFRS 9 -Instrumentos 
financeiros 

1-Jan-18 A IFRS 9 substitui os requisitos da IAS 39, relativamente: (i) à 
classificação e mensuração dos activos e passivos financeiros, (ii) ao 
reconhecimento de imparidade sobre créditos a receber (através do 
modelo da perda esperada), e (iii) aos requisitos para o 
reconhecimento e classificação da contabilidade de cobertura. A 
aplicação da norma não teve impacto significativo nas demonstrações 
financeiras da Sociedade. 

Alterações à IFRS 4 - 
Contratos de seguro 
(aplicação da IFRS 4 
com a IFRS 9) 

1-Jan-18 Esta alteração atribui às entidades que negoceiam contratos de seguro 
a opção de reconhecer em Outro rendimento integral em vez de 
reconhecer na Demonstração de Resultados, a volatilidade que pode 
resultar da aplicação da IFRS 9 antes da nova norma sobre contratos 
de seguro ser publicada. Adicionalmente é dada uma isenção 
temporária à aplicação da IFRS 9 até 2021 às entidades cuja 
actividade predominante seja a seguradora. Esta isenção é opcional e 
aplica-se às demonstrações financeiras consolidadas que incluam uma 
entidade seguradora. A norma não terá impacto nas demonstrações 
financeiras da Sociedade. 
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Alterações - IFRS 2 - 
Classificação e 
mensuração de 
transacções de 
pagamentos baseados 
em acções 

1-Jan-18 Esta alteração clarifica a base de mensuração para as transacções de 
pagamentos baseados em acções liquidadas financeiramente (cash-
settled) e a contabilização de modificações a um plano de pagamentos 
baseado em acções, que alteram a sua classificação de liquidado 
financeiramente (cash-settled) para liquidado com capital próprio 
(equity-settled). Para além disso, introduz uma excepção aos 
princípios da IFRS 2, que passa a exigir que um plano de pagamentos 
baseado em acções seja tratado como se fosse totalmente liquidado 
com capital próprio (equity-settled), quando o empregador seja 
obrigado a reter um montante de imposto ao funcionário e pagar essa 
quantia à autoridade fiscal. A alteração não terá impacto nas 
demonstrações financeiras da Sociedade visto a entidade não 
apresentar pagamentos baseados em acções. 

IFRIC 22  - Operações 
em moeda estrangeira 
e contraprestação 
antecipada 

1-Jan-18 Trata-se de uma interpretação à IAS 21 ‘Os efeitos de alterações em 
taxas de câmbio’ e refere-se à determinação da "data da transacção" 
quando uma entidade paga ou recebe antecipadamente a 
contraprestação de contratos denominados em moeda estrangeira. A 
“data da transacção” determina a taxa de câmbio a usar para 
converter as transacções em moeda estrangeira. A norma não terá 
impacto nas demonstrações financeiras da Sociedade. 

Alterações à IAS 40 – 
Propriedades de 
investimento 

1-Jan-18 Esta alteração clarifica que os activos só podem ser transferidos de e 
para a categoria de propriedades de investimento quando exista 
evidência da alteração de uso. Apenas a alteração da intenção da 
gestão não é suficiente para efectuar a transferência. A alteração não 
terá impacto nas demonstrações financeiras da Sociedade. 

Melhorias às normas 
2014 – 2016 – Este 
ciclo de melhorias 
afecta os seguintes 
normativos: IFRS 1, 
IFRS 12 e IAS 28. 

1-Jan-18 Estas melhorias não terão impacto nas demonstrações financeiras da 
Sociedade. 

 

Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstrações financeiras da Empresa no exercício findo 
em 31 de Dezembro de 2018, decorrente da adopção das normas, interpretações, emendas e revisões acima 
referidas.  

Normas, interpretações, emendas e revisões que irão entrar em vigor em exercícios futuros 

As seguintes normas contabilísticas e interpretações, com aplicação obrigatória em exercícios económicos 
futuros, foram, até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, aprovadas (“endorsed”) pela 
União Europeia:  

Norma / Interpretação   Aplicável na União Europeia nos exercícios iniciados em ou após 

IFRS 16 - Locações 1-Jan-19 Esta nova norma substitui a IAS 17 com um impacto significativo na 
contabilização pelos locatários que são agora obrigados a reconhecer 
um passivo de locação reflectindo futuros pagamentos da locação e um 

activo de “direito de uso" para todos os contratos de locação, excepto 
certas locações de curto prazo e de activos de baixo valor. A definição 
de um contrato de locação também foi alterada, sendo baseada no 
"direito de controlar o uso de um activo identificado". No que se refere 
ao regime de transição, a nova norma pode ser aplicada 
retrospectivamente ou pode ser seguida uma abordagem retrospectiva 
modificada. A norma terá impacto nas demonstrações financeiras da 
Sociedade, todavia é convicção que o mesmo não é materialmente 
relevante. 

Alterações à IFRS 9 – 
Instrumentos 
financeiros : 
Elementos de pré-
pagamento com 
compensação negativa  

1-Jan-19 Esta alteração introduz a possibilidade de classificar activos financeiros 
com condições de pré-pagamento com compensação negativa ao custo 
amortizado, desde que se verifique o cumprimento de condições 
específicas, em vez de serem classificados ao justo valor através de 
resultados. A alteração não terá impacto nas demonstrações financeiras 
da Sociedade. 
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Nova IFRIC 23  -
Incerteza sobre o 
tratamento de 
Imposto sobre o 
rendimento 

1-Jan-19 Trata-se de uma interpretação à IAS 12 - Imposto sobre o rendimento, 
referindo-se aos requisitos de mensuração e reconhecimento a aplicar 
quando existem incertezas quanto à aceitação de um determinado 
tratamento fiscal por parte da Administração Fiscal relativamente a 
Imposto sobre o rendimento. Em caso de incerteza quanto à posição da 
Administração Fiscal sobre uma transacção específica, a entidade 
deverá efectuar a sua melhor estimativa e registar os activos ou 
passivos por imposto sobre o rendimento à luz da IAS 12, e não da IAS 
37 - Provisões, passivos contingentes e activos contingentes, com base 
no valor esperado ou o valor mais provável. A aplicação da IFRIC 23 
pode ser retrospectiva ou retrospectiva modificada. A norma não terá 
impacto nas demonstrações financeiras da Sociedade. 

 

Estas normas apesar de aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia, não foram adoptadas pela Empresa 
em 2018, em virtude da sua aplicação não ser ainda obrigatória. Caso as mesmas tivessem sido adoptadas 
no corrente exercício não se estima que decorressem impactos significativos nas demonstrações financeiras 
anexas 

IFRS 16 – Locações 

Em 13 de Janeiro de 2016, o International Accounting Standards Board (IASB) publicou a Norma Internacional 
de Relato Financeiro (International Financial Reporting Standard) IFRS 16 Locações. Esta norma visa 
melhorar o relato financeiro sobre os contratos de locação. 

A Empresa terá de adoptar a IFRS 16 Locações a partir de 1 de Janeiro de 2019. A Empresa avaliou o impacto 
estimado que a adopção inicial da IFRS 16 terá nas suas demonstrações financeiras individuais conforme 
descrito abaixo. Os impactos finais da adopção desta norma a 1 de Janeiro de 2019 poderão alterar uma vez 
que as novas políticas contabilísticas estão sujeitas a alterações até ao momento em que a Empresa 
apresente as demonstrações financeiras que incluam a data de início de adopção de uma nova norma. 

A IFRS 16 apresenta um novo modelo de contabilização das locações para o locatário, onde este reconhece 
um activo por direito de uso representando o direito de utilizar o activo implícito na locação e um passivo 
correspondente à sua obrigação de efectuar os pagamentos (rendas) da locação. A norma permite excepções 
no reconhecimento para os contratos de curta duração e locações de reduzido valor. A contabilidade do 
locador mantém-se idêntica ao normativo actual, sendo que o locador mantém a classificação da locação 
enquanto operacional ou financeira. 

A IFRS 16 substitui as seguintes normas e interpretações: 

a) IAS 17 Locações;  

b) IFRIC 4 Determinar se um Acordo Contém uma Locação;  

c) SIC-15 Locações Operacionais — Incentivos; e  

d) SIC-27 Avaliação da Substância de Transacções que Envolvam a Forma Legal de uma Locação. 

Locações nas quais a Empresa é locatário 

A Empresa irá reconhecer novos activos e passivos para os seus contratos de locação operacional, 
nomeadamente edifícios e transportes. A natureza dos gastos relacionados com esses contratos irá alterar 
uma vez que a Empresa irá reconhecer depreciações / amortizações do direito de uso bem como gastos com 
juros do passivo de locação. 

Anteriormente, a Empresa reconhecia a locação operacional numa base constante durante o período do 
contrato de locação, reconhecendo activos e passivos apenas nos momentos em que existia diferenças 
temporais entre a data do reconhecimento da despesa e o efectivo pagamento da mesma. 

Adicionalmente, a Empresa deixará de reconhecer provisões para os contratos de locação operacional que 
considerar como onerosos, sendo que os pagamentos devidos serão incluídos no passivo de locação 
reconhecido pela Empresa. 

Não são esperados impactos significativos nos contratos de locação financeiras da Empresa. 

Com base na informação disponível à data, a Empresa estima que irá reconhecer passivos de locação no 
total entre 53.775€ e 59.435€ a 1 de Janeiro de 2019.  
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Locações nas quais a Empresa é locador 

A Empresa irá reavaliar os contratos de locação e sublocação em que é locador, no entanto não são estimados 
impactos significativos decorrentes dos contratos de locação e sublocação em que a Empresa é locador. 

Transição 

A Empresa planeia aplicar a IFRS 16 com início a 1 de Janeiro de 2019 através da abordagem retrospectiva 
modificada, sendo que o efeito cumulativo da aplicação inicial da norma é reconhecido à data de aplicação 
inicial (1 de Janeiro de 2019), sem reexpressão da informação comparativa. 

Normas, interpretações, emendas e revisões ainda não adoptadas pela União Europeia 

As seguintes normas contabilísticas e interpretações foram emitidas pelo IASB e não se encontram ainda 
aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia:  

Norma / Interpretação   Aplicável na União Europeia nos exercícios iniciados em ou após 

Alterações à IAS 19 – 
Benefícios dos 
empregados: 

Alterações, reduções e 
liquidações de planos 
de benefícios definidos  

1-Jan-19 Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela União 
Europeia e esta exige que uma entidade: (i) utilize pressupostos 
actualizados para determinar o custo do serviço actual e os juros 

líquidos para o período remanescente após a alteração, redução ou 
liquidação do plano, e (ii) reconheça no resultado do exercício como 
parte do custo com serviços passados, ou como ganho ou perda na 
liquidação qualquer redução no excedente de cobertura, mesmo que o 
excedente de cobertura não tenha sido reconhecido anteriormente 
devido ao impacto do “asset ceiling”. O impacto no “asset ceiling” é 
sempre registado em outro rendimento integral, não podendo ser 
reciclado por resultado do exercício. A alteração terá impacto nas 
demonstrações financeiras da Sociedade. 

Alterações à IAS 28 – 
Investimentos em 
associadas e 
empreendimentos 
conjuntos: 
Investimentos de 
longo-prazo em 
associadas e 
empreendimentos 
conjuntos 

1-Jan-19 Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela União 
Europeia. A mesma clarifica que os investimentos de longo-prazo em 
associadas e empreendimentos conjuntos (componentes do 
investimento de uma entidade em associadas e empreendimentos 
conjuntos), que não estão a ser mensurados através do método de 
equivalência patrimonial são contabilizados segundo a IFRS 9 – 
Instrumentos financeiros. Os investimentos de longo-prazo em 
associadas e empreendimentos conjuntos estão sujeitos ao modelo de 
imparidade das perdas estimadas, antes de serem adicionados para 
efeitos de teste de imparidade ao investimento global numa associada 
ou num empreendimento conjunto caso existam indicadores de 
imparidade. A alteração não terá impacto nas demonstrações 
financeiras da Sociedade. 

Alterações à IFRS 3 – 
Concentração de 
atividades 
empresariais: 
Definição de negócio 

1-Jan-20 Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela União 
Europeia e constitui uma revisão à definição de negócio para efeitos de 
contabilização de concentrações de atividades empresariais, 
nomeadamente o conceito de aquisição e output. A nova definição 
exige que uma aquisição inclua um input e um processo substancial 
que conjuntamente gerem outputs. Estes passam a ser definidos como 
bens e serviços que sejam prestados a clientes e que gerem 
rendimentos de investimentos financeiros e outros rendimentos, 

excluindo os retornos sob a forma de reduções de custos e outros 
benefícios económicos para os accionistas. Adicionalmente, passam a 
ser permitidos ‘testes de concentração’ para determinar se uma 
transacção se refere à aquisição de um activo ou de um negócio. A 
alteração não terá impacto nas demonstrações financeiras da 
Sociedade. 

Alterações à IAS 1 e 
IAS 8: Definição de 
material 

1-Jan-20 Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela União 
Europeia e introduz (i) modificação ao conceito de material, (ii) 
clarificações quanto à referência a informações pouco claras, 
correspondendo a situações em que o seu efeito é similar a omitir ou 
distorcer tais informações, no contexto global das demonstrações 
financeiras e (iii) ainda clarificações quanto ao termo “principais 
utilizadores das demonstrações financeiras”. Estes são definidos como 
actuais e futuros investidores, financiadores e credores que dependem 
das demonstrações financeiras para obterem uma parte significativa da 
informação de que necessitam. As alterações não terão impacto nas 
demonstrações financeiras da Sociedade. 
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Melhorias às normas 
2015 – 2017 

1-Jan-19 Este ciclo de melhorias ainda está sujeito ao processo de endosso pela 
União Europeia e afecta os seguintes normativos: IAS 23, IAS 12, IFRS 
3 e IFRS 11 

Relativamente à IAS 23 - Custos de empréstimos obtidos há a 
clarificação que os empréstimos específicos obtidos que ainda 
permaneçam em aberto, após os activos qualificáveis a que respeitam 
estarem na sua condição de uso ou venda, devem ser adicionados aos 
empréstimos genéricos para calcular a taxa de juro média de 
capitalização nos outros activos qualificáveis. 

A IAS 12 - Impostos sobre o rendimento clarifica que os impactos 
fiscais dos dividendos são reconhecidos na data em que a entidade 
regista a responsabilidade pelo pagamento de dividendos, os quais são 
reconhecidos no resultado do exercício, em outro rendimento integral 
ou em capital, consoante a transacção ou o evento que deu origem aos 
dividendos. 

A IFRS 3 Concentrações de atividades empresariais e IFRS 11 Acordos 
conjuntos esclarecem que: (i) na obtenção de controlo sobre um 
negócio que é uma operação conjunta, os interesses detidos 
anteriormente pelo investidor são mensurados ao justo valor, e (ii) 
quando um investidor numa operação conjunta, que não exerce 
controlo conjunto, obtém controlo conjunto numa operação conjunta 
que é um negócio, não contabiliza o interesse detido anteriormente ao 
justo valor. 

As melhorias não têm impacto nas demonstrações financeiras da 
Sociedade. 

Estrutura conceptual ‘Alterações na referência a outras IFRS’ (a aplicar 
nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2020) que 
ainda estão sujeitas a aprovação pela União Europeia. Como resultado 
da publicação da nova Estrutura Conceptual, o IASB introduziu 
alterações no texto de várias normas e interpretações, como: IFRS 2, 
IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 

12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22, SIC 32, de forma a clarificar a 
aplicação das novas definições de activo/passivo e de 
gasto/rendimento, além de algumas das características da informação 
financeira. Essas alterações são de aplicação retrospectiva, excepto se 
impraticáveis. A alteração da estrutura conceptual não terá impacto 
nas demonstrações financeiras da Sociedade. 

IFRS 17 - Contratos de 
seguro 

1-Jan-21 Esta norma ainda está sujeita ao processo de endosso pela União 
Europeia. A mesma substitui a IFRS 4 e é aplicável a todas as 
entidades que emitam contratos de seguro, contratos de resseguro e 
contratos de investimento com características de participação 
discricionária. A IFRS 17 baseia-se na mensuração corrente das 
responsabilidades técnicas, a cada data de relato. A mensuração 
corrente pode assentar num modelo completo (building block 
approach) ou simplificado (premium allocation approach). O 
reconhecimento da margem técnica é diferente consoante esta seja 
positiva ou negativa. A IFRS 17 é de aplicação retrospectiva. A norma 
não terá impacto nas demonstrações financeiras da Sociedade. 

 

Estas normas não foram ainda adoptadas (“endorsed”) pela União Europeia e, como tal, não foram aplicadas 
pela Empresa no exercício findo em 31 de Dezembro de 2018.  

Relativamente a estas normas e interpretações, emitidas pelo IASB mas ainda não aprovadas (“endorsed”) 
pela União Europeia, não se estima que da futura adopção das mesmas decorram impactos significativos 
para as demonstrações financeiras anexas.  

 

4. FLUXOS DE CAIXA 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes, inclui numerário, depósitos 
bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria 
no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo 
equivalentes. 
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A rubrica Caixa e seus equivalentes em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 detalha-se conforme se segue: 

 

Os fluxos de caixa são classificados na Demonstração dos Fluxos de Caixa, dependendo da sua natureza, em 
(1) actividades operacionais; (2) actividades de financiamento; e (3) actividades de investimento. As 
actividades operacionais englobam essencialmente os recebimentos de clientes, e os pagamentos a 
fornecedores, ao pessoal, de imposto sobre o rendimento e de impostos indirectos líquidos. Os fluxos de 
caixa abrangidos nas actividades de investimento incluem, nomeadamente, recebimentos e pagamentos 
decorrentes da compra e venda de activos imobilizados. Os fluxos de caixa abrangidos nas actividades de 
financiamento incluem, designadamente, os pagamentos e recebimentos referentes a empréstimos obtidos 
e pagamentos relacionados com juros e despesas relacionadas. 

 

5. PARTES RELACIONADAS 

Relacionamentos com Empresa-mãe 

 

A 31 de Dezembro 2018, a Farminveste SGPS era detida em 87,47% pela Associação Nacional das Farmácias 
(ANF) e os restantes 12,53% pertenciam a outros accionistas. 

Em Outubro de 2018 a Farminveste SGPS foi admitida à negociação na plataforma Euronext Access. 

Remuneração dos membros dos órgãos sociais 

No ano de 2018 as remunerações pagas aos órgãos sociais da Farminveste SGPS foram €24.733. 

Saldos e Transacções entre partes relacionadas 

No decurso dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, os saldos e as transacções efectuadas 
com partes relacionadas são os seguintes: 

 

 

6. PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS 

A Farminveste SGPS detém uma participação financeira de 100,00% na Farminveste IPG, registada pelo 
Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Através deste método o investimento é inicialmente reconhecido 
pelo custo e, posteriormente, ajustado em função das alterações verificadas, após a aquisição, na quota-
parte da Farminveste SGPS nos activos líquidos da Farminveste IPG. Os resultados da Farminveste SGPS 
incluem a parte que lhe corresponda nos resultados da Farminveste IPG. 

A informação financeira disponível à data da demonstração da posição financeira da empresa participada 
resume-se como segue: 

 

Descrição 2018 2017

Depósitos à ordem 8 960 780

Total de caixa e depósitos bancários 8 960 780

Associação Nacional das Farmácias

Associação Nacional das Farmácias

Nome da empresa-mãe imediata:

Nome da empresa-mãe controladora final:

Contas a pagar 

(Nota 7)

Contas a 

receber (Nota 

8)

Financiamentos 

(Nota 12)

Serviços

Obtidos

Contas a pagar 

(Nota 7)

Financiam

entos 

(Nota 12)

Serviços

Obtidos

Empresa-mãe - - 480.500 - - 425.000 -

Subsidiárias -169 4.900.000 - 14.694 369 - 5.472

FV Serviços -169 - - 9.103 369 - 4.428

FV IPG - 4.900.000 - 5.591 - - 1.044

Outras partes relacionadas 92 - - 92 - - -

INFOSAÚDE 92 - - 92 - - -

Total de relações intra-grupo -77 4.900.000 480.500 14.786 369 425.000 5.472

2018 2017
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O valor total do investimento financeiro nesta participada ascendia a € 117.982.343 com a decomposição 
seguinte: 

Participação de capital        + €93.104.610 

Empréstimos concedidos        + € 15.305.567 

MEP: Incorporação de resultados       +€ 3.227.203 

A Farminveste SGPS detém ainda, através da sua participada Farminveste 3, uma participação financeira de 
76,4% na Glintt, registada pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP).  

A sociedade Glintt encontra-se cotada no mercado NYSE EURONEXT. À data de 31 de Dezembro de 2018, a 
valorização da participação na Glintt à cotação de mercado era de €11.959.839,90 (66.443.555 acções a € 
0,18/acção). À data deste relatório a acção Glintt encerrou o dia com a cotação de € 0,19/acção.  

A Farminveste 3 considera este investimento financeiro como muito relevante e estratégico para o Grupo 
Farminveste. Por este motivo, não ajustou em 2017 nem em anos anteriores o valor da sua participação na 
Glintt em função da cotação das suas acções. 

Este procedimento assenta, igualmente, na verificação de que os testes de imparidade realizados às 
participadas da própria Glintt (uma vez que é uma sociedade cotada sujeita às IFRS/IAS), concluem não 
existir a necessidade de registar quaisquer ajustamentos por imparidade no seu capital próprio. 

 

7. FORNECEDORES 

A rubrica de fornecedores tem a seguinte composição em 31 de Dezembro de 2018: 

 

8. OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER E OUTRAS DIVIDAS A PAGAR 

As rubricas de outros créditos a receber e outras dividas a pagar têm a seguinte composição em 31 de 
Dezembro de 2018 e 2017: 

Data de relato das 

demonstrações financeiras
% de participação Activo Passivo Gastos Rendimentos

Farminveste - Investimentos, 

Participações e Gestão, S.A.
12-04-2019 100% 257.129.768 114.262.722 32.629.028 33.452.406

Descrição 2018 2017

Fornecedores gerais 33 722 1 658

Fornecedores empresas subsidiárias (Nota 5) -169 369

Fornecedores outras partes relacionadas (Nota 5) 92 -

Total de fornecedores 33 645 2 027
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(i) Valor referente a suprimentos concedidos à Farminveste IPG em 2018. Estes vencem juros à taxa de 4,25% e não têm 
prazo de reembolso definido, no entanto é expectável a sua devolução durante o ano de 2021. 

(ii) Valor referente ao empréstimo concedido à empresa Farminveste IPG em 2018. Este montante vence juros à taxa de 
4,25% e é expectável que seja reembolsado num prazo inferior a um ano. 

 

9. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017 decomposição da rubrica Estado e Outros Entes Públicos era a seguinte: 

 

10. DIFERIMENTOS 

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a rubrica de diferimentos decompõe-se da seguinte forma: 

 

Descrição 2018 2017

Activo não corrente

Outros créditos a receber 4 500 000 -

Suprimentos - Farminveste IPG, S.A. (i) (nota 5) 4 500 000 -

Activo corrente 435 374 -

Juros a receber 35 374 -

Carências de tesouraria (ii) (nota 5) 400 000 -

Total dos valores activos 4 935 374 -

Passivo

Fornecedores 33 645 2 027

Fornecedores gerais 33 722 1 658

Fornecedores empresas subsidiárias (Nota 5) -169 369

Fornecedores outras partes relacionadas (Nota 5) 92 0

Outras dívidas a pagar 97 421 5 257

Acréscimo de gastos 97 406 5 164

Remunerações a liquidar 4 950 4 950

Juros a liquidar 47 280 0

Outros acréscimos de gastos 45 176 214

Outros credores 15 93

Total dos valores passivos 131 066 7 284

Devedor Credor Devedor Credor

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas 4 313 - 4 656 -

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares - 55 - 119

Segurança social - 313 - 695

Total do Estado e outros entes públicos 4 313 368 4 656 814

Descrição
20172018
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11. CAPITAL, RESERVAS E OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL PRÓPRIO  

Em 31 de Dezembro de 2018, o capital da Farminveste SGPS era detido em 87,47% pela Associação Nacional 
das Farmácias e os restantes 12,53% pertenciam a Outros accionistas e encontrava-se distribuído da seguinte 
forma:  

 

As diferentes rubricas constituintes do capital Próprio da Farminveste SGPS, em 2018 e 2017 são como se 
segue: 

 

Reserva legal  

A legislação comercial estabelece que, pelo menos, 5% do resultado líquido anual tem de ser destinado ao 
reforço da reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do capital. Esta reserva não é distribuível 
a não ser em caso de liquidação da Empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos depois de 
esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital. 

Em 31 de Dezembro de 2018 a reserva legal ascendia a 1.096.647 Euros, tendo sido reforçada pela aplicação 
do resultado. 

Aplicação de resultado  

O resultado líquido individual do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 foi aplicado, conforme 
deliberação das Assembleias Gerais de Accionista: 

• Reserva Legal (5%)     € 573.511 

• Resultados Transitados  € 10.896.708 

 

 

Descrição 2018 2017

Activo

Gastos a reconhecer

Seguros 162 89

Outros gastos a reconhecer 55 911 -

Total dos diferimentos activos 56 074 89

Capital social Nº acções Valor nominal

Cat. A Cat. B

10 500 000 5 52 500 000

100 000 000

9 500 000 5 47 500 000

Categoria das acções

   Descrição 2018 2017

Capital realizado 100 000 000 100 000 000

Reservas 1 096 647 523 137

Resultados transitados 12 657 898 1 761 190

Ajustamentos em ativos financeiros 573 023 (1 967 140)

Resultado líquido do período 3 047 561 11 470 219

Total do capital próprio 117 375 129 111 787 405
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Resultados transitados 

Nos resultados transitados a 31 de Dezembro de 2018, estão incluídos lucros não distribuídos da participada 
Farminveste IPG no valor de €14.133.994. 

 

12. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a rubrica de empréstimos decompõe-se da seguinte forma: 

 

(i) Em Outubro 2018 foram emitidas obrigações convertíveis dirigidas exclusivamente aos accionistas da Farminveste SGPS. 
Este empréstimo obrigacionista vence juros semestralmente à taxa de 3,75%, e tem uma maturidade de 3 anos. Ao fim 
deste período, os detentores do título têm a opção de converter 1 obrigação em 1 acção ordinária da sociedade, ou 
rever o capital investido (€5 por obrigação). 

(ii) Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 a ANF concedeu suprimentos à Farminveste SGPS, no montante 
de €55.500, os quais não têm ainda maturidade definida, à semelhança dos que haviam sido concedidos em anos 
anteriores. Estes suprimentos vencem juros à taxa fixa de 3,5%.  

 

13. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS  

O detalhe da rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos era o seguinte: 

 

 

14. GASTOS COM O PESSOAL 

O número médio de colaboradores ao serviço da empresa durante o exercício de 2018 e 2017 foi de 2. O 
detalhe da rubrica de Gastos com o Pessoal é o seguinte: 

 

 

Descrição 2018 2017

Não corrente

Empréstimos por obrigacionista - Obrigações convertíveis (i) 5 000 000 -

Suprimentos - ANF (ii) (nota 5) 480 500 425 000

Total Empréstimos 5 480 500 425 000

Descrição 2018 2017

Trabalhos especializados 131 320 16 638

Publicidade e propaganda 2 394 -

Contensioso e notariado 417 -

Serviços bancários 400 360

Deslocações e estadas 1 312 219

Outros serviços diversos - 185

Total de fornecimentos e serviços externos 135 843 17 403

Descrição 2018 2017

Remunerações órgãos sociais 24 733 28 000

Encargos sobre remunerações 5 874 6 650

Seguros de acidentes no trabalho 148 -

Outros gastos com pessoal 137 -

Total de gastos com pessoal 30 893 34 650
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15. PROVISÕES, PASSIVOS CONTIGENTES E ACTIVOS CONTIGENTES 

Provisões 

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de provisões apresentava os 
seguintes saldos: 

 

Processos judiciais 

A Autoridade da Concorrência (AdC) instaurou, por despacho de 17 de Setembro de 2009, um processo 
contra-ordenacional por alegadas práticas de abuso de posição dominante no mercado da comercialização 
de dados das farmácias, nas quais estariam envolvidas, para além da ANF, a Farminveste SGPS, a 
Farminveste IPG e a sua participada hmR. Na conclusão deste processo, por decisão de 22 de Dezembro de 
2015, a AdC aplicou à Farminveste SGPS, à Farminveste IPG e à hmR coimas nos montantes de €9.080.000, 
de €360.000 e de €265.000, respectivamente.  

Na sequência, em 26 de Janeiro de 2016, a Farminveste SGPS, a Farminveste IPG e a hmR apresentaram 
contra aquela decisão da AdC os competentes recursos de impugnação que foram recebidos pelo Tribunal 
da Concorrência, Regulação e Supervisão (processo n.º 36/16.0YUSTR). Tramitado este processo e realizada 
a audiência de julgamento, foi proferida sentença pelo Tribunal, datada de 20 de Outubro de 2016, que 
julgou parcialmente procedentes os recursos da Farminveste SGPS, da Farminveste IPG e da hmR, e, em 
decorrência, reduziu as coimas aplicadas para €6.082.704, €233.530,80 e €171.767,20, respectivamente. 

Não conformadas com a sentença, a Farminveste SGPS, a Farminveste IPG e a hmR, interpuseram, em 03 de 
Novembro de 2016, recursos para o Tribunal da Relação de Lisboa.  

O Tribunal da Relação de Lisboa, por acórdão de 14 de Junho de 2017, julgou (i) provido o recurso interposto 
pela Farminveste SGPS, absolvendo-a da prática da contra-ordenação e da coima em que vinha condenada 
(€6.082.704) e (ii) não-providos os recursos interpostos pela Farminveste IPG e pela hmR, mantendo a sua 
condenação nos termos decididos pela 1ª instância (coimas de €233.530,80 e €171.767,20, 
respectivamente).  

O acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa transitou em julgado e a Farminveste IPG e a hmR liquidaram o 
valor das coimas respectivas. Uma vez que a multa não foi devida pela Farminveste SGPS; foi revertida a 
provisão que havia sido constituída.  

No ano 2018, a Farminveste SGPS não tem qualquer processo judicial em curso relevante, pelo que não 
houve qualquer alteração nesta rubrica. 

 

16. OUTROS GASTOS E PERDAS 

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017 decomposição da rubrica Outros gastos e perdas era a seguinte: 

 

 

17. RESULTADOS FINANCEIROS 

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017 decomposição da rubrica Resultados Financeiros era a seguinte: 

Designação 2018 2017

Processos judiciais - 6 082 704

Total de provisões - 6 082 704

Designação 2018 2017

Impostos - 188

Total de outros gastos e perdas - 188
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18. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO 

A empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) à taxa de 21%, 
que pode ser incrementada até ao máximo de 1,5% pela Derrama, resultando numa taxa agregada máxima 
de 22,5%. 

Para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, os lucros tributáveis que excedam os 1.500.000 
Euros são sujeitos a derrama estadual às seguintes taxas: 

− 3% sobre os lucros tributáveis entre 1.500.000 Euros e 7.500.000 Euros; 

− 5% sobre os lucros tributáveis entre 7.500.000 Euros e 35.000.000 Euros; e 

− 7% sobre os lucros tributáveis superiores a 35.000.000 Euros. 

Adicionalmente, para o exercício de 2018 e seguintes a dedução dos gastos de financiamento líquidos na 
determinação do lucro tributável é condicionada em cada ano progressivamente até 2018 ao maior dos 
seguintes limites: 

− 1.000.000 Euros; 

− 30% do resultado antes de depreciações, gastos de financiamento líquidos e impostos. 

Nos termos do artº 88º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, a empresa 
encontra-se sujeita a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos, às taxas previstas no artigo 
mencionado. 

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, o Grupo estimou o imposto sobre o rendimento do exercício 
relativo às empresas em que a Farminveste participa, directa ou indirectamente, pelo menos em 75% do 
capital, considerando os requisitos previstos no artigo 63º do Código do IRC, de acordo com o RETGS, o qual 
é encabeçado pela Farminveste. Todas as empresas do Grupo sediadas em Portugal foram abrangidas pelo 
referido regime, com excepção das empresas detidas a menos de 75%. 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte 
das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), excepto 
quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso 
inspecções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos 
são alongados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da empresa poderão vir ainda a ser sujeitas 
a revisão. 

A Administração entende que as eventuais correcções resultantes de revisões ou inspecções por parte das 
autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações 
financeiras de 31 de Dezembro de 2018. 

Nos termos da legislação em vigor, os prejuízos fiscais são reportáveis durante um período de 12 anos (6 
anos para os incorridos até 2009, 4 anos para os incorridos em 2010 e 2011 e 5 anos para os incorridos em 
2012, 2013, 2017 e 2018) após a sua ocorrência e susceptíveis de dedução a lucros fiscais gerados durante 
esse período, com um limite ao montante da dedução em cada exercício, o qual não pode exceder 70% do 
respectivo lucro tributável, aplicável também aos prejuízos fiscais gerados em exercícios anteriores. 

 

Descrição 2018 2017

Juros suprimentos (35 374) -

Total de juros e rendimentos similares obtidos (35 374) -

Juros empréstimo obrigacionistas 31 250 -

Juros Suprimentos 16 030 -

Total de juros e gastos similares suportados 47 280 -
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À data de 31 de Dezembro de 2018 os prejuízos fiscais reportáveis são num valor total de 297.443 Euros e 
decompõem-se da seguinte forma: 

 

 

Não foram constituídos activos por impostos diferidos referentes a prejuízos fiscais reportáveis. 

Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a taxa efectiva de imposto é demonstrada 
como segue: 

 

 

19. RESULTADO POR ACÇÃO 

O cálculo do resultado básico por acção baseia-se no lucro atribuível aos accionistas ordinários, dividido 
pela média ponderada de acções ordinárias no período, excluindo acções ordinárias compradas e detidas 
como acções próprias. 

Prejuizo Fiscal Limite Utilização

Gerados em 2014 10 224 2026

Gerados em 2015 10 283 2027

Gerados em 2016 46 241 2028

Gerados em 2017 52 428 2022

Total 119 176

Gastos com IRC 2018 2017

Imposto Corrente - -

Caducidade dos Pagamentos Especiais por Conta 1 000 1000

Total 1 000 1 000

Descrição 2018 2017

Resultado antes de impostos (1) 3.048.561 11.471.219

Taxa de imposto 22,50% 22,50%

Derrama s/ mat. colectável 1,50% 1,50%

Derrama estadual 3,00% 5,00%

IRC 21,00% 21,00%

Imposto esperado 685.926 2.581.024

Ajustamentos:

Correcção exercícios anteriores -

Reversão Provisões - (6.082.704)

IRC - anulação PEC 2013 1.000

Método Equivalencia Patrimonial (3.227.203) (5.440.755)

Multas - (188)

Prejuízo para efeitos fiscais (177.642) (52.428)

Imposto a pagar - -

Derrama - -

Tributação autónoma - -

Imposto sobre o rendimento (2) 0 0

Taxa efectiva de imposto (2)/(1) 0,00% 0,00%
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O resultado diluído por acção é igual ao resultado básico por acção, devido à inexistência de instrumentos 
financeiros que venham a originar a diluição do capital social no futuro. 

 

20. OUTRAS INFORMAÇÕES 

A actividade global da Farminveste SGPS encontra-se descrita no Relatório de Gestão, considerado parte 
integrante deste Relatório e Contas referente ao exercício de 2018. 

As presentes Demonstrações Financeiras foram aprovadas e autorizada a sua emissão, pelo Conselho de 
Administração em 16 de Abril de 2019, e serão sujeitas a aprovação em Assembleia Geral de Accionistas. 
Após essa aprovação as contas não poderão ser alteradas. 

 

21. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DA DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Não ocorreram outros factos ou eventos subsequentes à data da posição financeira e que devessem ser 
registados ou divulgados nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2018. 

  

2018 2017

Resultado Líquido do Período 3 047 561 11 470 219

Nº médio de acções ordinárias 20 000 000 20 000 000

Resultado por acção básico 0,15 0,57
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXOS 

CONTAS CONSOLIDADAS 

 

Exercício de 2018 

 

  

Nota introdutória: 

Salvo se em contrário expresso, os valores apresentados nas Demonstrações 
Financeiras, bem como nos respectivos anexos, são expressos em Euros (€) 
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Demonstração da Posição Financeira (Contas Consolidadas)  

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 

 

Lisboa, 16 de Abril de 2019 

O Contabilista Certificado    O Conselho de Administração 

31/12/2018 31/12/2017

ACTIVO

Activo não corrente 342 170 247 324 849 858

Activos fixos tangíveis 6 95 725 687 93 278 527

Propriedades de investimento 8 15 482 750 15 051 411

Goodwill 10 121 093 503 121 093 503

Activos intangíveis 11 59 603 937 46 504 190

Participações financeiras - métodos da equivalência patrimonial 12 28 875 168 26 800 533

Outros activos financeiros 12 e 15 5 041 902 5 113 812

Outras contas a receber 15 6 274 805 5 856 182

Activos por impostos diferidos 13 10 072 494 11 151 699

Activo corrente 190 181 841 187 713 342

Inventários 14 54 280 782 53 941 075

Clientes 15 86 403 919 87 518 433

Estado e outros entes públicos 15 6 545 139 2 110 956

Outras contas a receber 15 15 095 006 18 895 396

Diferimentos 16 5 846 912 4 914 727

Activos financeiros detidos para negociação 17 010 -

Activos não correntes disponíveis para venda 9 - 1 511 500

Activos operações descontinuadas 29 50 656 86 371

Caixa e depósitos bancários 4 21 942 418 18 734 885

Total do activo 532 352 088 512 563 200

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital Próprio 175 503 829 169 089 561

Capital realizado 18 100 000 000 100 000 000

Reservas legais 18 1 096 647 523 137

Resultados Transitados 18 12 657 898 1 761 190

Ajustamentos em activos financeiros 18 573 023 -1 967 140

Resultado líquido do período 3 047 561 11 470 218

Total capital Próprio atribuivel à Empresa-mãe 117 375 129 111 787 405

Interesses minoritários 18 58 128 700 57 302 156

Passivo

Passivo não corrente 162 443 054 154 444 606

Provisões 19 12 008 212 14 205 374

Financiamentos obtidos 20 141 422 399 131 793 365

Diferimentos 16 585 113 -

Instrumentos financeiros derivados 17 57 751

Passivos por impostos diferidos 13 7 752 153 7 598 199

Outras contas a pagar 15 675 120 846 917

Passivo corrente 194 405 205 189 029 033

Fornecedores 15 67 821 749 69 783 172

Adiantamento de clientes 4 357 -

Estado e outros entes públicos 15 6 910 202 5 805 312

Financiamentos obtidos 20 80 717 564 77 214 566

Outras contas a pagar 15 31 420 264 30 329 046

Diferimentos 16 7 369 930 5 728 696

Passivos operações descontinuadas 29 161 140 168 240

Total do passivo 356 848 260 343 473 640

Total do capital próprio e do passivo 532 352 088 512 563 200

Rubricas Notas
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Demonstração dos Resultados por Natureza (Contas Consolidadas) 

Dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 

 

 

Lisboa, 16 de Abril de 2019 

 

O Contabilista Certificado    O Conselho de Administração 

 

 

 

  

31-12-2018 31-12-2017

Vendas e serviços prestados 21 705 073 338 702 709 016

Subsídios à exploração 21 501 384 155 406

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 12 4 893 890 7 683 262

Trabalhos para a própria entidade 11 4 560 249 4 390 436

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 14 -561 813 945 -563 777 380

Fornecimentos e Serviços externos 22 -69 305 600 -64 442 955

Gastos com o pessoal 23 -59 461 780 -56 610 298

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 14 -350 792 -435 461

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 15 3 379 253 5 568 044

Provisões (aumentos/reduções) 19 993 623 6 541 989

Aumentos/reduções de justo valor 24 1 929 180 -408 697

Outros rendimentos e ganhos 25 2 089 689 1 961 777

Outros gastos e perdas 26 -4 182 201 -5 364 010

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 28 306 290 37 971 129

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 27 -8 775 206 -7 148 314

Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 6 334 356 -314 964

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 19 865 440 30 507 851

Juros e rendimentos similares obtidos 21 e 28 552 928 811 699

Juros e gastos similares suportados 28 -8 153 523 -8 379 409

Resultado antes de impostos 12 264 845 22 940 141

Imposto sobre o rendimento do período 13 -3 039 469 -4 258 742

Resultado líquido do período 9 225 377 18 681 399

Perdas com operações descontinuadas 30 255 028 31 124

Resultado líquido do período atribuível a:

Detentores do capital da empresa-mãe 31 3 047 561 11 470 218

Interesses minoritários 18 6 432 843 7 242 306

Total 9 480 404 18 712 524

Rendimentos e Gastos Notas
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Demonstração do Rendimento Integral (Contas Consolidadas) 

 

 

 

Lisboa, 16 de Abril de 2019 

 

O Contabilista Certificado    O Conselho de Administração 

 

 

  

Demonstração individual (/consolidado) dos resultados por natureza em 31/12/208 (U.m.: €)

31/12/208 31-12-2017

valores em Euros

Resultado Líquido do Período 3 047 561 11 470 218

Diferença da conversão cambial (IAS 21) -700 897 -296 679

Outro rendimento integral do período 2 346 664 11 173 539

Total rendimento integral do período 2 346 664 11 173 539

Notas
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (Contas Consolidadas) 

 

 

Lisboa, 16 de Abril de 2019 

 

O Contabilista Certificado    O Conselho de Administração 

 

 

  

31/12/2018 31/12/2017

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de clientes 768 708 130 777 808 990

Pagamentos a fornecedores -686 805 154 -685 539 794

Pagamentos ao pessoal -55 138 741 -48 350 034

Caixa gerada pelas operações 26 764 235 43 919 162

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -4 221 848 -5 278 198

Outros recebimentos/pagamentos -14 420 435 -16 540 950

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 8 121 953 22 100 013

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis -2 069 751 -2 634 164

Activos intangíveis -6 877 550 -3 808 641

Investimentos financeiros -2 865 938 -2 549 588

Prestações Acessórias -100 000 -

Dividendos -235 276 -148 500

Outros activos -5 267 -3 503

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis 14 423 556 600

Investimentos financeiros 1 584 484 -

Outros activos 119 4 064

Subsídios ao investimento 440 849 43 327

Juros e rendimentos similares 306 933 626 829

Dividendos 5 298 670 6 180 000

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) -4 508 305 -1 733 575

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 676 341 957 511 838 168

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio 40 000 94 500

Outras operações de Financiamento - 4 147

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos -664 330 756 -514 368 090

Juros e gastos similares -7 226 758 -8 176 728

Amortização contratos locação financeira -21 184 -

Outras operações de financiamento -5 605 975 -6 198 529

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) -802 716 -16 806 532

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 2 810 932 3 559 906

Efeito das diferenças de câmbio -452 060 -165 640

Caixa e seus equivalentes no início do período 18 734 885 15 340 620

Alteração de perímetro 848 662 -

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 21 942 418 18 734 885

Rubricas Notas
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Demonstração das Alterações No Capital Próprio (Contas Consolidadas) 

Dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 

 

 

 

 

 

Lisboa, 16 de Abril de 2019 

 

O Contabilista Certificado     O Conselho de Administração 

  

Capital realizado Reserva legal
Resultados 

Transitados

Ajustamentos em 

activos 

financeiros

Resultado 

líquido do 

período

Total

Posição no início do período 2018 100 000 000 523 137 1 761 190 -1 967 140 11 470 218 111 787 405 57 302 156 169 089 561

Alterações no período

Outras operações - 573 511 10 896 707 -11 470 218 - - -

Outras alterações reconhecidas no capital próprio - - - 2 540 163 - 2 540 163 -5 606 300 -3 066 137

- 573 511 10 896 707 2 540 163 -11 470 218 2 540 163 -5 606 300 -3 066 137

Resultado líquido do período 3 047 561 3 047 561 6 432 843 9 480 404

Resultado integral 3 047 561 3 047 561 6 432 843 9 480 404

Outras operações - - - - - - - -

- - - - - - - -

Posição no fim do período 2018 100 000 000 1 096 647 12 657 898 573 023 3 047 561 117 375 129 58 128 700 175 503 829

Descrição

Capital próprio atribuido aos detentores do capital da empresa-mãe

Interesses 

minoritários

Total do Capital 

próprio

Capital realizado Reserva legal
Resultados 

Transitados

Ajustamentos em 

activos 

financeiros

Resultado 

líquido do 

período

Total

Posição no início do período 2017 100 000 000 297 332 -2 529 096 -4 072 650 4 516 091 98 211 677 57 749 277 155 960 954

Alterações no período

Outras operações - 225 805 4 290 286 - -4 516 091 - - -

Outras alterações reconhecidas no capital próprio - - - 2 105 510 - 2 105 510 -7 689 427 -5 583 917

- 225 805 4 290 286 2 105 510 -4 516 091 2 105 510 -7 689 427 -5 583 917

Resultado líquido do período 11 470 218 11 470 218 7 242 306 18 712 524

Resultado integral 11 470 218 11 470 218 7 242 306 18 712 524

Operações com detentores do capital no período

Outras operações - - - - - - - -

- - - - - - - -

Posição no fim do período 2017 100 000 000 523 137 1 761 190 -1 967 140 11 470 218 111 787 405 57 302 156 169 089 561

Descrição

Capital próprio atribuido aos detentores do capital da empresa-mãe

Interesses 

minoritários

Total do Capital 

próprio
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Anexo às Demonstrações Financeiras (Contas Consolidadas) 

Exercício de 2018 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

A Farminveste, S.G.P.S., S.A. (Farminveste, SGPS) foi constituída em Setembro de 2010, tendo por objecto 
a gestão de participações sociais de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades 
económicas. 

A sua sede social é na Travessa de Santa Catarina nº. 8, 1200-403 Lisboa, e está registada na Conservatória 
do Registo Comercial de Lisboa sob o número 509 491 480. 

O seu Capital Social está representado por 20.000.000 de acções de categoria A e B (10.500.000 e 9.500.000 
respectivamente), no valor nominal de €5,00, de natureza escritural e nominativa. 

 

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇAO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da 
Empresa, mantidos de acordo com as disposições das Normas Internacionais de Relato Financeiro, efectivas 
para os exercícios iniciados em 1 de Janeiro de 2016, conforme adoptadas na União Europeia. Devem 
entender-se como fazendo parte daquelas normas, quer as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), quer as Normas Internacionais de 
Contabilidade (“IAS”) emitidas pelo International Accounting Standards Committee (“IASC”) e respectivas 
interpretações – IFRIC e SIC, emitidas pelo International Financial Reporting Interpretation Committee 
(“IFRIC”) e Standing Interpretation Committee (“SIC”). De ora em diante, o conjunto daquelas normas e 
interpretações será designado genericamente por “IFRS”. 

Consequentemente, em cumprimento das disposições do IAS 1, a Empresa declara que estas demonstrações 
financeiras e respectivo anexo cumprem, para estes efeitos, as disposições dos IAS/IFRS tal como adoptados 
pela União Europeia (“UE”), em vigor para exercícios económicos iniciados em 1 de Janeiro de 2017. 

Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2017 são 
comparáveis em todos os aspectos significativos com os valores do exercício de 2018. 

 

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 

As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são as 
seguintes: 

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS (IAS 16) 

Os activos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009 (data de transição para NCRF), encontram-se 
registados ao seu custo de aquisição ou ao custo de aquisição revalorizado (deemed cost) de acordo com os 
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal até àquela data, deduzido das amortizações 
acumuladas e de perdas por imparidade. 

Os activos fixos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, o qual 
inclui o custo de compra e quaisquer custos directamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar 
os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida, deduzido das 
correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. 

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, de 
acordo com quotas constantes por duodécimos, em conformidade com o período de vida útil estimado para 
cada grupo de bens. 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

Equipamento básico:                     de 1 a 20 anos  

Equipamento de transporte:          de 4 a 6 anos 

Equipamento administrativo:         de 4 a 8 anos  

Outros activos fixos tangíveis:        de 1 a 25 anos  
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As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em 
benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são registadas como gastos 
do exercício em que ocorrem. 

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um activo fixo tangível é determinado como a 
diferença entre o justo valor do montante recebido na transacção ou a receber e a quantia escriturada do 
activo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação. 

 

LOCAÇÕES (IAS 17) 

Os contratos de locação são classificados como: (i) locações financeiras, se através deles forem transferidos 
substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse dos activos locados; e, (ii) locações 
operacionais, se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes 
à sua posse. 

A classificação das locações em financeiras ou operacionais é feita em função da substância e não da forma 
do contrato. 

Os activos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as 
correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo o activo fixo 
tangível, as depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com 
o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do 
activo fixo tangível são reconhecidos como gastos na demonstração dos resultados e de outro rendimento 
integral do exercício a que respeitam. 

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

 

GOODWILL (IFRS 3) 

As diferenças entre o custo de aquisição das subsidiárias e o justo valor dos activos e passivos identificáveis 
dessas empresas à data da sua aquisição (ou durante um período de 12 meses após aquela data), se positivas, 
são registadas na rubrica de Goodwill (caso respeite a empresas do Grupo) ou incluídas na rubrica de 
participações financeiras em empresas associadas (caso respeite a empresas associadas), se negativas, são 
registadas de imediato em resultados do exercício. 

O Goodwill originado em aquisições anteriores à data de transição para IFRS, foi mantido pelos valores 
apresentados de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal (“deemed cost”) 
àquela data, e foi objecto de testes de imparidade à data das demonstrações financeiras. O “Goodwill” 
deixou de ser amortizado a partir daquela data, sendo, contudo, sujeito, pelo menos anualmente, a um 
teste de imparidade para verificar se existem perdas de imparidade. 

O Goodwill é sujeito a testes de imparidade, numa base anual e é relevado ao custo, deduzido de perdas de 
imparidade acumuladas. Ganhos ou perdas decorrentes da venda de uma entidade incluem o valor do 
goodwill referente à mesma. 

Qualquer perda por imparidade é registada imediatamente na demonstração da posição financeira como 
dedução ao valor do activo e na demonstração de resultados na rubrica de Amortizações, depreciações e 
perdas por imparidade, não sendo posteriormente revertida. 

Para efeitos de realização de testes de imparidade o goodwill é alocado às unidades geradoras de fluxos de 
caixa a que respeita. Cada uma dessas unidades geradoras de fluxos de caixa representa o investimento, do 
Grupo, em cada uma das áreas de negócio em que o mesmo opera, sendo o valor de uso determinado pela 
actualização dos fluxos de caixa futuros estimados para cada unidade geradora de caixa. 

 

ACTIVOS INTANGÍVEIS (IAS 38) 

Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das 
perdas por imparidade acumuladas. Os activos intangíveis apenas são reconhecidos se for provável que 
benefícios económicos futuros atribuíveis ao activo fluam para a Entidade, sejam controláveis e o seu custo 
possa ser valorizado com fiabilidade. 
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Os activos sem vida útil definida não estão sujeitos a amortização, mas são objecto de testes de imparidade 
anuais. 

As despesas de desenvolvimento são reconhecidas sempre que a Entidade demonstre capacidade para 
completar o seu desenvolvimento e iniciar o seu uso e para as quais seja provável que o activo criado venha 
a gerar benefícios económicos futuros. As despesas de desenvolvimento que não cumpram estes critérios 
são registadas como gastos do exercício em que são suportadas. 

As amortizações de um activo intangível com vida útil finita são calculadas, após a data de início de 
utilização, de acordo com o modelo de consumo dos benefícios económicos. Quando o referido modelo não 
puder ser determinado, após o início de utilização dos bens, utiliza-se o método da linha recta (ou outro) 
em conformidade com o período de vida útil estimado, tendo em consideração o valor residual. 

 

ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA E UNIDADES OPERACIONAIS DESCONTINUADAS (IFRS 5) 

Os activos não correntes são classificados como detidos para venda se o seu valor de Balanço apenas for 
recuperado através de uma alienação e não através do uso continuado. Os activos têm de estar disponíveis 
para venda imediata nas suas condições actuais, a venda tem de ser altamente provável, a 
Administração/Gerência tem de estar comprometida a executar tal venda e a alienação deverá ocorrer 
previsivelmente num período de 12 meses. 

Os activos não correntes classificados como detidos para venda são registados pelo mais baixo entre o seu 
valor de Balanço e o justo valor dos mesmos, deduzido dos gastos expectáveis com a sua venda. 

Sempre que o montante pelo qual o activo se encontra registado for superior à sua quantia recuperável, é 
reconhecida uma perda por imparidade, registada na Demonstração dos resultados na rubrica de Perdas por 
imparidade. 

A quantia recuperável é a mais alta entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda 
líquido é o montante que se obteria com a alienação do activo, numa transacção entre entidades 
independentes e conhecedoras, deduzido dos gastos directamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é 
o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que se espera que surjam do uso continuado do activo 
e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada activo, 
individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos de caixa a que o activo 
pertence. 

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando se conclui 
que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. Esta análise é efectuada sempre 
que existam indícios que a perda de imparidade anteriormente reconhecida tenha revertido. A reversão das 
perdas por imparidade é reconhecida na Demonstração dos resultados. Contudo, a reversão da perda por 
imparidade é efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização ou 
depreciação) caso a perda por imparidade não se tivesse registado em períodos anteriores. 

 

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO (IAS 40) 

Os activos fixos tangíveis são classificados como propriedades de investimento quando detidos com o 
objectivo de valorização do capital e/ou obtenção de rendas. 

Os activos da empresa que se qualificam como propriedades de investimento só passam a ser reconhecidos, 
quando for provável que os futuros benefícios económicos que estejam associados à propriedade de 
investimento fluirão para a entidade e o custo da propriedade de investimento possa ser valorizado com 
fiabilidade.  

Os custos suportados com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente, manutenções, 
reparações, seguros e impostos sobre propriedades são reconhecidos como gasto no período a que se 
referem. As beneficiações ou benfeitorias em propriedades de investimento relativamente às quais existem 
expectativas de que irão gerar benefícios económicos futuros adicionais, para além do inicialmente 
estimado, são capitalizadas na rubrica de Propriedades de investimento. 
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INTERESSES EM EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS E INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS (IFRS 11) 

Os investimentos em entidades conjuntamente controladas e associadas (participações superiores a 20%) 
são registados pelo método de equivalência patrimonial, sendo as participações inicialmente contabilizadas 
pelo custo de aquisição, o qual é acrescido ou reduzido para o valor correspondente à proporção do Capital 
próprio dessas entidades, reportados à data de aquisição ou da primeira aplicação do método de 
equivalência patrimonial. 

O excesso entre o custo de aquisição e o valor proporcional à participação da Entidade no Capital próprio 
dessas entidades à data da sua aquisição é reconhecido como goodwill. O goodwill é registado como activo 
e não é sujeito a amortização, sendo apresentado separadamente na posição financeira. Anualmente, ou 
sempre que existam indícios de eventual perda de valor, os valores de goodwill são sujeitos a testes de 
imparidade. Qualquer perda de imparidade é registada de imediato como gasto na Demonstração dos 
resultados do período e não pode ser susceptível de reversão posterior. 

Quando a subsidiária, entidade conjuntamente controlada ou associada, apresenta Capital próprio negativo 
ou nulo, o investimento é registado por valor nulo. 

De acordo com o método da equivalência patrimonial, os investimentos são ajustados anualmente pelo valor 
correspondente à participação nos resultados líquidos dessas entidades por contrapartida de ganhos ou 
perdas do período. Adicionalmente, os dividendos recebidos destas entidades são registados como uma 
diminuição do valor dos investimentos, no período em que são atribuídos. 

 

INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS E CONSOLIDAÇÃO (IFRS 10) 

As principais políticas contabilísticas resumem-se como segue:  

 

Subsidiárias 

A aquisição de subsidiárias é registada pelo método da compra.  

O custo de uma aquisição é valorizado pelo justo valor dos bens entregues, instrumentos de capital emitidos 
e passivos assumidos na data de aquisição mais o custo directamente atribuível à aquisição. Os activos 
identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos numa concentração empresarial 
são valorizados inicialmente ao justo valor na data de aquisição, independentemente da existência de 
interesses minoritários. O excesso do custo de aquisição relativamente ao justo valor da parcela do grupo 
dos activos identificáveis adquiridos é registado como goodwill. Se o custo de aquisição for inferior ao justo 
valor dos activos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida directamente na Demonstração 
dos resultados. 

As transacções internas, os saldos e os ganhos e perdas não realizados em transacções entre empresas do 
grupo são eliminados.  

As políticas contabilísticas das subsidiárias, sempre que necessário, são alteradas de forma a garantir 
consistência com as políticas adoptadas pelo Grupo. 

 

Associadas 

Estas participações financeiras são inicialmente reconhecidas ao custo e consolidadas pelo Método da 
Equivalência Patrimonial.  

O investimento do Grupo em associadas inclui o goodwill (deduzido de perdas acumuladas de imparidade) 
identificado na aquisição. 

A participação do Grupo nos ganhos e perdas das suas associadas após a aquisição é reconhecida na 
Demonstração dos resultados e a quota-parte nos movimentos das reservas após aquisição é reconhecida em 
reservas por contrapartida do valor contabilístico do investimento financeiro. Quando a participação no 
Grupo nas perdas da associada igualar ou ultrapassar o investimento na associada, o Grupo deixa de 
reconhecer perdas adicionais, excepto se tiver assumido obrigações ou efectuado pagamentos em nome da 
associada. 
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Os ganhos não realizados em transacções com as associadas são eliminados na extensão da participação do 
Grupo nas associadas. Perdas não realizadas são também eliminadas, excepto se a transacção revelar 
evidência de imparidade de um bem transferido. 

As políticas contabilísticas das associadas, sempre que necessário, são alteradas de forma a garantir 
consistência com as políticas adoptadas pelo Grupo. 

 

CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS (IAS 23) 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são reconhecidos como gastos à medida que 
são incorridos. 

Os juros de empréstimos obtidos directamente atribuíveis à aquisição ou construção de activos são 
capitalizados como parte do custo desses activos. A empresa considera que um activo elegível para 
capitalização é um activo que necessita de um período de tempo substancial para estar disponível para uso 
ou para venda. O montante de juros a capitalizar é determinado através da aplicação de uma taxa de 
capitalização sobre o valor dos investimentos efectuados.  

 

INVENTÁRIOS (IAS 2) 

Os inventários incluem, essencialmente, matérias-primas, material de embalagem, produto intermédio e 
produto acabado e encontram-se registados ao menor de entre o custo e o valor líquido de realização. O 
valor líquido de realização representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados 
necessários para concluir os inventários e para efectuar a sua venda. Nas situações em que o valor de custo 
é superior ao valor líquido de realização, é registado um ajustamento (perda por imparidade) pela respectiva 
diferença. 

O método de custeio dos inventários adoptado pela Empresa consiste no custo médio ponderado. 

 

RÉDITO (IAS 18) 

O rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito reconhecido está 
deduzido do montante estimado de devoluções, descontos e abatimentos e não inclui IVA e outros impostos 
liquidados relacionados com as prestações de serviços. 

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas: 

 - Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador; 

 - A Entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos; 

 - O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade; 

 - É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Entidade; 

 - Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser valorizados com fiabilidade. 

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor do 
montante a receber. 

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da 
transacção à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas: 

 - O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 

 - É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Entidade; 

 - Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser valorizados com fiabilidade; 

 - A fase de acabamento da transacção à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade. 

 

IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO (IAS 12) 

O gasto relativo a imposto sobre o rendimento do período resulta da soma do imposto corrente e diferido. 
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O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da Entidade de 
acordo com as regras fiscais em vigor; o imposto diferido resulta das diferenças temporárias entre o 
montante dos activos e passivos para efeitos de relato contabilístico (quantia escriturada) e os respectivos 
montantes para efeitos de tributação (base fiscal). 

Os impostos diferidos activos e passivos são calculados utilizando as taxas de tributação em vigor ou 
anunciadas para vigorar à data expectável da reversão das diferenças temporárias. 

Os activos por impostos diferidos são reconhecidos apenas quando existem expectativas razoáveis de 
obtenção de lucros fiscais futuros suficientes para a sua utilização, ou nas situações em que existam 
diferenças temporárias tributáveis que compensem as diferenças temporárias dedutíveis no período da sua 
reversão. 

No final de cada período é efectuado um recálculo desses impostos diferidos, sendo os mesmos reduzidos 
sempre que deixe de ser provável a sua utilização futura. 

Os impostos diferidos são reconhecidos como gasto ou rendimento do exercício, excepto se resultarem de 
valores registados directamente em Capital próprio, situação em que o imposto diferido é também relevado 
na mesma rubrica. 

Nos termos do artigo 88º do Código do IRC, a Empresa encontra-se sujeita a tributação autónoma sobre um 
conjunto de encargos às taxas previstas no artigo mencionado. 

SUBSIDIOS (IAS 20) 

Os subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração dos resultados de acordo com os gastos 
incorridos. 

 

ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS (IFRS 7) 

Activos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Empresa se constitui parte na respectiva relação 
contratual. 

Os activos e passivos financeiros ao custo amortizado deduzido de eventuais perdas por imparidade 
acumuladas incluem: 

− Clientes; 

− Outros créditos a receber; 

− Estado e outros entes públicos; 

− Fornecedores; 

− Financiamentos obtidos; e 

− Outras dívidas a pagar. 

O custo amortizado corresponde à quantia pela qual um activo financeiro ou passivo financeiro é mensurado 
no reconhecimento inicial, menos os reembolsos de capital, mais ou menos a amortização cumulativa, 
usando o método da taxa de juro efectiva, de qualquer diferença entre essa quantia inicial e a quantia na 
maturidade. A taxa de juro efectiva é a taxa que desconta os pagamentos ou recebimentos futuros estimados 
na quantia líquida escriturada do activo ou passivo financeiro. 

 

Instrumentos financeiros derivados 

Os instrumentos financeiros utilizados pela Empresa respeitam a instrumentos de cobertura de taxa de juro 
de empréstimos bancários obtidos, correspondente essencialmente a “swaps” de taxa de juro. 

Os instrumentos financeiros derivados utilizados pela Empresa são registados inicialmente pelo seu justo 
valor na data em que são contratados. Em cada data de relato são remensurados ao justo valor, sendo o 
correspondente ganho ou perda de remuneração registado por contrapartida da rubrica de Reserva de 
cobertura no capital próprio, sendo transferido para resultados quando a posição coberta afectar resultados. 
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Um instrumento financeiro derivado é apresentado como não corrente se a sua maturidade remanescente 
for superior a 12 meses e não for expectável a sua realização ou liquidação nesse prazo. 

IMPARIDADE DE ACTIVOS (IAS 36) 

À data da posição financeira é efectuada uma avaliação da existência objectiva de imparidades das quais 
resulte, nomeadamente, um impacto adverso decorrente de eventos ou alterações de circunstâncias que 
indiquem que o valor pelo qual os activos se encontram reconhecidos possa não ser recuperável. 

Sempre que a quantia escriturada do activo for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda 
por imparidade, registada de imediato na Demonstração dos resultados na rubrica de Perdas por imparidade. 

A reversão de perdas por imparidade, reconhecidas em exercícios anteriores, é registada quando há 
evidências de que estas perdas já não existem ou diminuíram, sendo reconhecida na Demonstração dos 
resultados, na rubrica de Reversões de perdas por imparidade, e efectuada até ao limite da quantia que 
estaria reconhecida, caso a perda não tivesse sido registada.   

Desreconhecimento de activos e passivos financeiros 

A Empresa desreconhece activos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa 
expiram, ou quando transfere para outra entidade os activos financeiros e todos os riscos e benefícios 
significativos associados à posse dos mesmos. São desreconhecidos os activos financeiros transferidos 
relativamente aos quais a Empresa reteve alguns riscos e benefícios significativos, desde que o controlo 
sobre os mesmos tenha sido cedido. 

A Empresa desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, 
cancelada ou expire. 

Periodizações 

As transacções são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento 
em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes 
rendimentos e gastos são registados nas rubricas Outros créditos a receber e outras dívidas a pagar e 
Diferimentos. 

Caixa e Depósitos bancários 

Os montantes incluídos na rubrica “caixa e seus equivalentes” correspondem aos valores em caixa, depósitos 
bancários, depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria, que possam ser imediatamente mobilizáveis 
com insignificante risco de alteração de valor.  

Os descobertos bancários são apresentados na demonstração da posição financeira, no Passivo corrente, na 
rubrica de Financiamentos obtidos. 

 

BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS (IAS 19) 

A Entidade atribui os seguintes benefícios aos empregados: 

Benefícios a curto prazo: incluem ordenados, salários, contribuições para a segurança social, ausências 
permitidas a curto prazo. Estes benefícios são contabilizados no mesmo período temporal em que o 
empregado prestou o serviço. 

Benefícios de cessação de emprego: a Entidade reconhece os gastos com rescisões de contratos de 
trabalho, por: 

− Existir compromisso da Entidade; ou 

− Ter terminado emprego de um empregado ou grupo de empregados antes da data normal de 
reforma; ou 

− Ter concedido benefícios de rescisão de contratos de trabalho como resultado de uma oferta 
efectuada para incentivar a rescisão de contrato de trabalho. 
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EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO (IAS 21) 

As transacções em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio da data da 
transacção. 

À data de fecho é efectuada a actualização cambial de saldos (itens monetários) em aberto, aplicando a 
taxa de câmbio em vigor a essa data. As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas 
diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das transacções e as vigentes na data das cobranças, 
dos pagamentos ou à data do Balanço, são registadas como rendimentos e/ou gastos na Demonstração dos 
resultados do exercício na rubrica de ganhos/perdas cambiais.  

As diferenças de câmbio originadas na conversão para euros de demonstrações financeiras de entidades 
participadas denominadas em moeda estrangeira são incluídas no capital próprio, na rubrica Outras reservas. 

ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DA DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA (IAS 10) 

Os eventos ocorridos após a data da demonstração da posição financeira que proporcionem informação 
adicional sobre condições que existiam à data da demonstração da posição financeira são reflectidos nas 
demonstrações financeiras. 

Os eventos ocorridos após a data da demonstração da posição financeira que proporcionem informação sobre 
condições que ocorram após a data da demonstração da posição financeira, se materiais, são divulgados no 
anexo às demonstrações financeiras. 

 

3.2. Juízos de valor (exceptuando os que envolvem estimativas) 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 anexas foram utilizadas estimativas que afectam as quantias 
reportadas de activos e passivos, assim como as quantias reportadas de rendimentos e gastos durante o 
período de reporte. As estimativas foram determinadas com base no melhor conhecimento existente, à data 
de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transacções em curso e bem assim na 
experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos 
subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram considerados nessas estimativas. As alterações 
a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas em 
resultados de forma prospectiva, conforme disposto pela IAS 8. Os principais pressupostos utilizados nas 
estimativas utilizadas pela Empresa, encontram-se divulgadas nas notas correspondentes do anexo. 

 

3.3. Novas normas, alterações e interpretações a normas existentes 

Normas, interpretações, emendas e revisões que entraram em vigor no exercício 

Até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, foram aprovadas (“endorsed”) pela União 
Europeia as seguintes normas contabilísticas, interpretações, emendas e revisões, com aplicação obrigatória 
ao exercício económico da Empresa iniciado em 1 de Janeiro de 2018: 

Norma / Interpretação Aplicável na União Europeia nos exercícios iniciados em ou após 

IFRS 15 - Rédito de contractos 
com clientes 

1-Jan-18 Esta nova norma aplica-se apenas a contractos para a entrega 
de produtos ou prestação de serviços, e exige que a entidade 
reconheça o rédito quando a obrigação contractual de 
entregar activos ou prestar serviços é satisfeita e pelo 
montante que reflecte a contraprestação a que a entidade 
tem direito, conforme previsto na “metodologia das 5 
etapas”. A norma não teve impacto nas demonstrações 
financeiras do grupo. 

Alterações à IFRS 15 - Rédito 
de contractos com clientes 

1-Jan-18 Estas alterações referem-se às indicações adicionais a seguir 
para determinar as obrigações de desempenho de um 
contracto, ao momento do reconhecimento do rédito de uma 
licença de propriedade intelectual, à revisão dos indicadores 
para a classificação da relação principal versus agente, e aos 
novos regimes previstos para simplificar a transição. A norma 
não teve impacto nas demonstrações financeiras do grupo. 
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IFRS 9 -Instrumentos 
financeiros 

1-Jan-18 A IFRS 9 substitui os requisitos da IAS 39, relativamente: (i) à 
classificação e mensuração dos activos e passivos financeiros, 
(ii) ao reconhecimento de imparidade sobre créditos a 
receber (através do modelo da perda esperada), e (iii) aos 
requisitos para o reconhecimento e classificação da 
contabilidade de cobertura. A aplicação da norma não teve 
impacto significativo nas demonstrações financeiras do 
grupo. 

Alterações à IFRS 4 - Contratos 
de seguro (aplicação da IFRS 4 
com a IFRS 9) 

1-Jan-18 Esta alteração atribui às entidades que negoceiam contractos 
de seguro a opção de reconhecer em Outro rendimento 
integral em vez de reconhecer na Demonstração de 
Resultados, a volatilidade que pode resultar da aplicação da 
IFRS 9 antes da nova norma sobre contractos de seguro ser 
publicada. Adicionalmente é dada uma isenção temporária à 
aplicação da IFRS 9 até 2021 às entidades cuja actividade 
predominante seja a seguradora. Esta isenção é opcional e 
não se aplica às demonstrações financeiras consolidadas que 
incluam uma entidade seguradora. A norma não terá impacto 
nas demonstrações financeiras do grupo. 

Alterações - IFRS 2 - 
Classificação e mensuração de 
transacções de pagamentos 
baseados em acções 

1-Jan-18 Esta alteração clarifica a base de mensuração para as 
transacções de pagamentos baseados em acções liquidadas 
financeiramente (cash-settled) e a contabilização de 
modificações a um plano de pagamentos baseado em acções, 
que alteram a sua classificação de liquidado financeiramente 
(cash-settled) para liquidado com capital próprio (equity-
settled). Para além disso, introduz uma excepção aos 
princípios da IFRS 2, que passa a exigir que um plano de 
pagamentos baseado em acções seja tratado como se fosse 
totalmente liquidado com capital próprio (equity-settled), 
quando o empregador seja obrigado a reter um montante de 
imposto ao funcionário e pagar essa quantia à autoridade 
fiscal. A alteração não terá impacto nas demonstrações 
financeiras do grupo visto a entidade não apresentar 
pagamentos baseados em acções. 

IFRIC 22  - Operações em 
moeda estrangeira e 
contraprestação antecipada 

1-Jan-18 Trata-se de uma interpretação à IAS 21 ‘Os efeitos de 
alterações em taxas de câmbio’ e refere-se à determinação 
da "data da transacção" quando uma entidade paga ou recebe 
antecipadamente a contraprestação de contractos 
denominados em moeda estrangeira. A “data da transacção” 
determina a taxa de câmbio a usar para converter as 
transacções em moeda estrangeira. A norma não terá impacto 
nas demonstrações financeiras do grupo. 

Alterações à IAS 40 – 
Propriedades de investimento 

1-Jan-18 Esta alteração clarifica que os activos só podem ser 
transferidos de e para a categoria de propriedades de 
investimento quando exista evidência da alteração de uso. 
Apenas a alteração da intenção da gestão não é suficiente 
para efectuar a transferência. A alteração não terá impacto 
nas demonstrações financeiras do grupo. 

Melhorias às normas 2014 – 
2016 – Este ciclo de melhorias 
afecta os seguintes normativos: 
IFRS 1, IFRS 12 e IAS 28. 

1-Jan-18 Estas melhorias não terão impacto nas demonstrações 
financeiras do grupo. 

 

Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstrações financeiras da Empresa no exercício findo 
em 31 de Dezembro de 2018, decorrente da adopção das normas, interpretações, emendas e revisões acima 
referidas.   
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Normas, interpretações, emendas e revisões que irão entrar em vigor em exercícios futuros 

As seguintes normas contabilísticas e interpretações, com aplicação obrigatória em exercícios económicos 
futuros, foram, até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, aprovadas (“endorsed”) pela 
União Europeia:  

Norma / Interpretação Aplicável na União Europeia nos exercícios iniciados em ou após 

IFRS 16 - Locações  1-Jan-19 Esta nova norma substitui a IAS 17 com um impacto 
significativo na contabilização pelos locatários que são 
agora obrigados a reconhecer um passivo de locação 
reflectindo futuros pagamentos da locação e um activo de 
“direito de uso" para todos os contractos de locação, 
excepto certas locações de curto prazo e de activos de 
baixo valor. A definição de um contracto de locação 
também foi alterada, sendo baseada no "direito de 
controlar o uso de um activo identificado". No que se 
refere ao regime de transição, a nova norma pode ser 
aplicada retrospectivamente ou pode ser seguida uma 
abordagem retrospectiva modificada. A norma terá 
impacto nas demonstrações financeiras do grupo, todavia 
é convicção que o mesmo não é materialmente relevante. 

Alterações à IFRS 9 – Instrumentos 
financeiros : Elementos de pré-
pagamento com compensação 
negativa  

1-Jan-19 Esta alteração introduz a possibilidade de classificar 
activos financeiros com condições de pré-pagamento com 
compensação negativa ao custo amortizado, desde que se 
verifique o cumprimento de condições específicas, em vez 
de serem classificados ao justo valor através de 
resultados. A alteração não terá impacto nas 
demonstrações financeiras do grupo. 

Nova IFRIC 23  -Incerteza sobre o 
tratamento de Imposto sobre o 
rendimento 

1-Jan-19 Trata-se de uma interpretação à IAS 12 - Imposto sobre o 
rendimento, referindo-se aos requisitos de mensuração e 
reconhecimento a aplicar quando existem incertezas 
quanto à aceitação de um determinado tratamento fiscal 
por parte da Administração Fiscal relativamente a 
Imposto sobre o rendimento. Em caso de incerteza quanto 
à posição da Administração Fiscal sobre uma transacção 
específica, a entidade deverá efectuar a sua melhor 
estimativa e registar os activos ou passivos por imposto 
sobre o rendimento à luz da IAS 12, e não da IAS 37 - 
Provisões, passivos contingentes e activos contingentes, 
com base no valor esperado ou o valor mais provável. A 
aplicação da IFRIC 23 pode ser retrospectiva ou 
retrospectiva modificada. A norma não terá impacto nas 
demonstrações financeiras do grupo. 

 

Estas normas apesar de aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia, não foram adoptadas pela Empresa 
em 2018, em virtude da sua aplicação não ser ainda obrigatória. Caso as mesmas tivessem sido adoptadas 
no corrente exercício não se estima que decorressem impactos significativos nas demonstrações financeiras 
anexas. 

 

IFRS 16 – Locações 

Em 13 de Janeiro de 2016, o International Accounting Standards Board (IASB) publicou a Norma Internacional 
de Relato Financeiro (International Financial Reporting Standard) IFRS 16 Locações. Esta norma visa 
melhorar o relato financeiro sobre os contratos de locação. 

O grupo terá de adoptar a IFRS 16 Locações a partir de 1 de Janeiro de 2019. O grupo avaliou o impacto 
estimado que a adopção inicial da IFRS 16 terá nas suas demonstrações financeiras individuais conforme 
descrito abaixo. Os impactos finais da adopção desta norma a 1 de Janeiro de 2019 poderão alterar uma vez 
que as novas políticas contabilísticas estão sujeitas a alterações até ao momento em que a Empresa 
apresente as demonstrações financeiras que incluam a data de início de adopção de uma nova norma. 
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A IFRS 16 apresenta um novo modelo de contabilização das locações para o locatário, onde este reconhece 
um activo por direito de uso representando o direito de utilizar o activo implícito na locação e um passivo 
correspondente à sua obrigação de efectuar os pagamentos (rendas) da locação. A norma permite excepções 
no reconhecimento para os contratos de curta duração e locações de reduzido valor. A contabilidade do 
locador mantém-se idêntica ao normativo actual, sendo que o locador mantém a classificação da locação 
enquanto operacional ou financeira. 

A IFRS 16 substitui as seguintes normas e interpretações: 

a) IAS 17 Locações;  

b) IFRIC 4 Determinar se um Acordo Contém uma Locação;  

c) SIC-15 Locações Operacionais — Incentivos; e  

d) SIC-27 Avaliação da Substância de Transacções que Envolvam a Forma Legal de uma Locação. 

Locações nas quais o grupo é locatário 

O grupo irá reconhecer novos activos e passivos para os seus contratos de locação operacional, 
nomeadamente edifícios e transportes. A natureza dos gastos relacionados com esses contratos irá alterar 
uma vez que o grupo irá reconhecer depreciações / amortizações do direito de uso bem como gastos com 
juros do passivo de locação. 

Anteriormente, o grupo reconhecia a locação operacional numa base constante durante o período do 
contrato de locação, reconhecendo activos e passivos apenas nos momentos em que existia diferenças 
temporais entre a data do reconhecimento da despesa e o efectivo pagamento da mesma. 

Adicionalmente, o grupo deixará de reconhecer provisões para os contratos de locação operacional que 
considerar como onerosos, sendo que os pagamentos devidos serão incluídos no passivo de locação 
reconhecido pelo grupo. 

Não são esperados impactos significativos nos contratos de locação financeiras do grupo. 

Com base na informação disponível à data, o grupo estima que irá reconhecer passivos de locação no total 
entre 1.329.914€ e 1.469.905€ a 1 de Janeiro de 2019.  

Locações nas quais o grupo é locador 

O grupo irá reavaliar os contratos de locação e sublocação em que é locador, no entanto não são estimados 
impactos significativos decorrentes dos contratos de locação e sublocação em que o grupo é locador. 

Transição 

O grupo planeia aplicar a IFRS 16 com início a 1 de Janeiro de 2019 através da abordagem retrospectiva 
modificada, sendo que o efeito cumulativo da aplicação inicial da norma é reconhecido à data de aplicação 
inicial (1 de Janeiro de 2019), sem reexpressão da informação comparativa. Normas, interpretações, 
emendas e revisões ainda não adoptadas pela União Europeia 

As seguintes normas contabilísticas e interpretações foram emitidas pelo IASB e não se encontram ainda 
aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia:  

Norma / Interpretação Aplicável na União Europeia nos exercícios iniciados em ou após 

Alterações à IAS 19 – Benefícios 
dos empregados: Alterações, 
reduções e liquidações de 
planos de benefícios definidos  

1-Jan-19 Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela 
União Europeia e esta exige que uma entidade: (i) utilize 
pressupostos actualizados para determinar o custo do serviço 
actual e os juros líquidos para o período remanescente após 
a alteração, redução ou liquidação do plano, e (ii) reconheça 
no resultado do exercício como parte do custo com serviços 
passados, ou como ganho ou perda na liquidação qualquer 
redução no excedente de cobertura, mesmo que o excedente 
de cobertura não tenha sido reconhecido anteriormente 
devido ao impacto do “asset ceiling”. O impacto no “asset 
ceiling” é sempre registado em outro rendimento integral, 
não podendo ser reciclado por resultado do exercício. A 
alteração terá impacto nas demonstrações financeiras do 
grupo. 
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Alterações à IAS 28 – 
Investimentos em associadas e 
empreendimentos conjuntos: 
Investimentos de longo-prazo 
em associadas e 
empreendimentos conjuntos  

1-Jan-19 Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela 
União Europeia. A mesma clarifica que os investimentos de 
longo-prazo em associadas e empreendimentos conjuntos 
(componentes do investimento de uma entidade em 
associadas e empreendimentos conjuntos), que não estão a 
ser mensurados através do método de equivalência 
patrimonial são contabilizados segundo a IFRS 9 – 
Instrumentos financeiros. Os investimentos de longo-prazo 
em associadas e empreendimentos conjuntos estão sujeitos 
ao modelo de imparidade das perdas estimadas, antes de 
serem adicionados para efeitos de teste de imparidade ao 
investimento global numa associada ou num empreendimento 
conjunto caso existam indicadores de imparidade. A 
alteração não terá impacto nas demonstrações financeiras do 
grupo. 

Alterações à IFRS 3 – 
Concentração de actividades 
empresariais: Definição de 
negócio 

1-Jan-20 Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela 
União Europeia e constitui uma revisão à definição de negócio 
para efeitos de contabilização de concentrações de 
actividades empresariais, nomeadamente o conceito de 
aquisição e output. A nova definição exige que uma aquisição 
inclua um input e um processo substancial que 
conjuntamente gerem outputs. Estes passam a ser definidos 
como bens e serviços que sejam prestados a clientes e que 
gerem rendimentos de investimentos financeiros e outros 
rendimentos, excluindo os retornos sob a forma de reduções 
de custos e outros benefícios económicos para os accionistas. 
Adicionalmente, passam a ser permitidos ‘testes de 
concentração’ para determinar se uma transacção se refere 
à aquisição de um activo ou de um negócio. A alteração não 
terá impacto nas demonstrações financeiras do grupo. 

Alterações à IAS 1 e IAS 8: 
Definição de material 

1-Jan-20 Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela 
União Europeia e introduz (i) modificação ao conceito de 
material, (ii) clarificações quanto à referência a informações 
pouco claras, correspondendo a situações em que o seu efeito 
é similar a omitir ou distorcer tais informações, no contexto 
global das demonstrações financeiras e (iii) ainda 
clarificações quanto ao termo “principais utilizadores das 
demonstrações financeiras”. Estes são definidos como actuais 
e futuros investidores, financiadores e credores que 
dependem das demonstrações financeiras para obterem uma 
parte significativa da informação de que necessitam. As 
alterações não terão impacto nas demonstrações financeiras 
do grupo. 

Melhorias às normas 2015 – 
2017 

1-Jan-19 Este ciclo de melhorias ainda está sujeito ao processo de 
endosso pela União Europeia e afecta os seguintes 
normativos: IAS 23, IAS 12, IFRS 3 e IFRS 11 

Relativamente à IAS 23 - Custos de empréstimos obtidos há a 
clarificação que os empréstimos específicos obtidos que 
ainda permaneçam em aberto, após os activos qualificáveis a 
que respeitam estarem na sua condição de uso ou venda, 
devem ser adicionados aos empréstimos genéricos para 
calcular a taxa de juro média de capitalização nos outros 
activos qualificáveis. 

A IAS 12 - Impostos sobre o rendimento clarifica que os 
impactos fiscais dos dividendos são reconhecidos na data em 
que a entidade regista a responsabilidade pelo pagamento de 
dividendos, os quais são reconhecidos no resultado do 
exercício, em outro rendimento integral ou em capital, 
consoante a transacção ou o evento que deu origem aos 
dividendos. 
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A IFRS 3 Concentrações de atividades empresariais e IFRS 11 
Acordos conjuntos esclarecem que: (i) na obtenção de 
controlo sobre um negócio que é uma operação conjunta, os 
interesses detidos anteriormente pelo investidor são 
mensurados ao justo valor, e (ii) quando um investidor numa 
operação conjunta, que não exerce controlo conjunto, obtém 
controlo conjunto numa operação conjunta que é um 
negócio, não contabiliza o interesse detido anteriormente ao 
justo valor. 

As melhorias não têm impacto nas demonstrações financeiras 
do grupo. 

Estrutura conceptual ‘Alterações na referência a outras IFRS’ 
(a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de 
Janeiro de 2020) que ainda estão sujeitas a aprovação pela 
União Europeia. Como resultado da publicação da nova 
Estrutura Conceptual, o IASB introduziu alterações no texto 
de várias normas e interpretações, como: IFRS 2, IFRS 3, IFRS 
6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 
19, IFRIC 20, IFRIC 22, SIC 32, de forma a clarificar a aplicação 
das novas definições de activo/passivo e de 
gasto/rendimento, além de algumas das características da 
informação financeira. Essas alterações são de aplicação 
retrospectiva, excepto se impraticáveis. A alteração da 
estrutura conceptual não terá impacto nas demonstrações 
financeiras do grupo. 

IFRS 17 - Contractos de seguro 1-Jan-21 Esta norma ainda está sujeita ao processo de endosso pela 
União Europeia. A mesma substitui a IFRS 4 e é aplicável a 
todas as entidades que emitam contractos de seguro, 
contractos de resseguro e contractos de investimento com 
características de participação discricionária. A IFRS 17 
baseia-se na mensuração corrente das responsabilidades 
técnicas, a cada data de relato. A mensuração corrente pode 
assentar num modelo completo (building block approach) ou 
simplificado (premium allocation approach). O 
reconhecimento da margem técnica é diferente consoante 
esta seja positiva ou negativa. A IFRS 17 é de aplicação 
retrospectiva. A norma terá não impacto nas demonstrações 
financeiras do grupo. 

 

Estas normas não foram ainda adoptadas (“endorsed”) pela União Europeia e, como tal, não foram aplicadas 
pela Empresa no exercício findo em 31 de Dezembro de 2018.  

Relativamente a estas normas e interpretações, emitidas pelo IASB mas ainda não aprovadas (“endorsed”) 
pela União Europeia, não se estima que da futura adopção das mesmas decorram impactos significativos 
para as demonstrações financeiras anexas.  

 

4 – FLUXOS DE CAIXA 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é preparada de acordo através do método directo. Na rubrica de caixa 
e equivalentes de caixa estão considerados os investimentos vencíveis a menos de três meses e para os quais 
o risco de alteração de valor é insignificante. 

A rubrica Caixa e seus equivalentes em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 detalha-se conforme se segue: 

 

Caixa 11 682 15 933

Depósitos à ordem 20 957 695 17 951 260

Depósitos a prazo 278 087 767 692

Depósito escrow 694 954 -

Total de caixa e depósitos bancários 21 942 418 18 734 885

Descrição 2018 2017
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Os fluxos de caixa são classificados na Demonstração dos Fluxos de Caixa, dependendo da sua natureza, em 
(1) actividades operacionais; (2) actividades de financiamento; e (3) actividades de investimento. As 
actividades operacionais englobam essencialmente os recebimentos de clientes, e os pagamentos a 
fornecedores, ao pessoal, de imposto sobre o rendimento e de impostos indirectos líquidos. Os fluxos de 
caixa abrangidos nas actividades de investimento incluem, nomeadamente, recebimentos e pagamentos 
decorrentes da compra e venda de activos imobilizados. Os fluxos de caixa abrangidos nas actividades de 
financiamento incluem, designadamente, os pagamentos e recebimentos referentes a empréstimos obtidos 
e pagamentos relacionados com juros e despesas relacionadas. 

 

5 – PARTES RELACIONADAS 

Relacionamentos com Empresa-mãe 

 

Como referido na Nota 1, A Farminveste SGPS é actualmente detida em 87,47% pela Associação Nacional 
das Farmácias (ANF), estando os restantes 12,53% distribuídos pelos restantes accionistas.  

 

Remuneração dos membros dos órgãos sociais 

No ano de 2018, as remunerações pagas dos órgãos sociais das empresas do Grupo Farminveste SGPS foram 
€2.528.958. 

Informação complementar sobre as remunerações dos Corpos Sociais e Quadros Dirigentes da ANF e 
Empresas Subsidiárias 

Mapa com a identificação dos titulares dos órgãos sociais, remunerados e não remunerados e a indicação da remuneração 
mensal média e global em 31-03-2019 

 

 

Associação Nacional das Farmácias

Associação Nacional das Farmácias

Nome da empresa-mãe imediata:

Nome da empresa-mãe controladora final:

Situação em 31-03-2019

Nome R/NR legenda: R - Remunerado; NR - Não Remunerado

1. ANF

1.1 Órgãos Sociais

Direcção Paulo Cleto Duarte NR

Vítor Segurado NR

Nuno Vasco Lopes NR

Ana Cristina Gaspar NR

Pedro Ferreira NR

Silvia Rodrigues NR

Tiago Galvão NR

Cátia Sousa Marques NR

Duarte Santos NR

suplente Sofia Boavida NR

suplente Mariana Mouro NR

Mesa Assembleia Geral João Silveira NR

Luis Matias NR

Isabel Laranjeira Pais NR

Fernando Monteiro NR

Conselho Fiscal Nuno Barros NR

Carlos Paula NR

Pedro Falcão e Silva NR

suplente Sara Terra NR

Conselho Disciplinar Helena Amado NR

Rui Novo da Silva NR

Francisco Matos Ferreira NR

José Furtado NR

suplente Lara Nicolau NR

suplente Valter Gomes NR

Fiscal Único Oliveira, Reis & Associados R



Relatório & Contas 2018   

 

FARMINVESTE – SGPS, S.A. 

Travessa de Santa Catarina 8 1200-403 Lisboa Telefone 214 278 610    
Capital Social: € 100.000.000 - Contribuinte Nº. 509 491 480 

 

74 

 

 

  

 

 

1.2 Executive Leadership Team

Paulo Cleto Duarte NR

Abel Mesquita R

Nuno Flora R

Humberto Martins R

Bonifácio Lopes R

Miguel Lança R

Joaquim Fausto Ferreira NR

Pedro Ferreira NR

Duarte Castelo Branco NR

Nuno Vasco Lopes NR

Tiago Galvão NR

João Norte NR

Tiago Sopas NR

Henrique Moreira NR

remuneração mensal global 52 759,54 €

nº de colaboradores remunerados 5

remuneração mensal média 10 551,91 €

2. FINANFARMA Integra a gestão das seguintes empresas:

Farminveste 2 SGPS Lda

2.1 Órgãos Sociais Finanfarma SA

Conselho de Administração Paulo Duarte NR

Vítor Segurado NR

Bonifácio Lopes R

Tiago Sopas (Comissão Executiva) R

Ricardo Costa e Silva (Comissão Executiva) R

Daniel Moreira (Comissão Executiva) R

remuneração mensal global CE 33 000,00 €

nº de colaboradores remunerados 4

remuneração mensal média 8 250,00 €

Mesa Assembleia Geral Ana Cristina Gaspar NR

Abel Mesquita NR

Fiscal Único Oliveira, Reis & Associados R

3. FARMINVESTE SGPS Integra a gestão das seguintes empresas:

Farminveste SGPS SA

3.1 Órgãos Sociais Farminveste IPG SA

Conselho de Administração Paulo Duarte NR Farminveste 3 SGPS Lda

Vítor Segurado R * Imofarma FEIIF

Nuno Vasco Lopes NR Globalvet Lda

Ana Cristina Gaspar NR Farbiowell

Pedro Ferreira NR Cuidafarma

Tiago Galvão NR GO FAR Insurance

Francisco Faria R *    Aponatura

Augusto Meneses R *    Servestec

Abel Mesquita NR

Mesa Assembleia Geral Helena Amado NR

Victor Réfega Fernandes NR

Fernando Monteiro NR

Conselho Fiscal Nuno Barros NR

Carlos Paula NR

Oliveira, Reis & Associados R

Comissão de Remunerações João Cordeiro NR

José Tavares Moreira NR

Luis Pereira da Silva NR

* remuneração dos administradores não executivos de 1.000 € mensais
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3.2 Executive Leadership Team

Paulo Cleto Duarte R

Abel Mesquita NR

Nuno Flora NR

Humberto Martins NR

Bonifácio Lopes NR

Miguel Lança NR

Joaquim Fausto Ferreira R

Pedro Ferreira R

Duarte Castelo Branco R

Nuno Vasco Lopes NR

Tiago Galvão NR

João Norte NR

Tiago Sopas NR

Ana Cristina Gaspar R

Henrique Moreira R

remuneração mensal global 70 642,50 €

nº de colaboradores remunerados 6

remuneração mensal média 11 773,75 €

4. GLINTT Integra a gestão das seguintes empresas:

Glintt - Global Intelligent Technologies SA

4.1 Órgãos Sociais Glintt - Business Solutions Lda

Conselho de Administração Luis Matias R * Glintt - Healthcare Solutions SA

Vítor Segurado R * Glintt Inov SA

Ana Cristina Gaspar R * Glintt España SL

Miguel Lança R * Pulso Informática SL

Nuno Vasco Lopes (Comissão Executiva) R Consoft SAU

Luis Cocco (Comissão Executiva) R Farmasoft SL

João Paulo Cabecinha (Comissão Executiva) R Qwerty Informatica SL

Filipa Fixe (Comissão Executiva) R QwertyFarma SL

Dario Martins (Comissão Executiva) R Glintt Brasil Ltda

Glintt Angola Lda

Glintt Ireland Ltd

remuneração mensal global CE 51 500,00 € Glintt UK Ltd

nº de colaboradores remunerados 5

remuneração mensal média 10 300,00 €

Mesa Assembleia Geral José Tavares Moreira R **

José Ponte Zeferino R **

Conselho Fiscal Fernando Monteiro NR

João Lopes Ribeiro NR

Nuno Miguel Ribeiro António R **

Comissão de Remunerações João Cordeiro NR

Luis Pereira da Silva R **

Victor Refega Fernandes R **

*   remuneração dos administradores não executivos de 1.000 € mensais

** a remuneração dos membros do Conselho Fiscal,  da Assembleia Geral e da Comissão de 

     de Remuneraçôes varia entre 750 € a 4.000 € anuais 
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5. Alliance Healthcare

Integra a gestão das seguintes empresas:

5.1 Órgãos Sociais Alliance Healthcare SA

Conselho de Administração Abel Mesquita NR Alliance Healthcare SGPS Lda

Juan Guerra NR Almus Lda

Wolfgang Maehr NR Alloga Logifarma S.A.

Vítor Segurado NR Alliance Healthcare Açores SA

Tiago Galvão NR

Mesa Assembleia Geral Victor Réfega Fernandes NR

Nuno Sapateiro NR

Conselho Fiscal Carlos Corte-Real Pereira R **

Carlos Grenha R **

Fernando Magarreiro R **

** remuneração dos membros do Conselho Fiscal de 750 € por reunião

5.2 Comissão Executiva

Tiago Galvão R

Hugo Ramos R

Manuel Cordeiro R

César Santos R

remuneração mensal global 34 000,00 €

nº de colaboradores remunerados 4

remuneração mensal média 8 500,00 €

6. HMR

Integra a gestão das seguintes empresas:

6.1 Órgãos Sociais HMR International

Conselho de Administração Paulo Duarte NR HMR Portugal Lda

Vítor Segurado NR HMR Espanha SL

Abel Mesquita NR HMR Irlanda Ld

João Norte NR HMR Alemanha GmbH

Fiscal Único Oliveira, Reis & Associados R    Actone S.A. 

6.2 Comissão Executiva

João Norte R

Carlos Mocho R

Mário Castro R

António Ventura R

Artur Carvalho R

remuneração mensal global 53 570,00 €

nº de colaboradores remunerados 5

remuneração mensal média 10 714,00 €

7. FARMINVESTE 4 SERVIÇOS

7.1 Órgãos Sociais

Conselho de Administração Vítor Segurado R *

Ana Cristina Gaspar NR

Nuno Flora NR

Bonifácio Lopes NR

Henrique Moreira NR

Miguel Lança NR

Luis Cocco NR

Fiscal Único Oliveira, Reis & Associados R

* remuneração dos administradores não executivos de 1.000 € mensais
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Mapa resumo da evolução da remuneração mensal média e global de 2010 a 2019 

 

 

 

Saldos e Transacções entre partes relacionadas 

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, os saldos e as transacções efectuadas entre as partes relacionadas são 
os seguintes: 

 

 

 

8. INFOSAÚDE

8.1 Órgãos Sociais

Gerência Silvia Rodrigues R *

Joana Carvalho R *

Duarte Santos R *

Célia Sofia Boavida R *

Cátia Sousa Marques R *

Fiscal Único Oliveira, Reis & Associados R

* remuneração igual à dos administradores não executivos de 1.000 € mensais

Comissões Executivas: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 31/03/2019

ANF

remuneração mensal global 69 070,76 69 070,76 69 070,76 53 787,21 70 287,21 54 799,00 49 121,93 49 121,93 62 266,03 52 759,54

nº de colaboradores remunerados 5 5 5 5 7 6 5 5 6 5

remuneração mensal média 13 814,15 13 814,15 13 814,15 10 757,44 10 041,03 9 133,17 9 824,39 9 824,39 10 377,67 10 551,91

prémios anuais em função do cumprimento

dos objectivos estabelecidos 184 972,50 125 000,00 192 637,50 124 968,02 82 500,00 98 500,00 99 550,00 208 106,06 224 646,46 na

Finanfarma

remuneração mensal global 11 727,90 16 488,86 16 488,86 12 500,00 12 500,00 12 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 33 000,00

nº de colaboradores remunerados 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4

remuneração mensal média 3 909,30 4 122,22 4 122,22 4 166,67 4 166,67 4 166,67 7 500,00 7 500,00 7 500,00 8 250,00

prémios anuais em função do cumprimento

dos objectivos estabelecidos 2 606,47 3 111,18 2 153,89 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 49 000,00 na

Farminveste

remuneração mensal global 38 756,15 38 756,15 48 756,15 28 193,55 28 193,55 40 050,69 56 109,62 38 782,04 34 000,00 70 642,50

nº de colaboradores remunerados 2 2 3 2 2 4 5 4 3 6

remuneração mensal média 19 378,08 19 378,08 16 252,05 14 096,78 14 096,78 10 012,67 11 221,92 9 695,51 11 333,33 11 773,75

prémios anuais em função do cumprimento

dos objectivos estabelecidos 63 000,00 250 362,05 160 498,25 40 400,00 145 524,57 281 816,38 197 921,39 135 000,00 157 500,00 na

Glintt

remuneração mensal global 51 355,52 62 112,11 63 000,00 63 000,00 50 400,00 49 742,50 38 542,50 38 542,50 70 042,50 51 500,00

nº de colaboradores remunerados 3 4 4 4 4 4 3 3 7 5

remuneração mensal média 17 118,51 15 528,03 15 750,00 15 750,00 12 600,00 12 435,63 12 847,50 12 847,50 10 006,07 10 300,00

prémios anuais em função do cumprimento

dos objectivos estabelecidos 297 500,00 466 482,16 187 529,83 0,00 102 882,00 94 453,00 0,00 226 794,00 279 543,45 na

Alliance Healthcare

remuneração mensal global 42 075,18 42 075,18 55 781,96 47 281,96 47 881,90 56 086,53 36 577,37 36 577,37 38 618,15 34 000,00

nº de colaboradores remunerados 4 4 6 5 5 6 6 6 5 4

remuneração mensal média 10 518,80 10 518,80 9 296,99 9 456,39 9 576,38 9 347,76 6 096,23 6 096,23 7 723,63 8 500,00

prémios anuais em função do cumprimento

dos objectivos estabelecidos 0,00 0,00 0,00 80 000,00 194 974,05 221 569,43 195 727,46 170 434,00 194 076,63 na

HMR 

remuneração mensal global 52 233,93 41 698,11 53 570,00

nº de colaboradores remunerados 5 4 5

remuneração mensal média 10 446,79 10 424,53 10 714,00

prémios anuais em função do cumprimento

dos objectivos estabelecidos 131 544,87 196 573,27 na

na - Não atribuído à data

Transacções / Saldos partes relacionadas

2018

Prestação de 

serviços

Fornecimentos e 

Seviços Externos

Juros 

recebidos/(Pagos)

Empréstimos 

obtidos
Contas a receber Contas a pagar

Empresa-mãe 3 655 581 - - 480 000 235 439 16 030

Outras Partes Relacionadas 4 028 191 2 058 540 -249 411 - 5 910 310 1 341 579
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6 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Durante o exercício de 2018, os movimentos nas rubricas de activos fixos tangíveis e respectivas 
depreciações acumuladas e perdas por imparidade foram: 

 

 

Os imóveis que constituem a carteira do Imofarma encontram-se classificados em três rubricas do balanço:  

Activos fixos tangíveis, Propriedades de investimento e Activos não correntes detidos para venda. A sua 
classificação teve por base os seguintes pressupostos: 

− Activos fixos tangíveis (€73,7 milhões): os imóveis arrendados a empresas do Grupo ou que não 
pertençam ao grupo e que garantem um rendimento, são considerados com activos tangíveis; 

− Propriedades de investimento (€15,5 milhões) (Nota 8): os terrenos e o andar da Almirante Reis 
constituem activos que são mantidos na carteira do fundo numa perspectiva de valorização 
imobiliária, sendo considerados como propriedades de investimento;  

− Activos não correntes detidos para venda: em 2017 estava classificada o activo Quinta Vela Pereiras 
pelo valor de €1,5 milhões, o qual foi alienado durante 2018 (Nota 9). 

Relativamente aos Activos fixos tangíveis, considerou-se que estes não deveriam ser depreciados, uma vez 
que, comparando os valores contabilísticos com os residuais, estes são sempre superiores, conforme estudo 
abaixo reproduzido. 

 

Rendas dos activos tangíveis do IMOFARMA 

 

 

Transacções / Saldos partes relacionadas

2017

Prestação de 

serviços

Fornecimentos 

e Seviços 

Juros 

recebidos/(Pagos)

Activos 

tangíveis

Contas a 

receber

Contas a 

pagar

Empresa-mãe 3 838 834 1 561 576 - - 12 185 2 017 116

Outras Partes Relacionadas 1 917 273 156 637 -95 288 60 000 489 118 541 102

Consolidado 2017
Variações de 

Perímetro
Adições

Reavaliações 

(Nota 24)

Alienações e 

abates
Transferências

Acertos 

cambiais
2018

 Terrenos e recursos naturais 2 710 597 - - - - - - 2 710 597

 Edifícios e outras construções 90 975 469 126 889 54 127 1 498 495 -1 500 522 891 -438 657 92 737 713

 Equipamento básico 29 476 881 65 738 176 480 - -460 318 43 804 -461 29 302 123

 Equipamento de transporte 1 355 892 129 498 62 898 - -266 268 - -51 050 1 230 971

 Equipamento administrativo 9 748 278 70 130 780 677 - -451 692 84 886 -9 280 10 222 999

 Equipamentos biológicos - - - - - - - -

 Outros activos tangíveis 1 250 615 8 892 11 894 - -45 723 -38 -669 1 224 972

 Investimentos em curso - activos tangíveis 49 817 - 2 607 211 - - -622 848 - 2 034 180

Activo tangível bruto 135 567 549 401 147 3 693 286 1 498 495 -1 225 501 28 696 -500 117 139 463 560

 Depreciações acumuladas (Nota 27) -42 022 900 -270 846 -3 161 615 - 1 213 718 -28 696 258 576 -44 011 764

 Perdas por imparidade e reversões acumul. -266 123 - 540 014 - - - - 273 891

 Depreciação acumulada -42 289 023 -270 846 -2 621 601 - 1 213 718 -28 696 258 576 -43 737 873

Activo tangível liquido 93 278 527 130 301 1 071 684 1 498 495 -11 783 - -241 540 95 725 687
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O valor das rendas anuais para 2019 compreende já a actualização contratualmente prevista em todos os 
contratos de arrendamento, assim como revisões efectuadas às mesmas efectuadas entre as partes. 

Pressupostos de cálculo dos valores residuais dos imóveis 

Consideram-se os imóveis activos tangíveis do Imofarma como na quase totalidade afectos ao 
desenvolvimento das actividades exercidas pela Farminveste e sociedades por si participadas. Nesta 
perspectiva, do ponto de vista do Imofarma, este rendimento é considerado como estável e permanente. 

Para efeitos de determinação dos valores residuais dos imóveis que constituem activos tangíveis do 
Imofarma, foram considerados os pressupostos seguintes: 

1) Valor anual de renda por imóvel (R) – valor que constituí o cash-flow anual de rendimento que 
permite calcular o valor global do imóvel na maturidade (valor residual), devidamente actualizado 
a 31 de Dezembro de 2018; 

2) Yield – a yield representa a taxa de rendimento gerada por um activo, considerando o seu valor 
contabilístico; calcula-se pela divisão do valor anual da renda pelo valor contabilístico global do 
imóvel; 

3) Taxa de inflação – taxa anual que representa o crescimento contínuo e generalizado dos preços dos 
bens junto dos consumidores, definido pelo Instituto Nacional de Estatística, indicador 
contratualmente definido pelo Imofarma com todos os inquilinos para actualização anual das rendas 
praticadas; 

4) Perpetuidade – considerando o carácter estável e permanente dos inquilinos do IMOFARMA e do valor 
por estes pagos pelo arrendamento dos imóveis, o modelo financeiro para cálculo do valor residual 
de cada imóvel a preços de 31 de Dezembro de 2019 assenta na fórmula da perpetuidade, com 
crescimento das rendas à taxa de inflação: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙31/12/2017 =  
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙31/12/2018

(𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 − 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜)
 

Para obtenção de valores de mercado foram tidos em consideração os relatórios “Office Market View Lisbon” 
e “Real Estate Market Outlook” da CB Richard Ellis e “Office Market Snapshot 4T18“ e “Marketbeat Portugal 
19” da Cushman & Wakefield, constando estes documentos como anexos ao presente memorando. 

Em termos de yield que se está a praticar no mercado de investimento imobiliário em Lisboa, refere a C&W 
no seu relatório Marketbeat Portugal (pág. 39) menciona que “A compressão das yields, iniciadas em 2014, 
manteve-se ao longo de 2018. Em Dezembro as yields prime do mercado imobiliário situavam-se nos 4,00% 
para escritórios, 4,75 % para centros comerciais, 4,00 % para comércio de rua e 6,25% para industrial”. 
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O quadro apresentado no relatório da CB Richard Ellis (pág. 12) corrobora os mesmos dados: 

 

Assim, para efeitos do cálculo do valor residual a preços de 31 de Dezembro de 2018 foi considerado um 
Yield média de 5,25%. Em termos da inflação, foi considerando um crescimento à taxa anual de 2%, valor 
de referência do Banco Central Europeu para o comportamento da inflação na Zona Euro a longo prazo. 

 

Cálculo dos valores residuais dos imóveis 

Considerando os pressupostos apresentados, o quadro seguinte reflecte o valor contabilístico bem como o 
valor residual para cada activo tangível: 

 

Conclusão 

Comparando os valores contabilísticos com os residuais, conclui-se estes serem sempre superiores. Por este 
motivo, não devem ser consideradas políticas de amortização dos activos que iriam distorcer ainda mais o 
valor contabilístico dos imóveis quando comparado com o seu valor conforme demonstrado. 

 

7 – LOCAÇÕES 

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 o Grupo Alliance é locatário em contratos de locação financeira 
relacionados com edifícios e equipamento. Os bens detidos em regime de locação financeira em 31 de 
Dezembro de 2018 e 2017 são detalhados conforme se segue: 
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A Alliance utiliza ainda diversos escritórios e armazéns através de contratos de locação operacional, os quais 
consideram prazos que variam entre os 6 meses e os 15 anos (de acordo com o período inicialmente 
contratado), com opção de renovação. Todos estes contratos são canceláveis mediante aviso prévio e as 
rendas são actualizadas anualmente, com base em indicadores da inflação e/ou de mercado. 

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 foram reconhecidos gastos com locações operacionais, na 
rubrica da demonstração dos resultados “Fornecimentos e serviços externos”, conforme se segue:  

 

8 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 

Conforme referido na Nota 3, as propriedades de investimento são registadas ao custo de aquisição acrescido 
das despesas de compra e registo de propriedade, deduzidos de amortizações acumuladas e perdas por 
imparidade acumuladas, quando aplicável. Os custos incorridos (manutenções, reparações, seguros e 
impostos sobre propriedades), a par dos rendimentos e rendas obtidos com propriedades de investimento 
são reconhecidos na demonstração de resultados do período a que se referem. 

O Grupo tem registado na sua conta de propriedades de investimento imóveis pertencentes ao Imofarma, 
conforme detalhe abaixo: 

 

9 – ACTIVOS NÃO CORRENTES DISPONÍVEIS PARA VENDA 

Durante o exercício de 2018, foi alienado o imóvel sito na Quinta Vale Pereiras (Ponte de Lima) pelo valor 
de €1,55 milhões. Este activo era propriedade do Imofarma e encontrava-se classificado como Activo não 
corrente disponível para venda a 31 de Dezembro de 2017, pelo valor de €1,512 milhões.  

 

 

  

Valor Custo Amortização Valor Líquido

Terrenos e recursos naturais / Armazéns Pico d'água 262 500 - 262 500 262 500

Edifícios e outras construções  / Armazéns Pico d'água 787 500 -154 236 633 264 649 262

Equipamento Básico / Automatização 1 939 971 -1 939 971 - 64 666

Equipamento Administrativo / "Call Center" 411 606 -339 216 72 390 113 735

3 401 577 -2 433 423 968 154 1 090 163

2018
Conta/Bem 2017

Classificação 2018 2017

Edifícios 2 223 295 2 183 443

Viaturas 494 132 446 315

Outros 65 943 74 100

2 783 370 2 703 858

Terreno - Abrunheira e Linhó-Estrada de Albarraque - Quinta da Beloura 14 885 24/07/2008 4 457 715 Portugal Sintra

Terreno - Abrunheira e Linhó-Estrada de Albarraque - Quinta da Beloura 5 932 24/07/2008 1 769 595 Portugal Sintra

Terreno - Abrunheira e Linhó-Estrada de Albarraque - Quinta da Beloura 4 906 24/07/2008 1 427 090 Portugal Sintra

Urbana - F. PÓLVORA - LT EIT5 - Barcarena - OEIRAS 3 370 16/05/2006 387 000 Portugal Oeiras

Urbana - F. PÓLVORA - LT EIT6 - Barcarena - OEIRAS 3 174 16/05/2006 338 000 Portugal Oeiras

Terreno - Quinta do Ferral - Quinta do Ferral - Santa Iria da Azoia 89 302 29/06/2009 2 215 000 Portugal Loures

Terreno - VALE DE TOIROS - Palmela - Palmela 255 404 16/05/2006 4 454 350 Portugal Palmela

ALMIRANTE REIS - Av. Almirante Reis, 74-E e 74-H - Lisboa 160 16/05/2006 434 000 Portugal Lisboa

15 482 750

País MunicípioImóveis situados em Estados da União Europeia Área (m2)
Data 

Aquisição
Valor Imóvel
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10 – GOODWILL 

Durante o exercício de 2018, o movimento na rubrica de Goodwill e respectivas perdas por imparidade foi 
conforme abaixo discriminado: 

 

Foram realizados testes de imparidade, às participadas, pelo método dos cash-flows futuros descontados, 
com base no Plano de Negócios de cada uma das empresas para os próximos cinco anos, não tendo sido 
detectadas situações de imparidade. 

 

11 – ACTIVOS INTANGÍVEIS 

Durante o exercício de 2018, o movimento nas rubricas de activos intangíveis e respectivas amortizações 
acumuladas e perdas por imparidade foi conforme abaixo discriminado: 

 

 

As amortizações do exercício foram registadas na rubrica da demonstração dos resultados “Gastos/Reversões 
de depreciação e de amortização” (Nota 27). 

A rubrica de Trabalhos para a própria empresa originou o reconhecimento de activos intangíveis, registados 
como adições do ano, no montante de €4.560.249. 

Entidade Saldo Inicial Aumentos Saldo Final

Farminveste 4 - Serviços S.A. - - -

José de Mello Saúde, SGPS, S.A 12 360 147 - 12 360 147

Alliance Healthcare, S.A. 17 267 727 - 17 267 727

Alloga Portugal - Produtos de Consumo Farmacêutica, Lda. 4 636 420 - 4 636 420

Proconfar - Produtos de Consumo e Farmacêuticos, S.A. 1 756 321 - 1 756 321

Eurociber 18 098 387 - 18 098 387

WEN 9 368 062 - 9 368 062

Sols e Solsuni 3 952 926 - 3 952 926

Bytecode 6 310 267 - 6 310 267

Glintt HS 9 813 901 - 9 813 901

Pulso Informática 3 260 281 - 3 260 281

EHC 1 472 458 - 1 472 458

Consiste - SGPS 32 796 606 - 32 796 606

Total de goodwill 121 093 503 - 121 093 503

Consolidado 2017
Alteração de 

perimetro
Adições Alienações Transferências

Acertos 

cambiais
2018

Intangíveis desenvolvidos internamente 18 396 187 - 4 078 930 - 202 706 - 22 677 823

Projectos de desenvolvimento 2 471 951 45 313 - - - - 2 517 264

Programas de computador 10 548 115 69 244 1 394 270 -2 908 3 921 030 -4 073 15 925 678

Propriedade industrial 2 204 581 - 43 783 -233 428 -316 592 - 1 698 344

Outros activos Intangíveis 33 468 457 - 4 361 624 - - - 37 830 081

Investimentos em curso - Activos intangíveis 4 926 898 - 9 059 932 - -3 835 839 - 10 150 991

Activo intangível bruto 72 016 189 114 557 18 938 539 -236 336 -28 696 -4 073 90 800 181

Amortizações acumuladas (nota 27) -25 195 332 -95 427 -5 613 591 196 595 28 696 4 073 -30 674 987

Perdas por imparidade acumuladas -316 667 -204 589 - - - -521 256

 Amortização  acumulada -25 511 999 -95 427 -5 818 180 196 595 28 696 4 073 -31 196 243

Activo intangível líquido 46 504 190 19 130 13 120 359 -39 741 - - 59 603 937
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No final de 2018: i) não foram identificados factores ou circunstâncias que conduzissem à definição de vidas 
úteis indefinidas; ii) não se encontra escriturado qualquer activo intangível que, individualmente, tenha um 
efeito materialmente relevante para as demonstrações financeiras consolidadas; iii) não existem activos 
intangíveis adquiridos por meio de um subsídio do governo e inicialmente reconhecidos pelo justo valor; iv) 
não existem quantias escrituradas de activos intangíveis com titularidade restringida, nem quantias 
escrituradas de activos intangíveis dados como garantias de passivos; v) não existem compromissos 
contratuais para aquisição de activos intangíveis; vi) não existem activos intangíveis contabilizados por 
quantias revalorizadas; e vii) não foram reconhecidos gastos relacionadas com dispêndios de pesquisa e 
desenvolvimento (incluindo todos os gastos por natureza que foram, face ao seu destino, classificados como 
gastos de pesquisa e desenvolvimento, bem como os gastos de pesquisa e desenvolvimento que foram 
capitalizados). 

 

12 – PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS 

As empresas incluídas na consolidação, suas sedes sociais, proporção do capital detido e método utilizado 
em 31 de Dezembro de 2018 são as seguintes: 

 

(1) A percentagem de participação na FV3 é de: 99,99906%. 

(2) A percentagem de participação no Imofarma é de: 87,53095%. 

(3) A percentagem de participação na Glintt é de: 76,40451% 

 

Denominação Social Sede
Percentagem de 

participação
Método consolidação

Farminveste SGPS, SA Lisboa - Empresa-mãe

Empresas Subsidiárias

Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. Lisboa 100,00% Integral

Farminveste 4 - Serviços S.A. Sintra 100,00% Integral

Farminveste 3 - Gestão de Participações, SGPS, Lda Lisboa 100,00% (1) Integral

hmR - Health Market Research International, S.A. Lisboa 100,00% Integral

hmR - Health Market Research Portugal, Unipessoal Lda. Lisboa 100,00% Integral

hmR -  Health Market Research  - España, S.L. Madrid 100,00% Integral

hmR Ireland Limited Dublin 50,00% Integral

hmR Health Market Research Germany GmbH Frankfurt 100,00% Integral

Actone, S.A. Lisboa 76,00% Integral

Alliance Healthcare, S.A. Porto 51,00% Integral

Imofarma - Fundo Especial de investimento Imobiliário Fechado Lisboa 87,53% (2) Integral

Globalvet - Soluções e Inovação Veterinária, Lda. Lisboa 75,00% Integral

Glintt - Global Intelligent Technologies, SGPS, S.A. Sintra 76,4% (3) Integral

Farbiowell - Suplementos Alimentares, Lda. Lisboa 51,00% Integral

Aponatura Lisboa 60,00% Integral

Empresas Associadas

José de Mello Saúde, SGPS, S.A Lisboa 30,00% Equivalência Patrimonial

José de Mello Residências e Serviços, SGPS, S.A. Lisboa 27,00% Equivalência Patrimonial

PHD Germany 20,00% Equivalência Patrimonial

Entidades conjuntamente controladas

  Go Far Insurance - Soluções e Serviços Para Protecção da Saúde, Mediação de Seguros, S.ALisboa 50,00% Equivalência Patrimonial

Cuidafarma, Lda. Lisboa 50,00% Equivalência Patrimonial

Servestec Lisboa 50,00% Equivalência Patrimonial
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O perímetro de consolidação do exercício de 2018 sofreu a incorporação de três novas empresas 
comparativamente a 2017, a Actone SA e a Aponatura Portugal, Lda, que consolidação integralmente e a 
Servestec, Lda cujo participação é reconhecido pelo método de equivalência patrimonial. Adicionalmente, 
foi reconhecida a participação na PHD pelo método de equivalência patrimonial, sendo que em 2017 se 
encontrava registada ao custo. 

A informação financeira disponível à data da demonstração da posição financeira das empresas participadas 
(subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos) resume-se como segue: 

 

 

 

A Farminveste IPG detém, através da sua participada Farminveste 3, uma participação financeira de 76,4% 
na Glintt, registada pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP) nas suas contas individuais.  

A sociedade Glintt encontra-se cotada no mercado NYSE EURONEXT. À data de 31 de Dezembro de 2018, a 
valorização da participação na Glintt à cotação de mercado era de €11.959.839,90 (66.443.555 acções a € 
0,18/acção). À data deste relatório a acção Glintt encerrou o dia com a cotação de € 0,19/acção. 

A Farminveste 3 considera este investimento financeiro como muito relevante e estratégico para o Grupo 
Farminveste. Por este motivo, não ajustou em 2018 nem em anos anteriores o valor da sua participação na 
Glintt em função da cotação das suas acções. 

Este procedimento assenta, igualmente, na verificação de que os testes de imparidade realizados às 
participadas da própria Glintt (uma vez que é uma sociedade cotada sujeita às IFRS/IAS), concluem não 
existir a necessidade de registar quaisquer ajustamentos por imparidade no seu capital próprio. 

O detalhe das rubricas de participações financeiras e outros activos financeiros a 31 de Dezembro de 2018 
e 2017 apresentava-se da seguinte forma: 

Entidades
Data de relato das 

Demonstrações financeiras

% de 

participação
Activo Passivo

Capital 

próprio
Gastos Rendimentos

Farminveste SGPS, S.A. 16 de abril de 2019 Empresa-mãe 122 987 063 5 611 934 117 375 129 214 016 3 262 577

Empresas Subsidiárias

Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. 12 de abril de 2018 Empresa-mãe 254 155 364 114 151 677 140 003 686 34 237 327 35 060 705

Alliance Healthcare, S.A. 21 de março de 2019 51,0% 174 026 464 106 097 741 67 928 723 581 401 498 598 073 733

Aponatura Portugal, Lda 19 de março de 2019 60,0% 104 394 17 332 87 062 15 201 -

Farbiowell - Suplementos Alimentares, Lda. 19 de março de 2019 51,0% 469 903 885 074 -415 171 562 214 99 204

Farminveste 4 - Serviços S.A. 22 de março de 2019 100,0% 8 443 998 7 134 977 1 309 021 11 714 140 11 887 143

Farminveste 3 - Gestão de Participações, SGPS, Lda 5 de abril de 2019 100,0% 57 578 559 5 415 548 52 163 011 115 342 1 076 925

Globalvet - Soluções e Inovação Veterinária, Lda. 19 de março de 2019 75,0% 259 748 267 225 -7 477 1 370 075 1 243 651

hmR - Health Market Research International, S.A. 19 de março de 2019 100,0% 48 129 900 26 181 377 21 948 522 23 498 645 16 569 350

Imofarma - Fundo Especial de investimento Imobiliário Fechado 29 de março de 2019 87,5% 90 099 798 23 384 636 66 715 162 3 199 193 7 687 532

Glintt - Global Intelligent Technologies, SGPS, S.A. 15 de março de 2019 76,4% 167 982 533 93 813 297 74 169 236 85 088 444 86 475 850

Empresas Associadas

José de Mello Saúde, SGPS, S.A 21 de março de 2019 30,0% 803 898 634 704 748 973 99 149 662 607 044 950 639 149 258

José de Mello Residências e Serviços, SGPS, S.A. 21 de março de 2019 27,0% 25 149 880 23 869 357 1 280 523 7 557 105 7 398 193

PHD GmbH 14 de março de 2019 20,0% 295 515 868 008 -572 492 970 166 387 079

Entidades conjuntamente controladas

  Go Far Insurance - Soluções e Serviços Para Protecção da Saúde, Mediação de Seguros, S.A19 de março de 2019 50,0% 499 683 298 750 200 933 919 548 256 921

Cuidafarma, Lda. 19 de março de 2019 50,0% 722 589 860 406 -137 817 516 349 215 286

Servestec, Lda 12 de março de 2019 50,0% 5 312 1 753 3 559 -1 441 -
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A participação financeira na José de Mello Saúde (30%) é detida pela Farminveste IPG. A Farminveste IPG 
detém ainda uma participação na José de Mello Residências e Serviços (27%) que se encontra sem valor, 
resultado da aplicação do método da equivalência patrimonial. A participação na José de Mello Residências 
e Serviços reduziu face a 2017, pelo facto de ter sido efectuado um aumento de capital no qual a 
Farminveste IPG não participou. 

Os resultados destas participações estão reconhecidos da Demonstração de Resultados, na rubrica 
“Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos”, conforme detalhe: 

 

 

13 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 

O imposto sobre o rendimento reconhecido no exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 é composto 
da seguinte forma: 

Participações Financeiras 28 875 168 26 800 533

Empresas Associadas- MEP 28 586 164 26 557 283

José de Mello Saúde 28 499 286 26 456 955

Servestec 1 780 -

Go Far Insurance 472 14 576

Cuidafarma - 1 126

Sensing Evolution 84 626 84 626

Participações Financeiras - Outros métodos 289 004 243 250

Empresas Associadas  - Outros métodos 289 004 243 250

PHD - 5 000

Eco3 Multimedia, S.A. 33 318 33 318

Mantelnor EGAP 3 000 3 000

PCTA - Parque de Ciência e Tecnologia do Alenteja, S.A. 40 000 40 000

Lisgarante - Sociedade de Garantia Mutua, S.A. 21 000 21 000

Outras 191 686 140 932

Outros Activos Financeiros 5 041 902 5 113 812

Outros Activos Financeiros 5 041 902 5 113 812

Clientes e outras contas a receber - activo não corrente 5 041 902 5 113 812

Total 33 917 070 31 914 345

   Descrição 2018 2017

Empresa-mãe Participada % participação 2018 2017

Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. José de Mello Saúde, SGPS, S.A 30,00% 4 753 136 6 846 059

Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. José de Mello Residências e Serviços 27,00% -36 927 131 857

Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. Go Far Insurance 50,00% -264 104 -10 409

Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. Cuidafarma, Lda. 50,00% -101 126 -48 874

Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. Servestec 50,00% -721 -

Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. phD 20,00% -5 000 -

Glintt Qwerty Informática Pela aquisição 764 629

Glintt Alpes Pela aquisição 237 837 -

hmR Internacional Actone Pela aquisição 310 795 -

4 893 890 7 683 262Total
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O detalhe dos activos e passivos por impostos diferidos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 é o seguinte: 

 

14 – INVENTÁRIOS 

Em 31 de Dezembro de 2018, os inventários do Grupo eram detalhados conforme se segue: 

 

Em 31 de Dezembro de 2018, nas contas da participada Alliance Healthcare, as existências devolvidas e as 
existências a aguardar devolução a laboratórios, em virtude de ter expirado o prazo de validade dos 
medicamentos, por questões de ordem técnica ou devido a alterações de preços, encontram-se registadas 
na rubrica de “Inventários” e ascendem a €2.267.490. 

O custo das mercadorias vendidas reconhecido nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 é 
detalhado como se segue: 

 

Imposto sobre o rendimento do período 2018 2017

Imposto corrente 5 664 257 6 661 058

Imposto diferido 15 288 -603 732

Excesso de estimativa de imposto 169 -557 286

Outros ajustamentos -2 640 245 -1 241 298

Total 3 039 469 4 258 742

Activos por Impostos diferidos
-

Prejuízos fiscais acumulados e Gastos Financeiros Liquidos 5 684 502 5 058 484

Ajustamentos de inventário 340 030 282 896

Amortizações extraordinárias - 136 444

Benefícios fiscais 744 180 1 709 291

Perdas de imparidade para contas a receber 3 292 537 3 946 169

Contribuição Fiscal RETGS 11 245 18 415

Total 10 072 494 11 151 699

Passivos por Impostos diferidos

Reconhecimento do Rédito 8 458 12 175

Activos fixos tangíveis 27 771 6 554

Alpes 175 905 -

Software 53 571 107 142

Qwerty 320 441 331 385

Carteira de clientes 7 166 007 7 140 943

Total 7 752 153 7 598 199

Impostos Diferidos 2018 2017

Inventário
Montante 

Bruto

Perdas por 

Imparidade

Montante 

Líquido

Mercadorias

Produtos farmacêuticos 53 118 600 -1 385 309 51 733 291

Produtos de consumo 660 227 -36 619 623 608

Outros 2 745 754 -821 871 1 923 883

Total 56 524 581 -2 243 799 54 280 782
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A evolução das perdas por imparidade acumuladas de inventários nos exercícios findos em 31 de Dezembro 
de 2018 é detalhada conforme se segue: 

 

 

 

Os aumentos e as reversões de perdas por imparidade de inventários foram registados na rubrica da 
demonstração de resultados “Imparidade de inventários (perdas)/reversões”. 

 

15 – ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS 

As categorias de activos financeiros em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 são detalhadas da seguinte forma: 

 

 

 

 

Custo das mercadorias 

vendidas
2018 2017

Existências Iniciais 53 941 075 51 833 361

Alteração de perimetro 60 236 -

Compras 562 314 002 565 537 215

Regularizações -1 139 541 -49 369

Movimentos de Acréscimos 918 956 397 248

Existências finais -54 280 782 -53 941 075

Custo do exercício 561 813 945 563 777 380

Imparidades

Inventário
Saldo Inicial Reforço Reversão Utilização Saldo Final

Mercadorias 1 895 905 431 732 -80 940 -2 898 2 243 799

Corrente Não corrente Corrente Não corrente

CLIENTES

Clientes conta corrente e conta letras 88 160 088 10 774 837 87 306 052 14 866 933

Clientes de cobrança duvidosa 4 588 305 20 645 478 5 172 992 21 583 235

Perdas por imparidade -6 344 473 -30 101 607 -4 960 611 -34 994 730

Total clientes 86 403 919 1 318 708 87 518 433 1 455 438

ESTADO

Imposto sobre o Valor Acrescentado 3 478 984 - 901 374 -

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 3 026 829 - 1 188 626 -

Outros 39 325 3 658 374 20 956 3 658 374

Total estado (activo) 6 545 139 3 658 374 2 110 956 3 658 374

OUTRAS CONTAS A RECEBER

Pessoal 31 476 - 39 035 -

Devedores por acréscimos de rendimentos 10 214 443 - 9 359 751 -

Outros devedores 5 003 894 6 339 625 9 651 418 6 020 465

Perdas por imparidade -154 807 -154 807 -164 284

Total outras contas a receber 15 095 006 6 339 625 18 895 396 5 856 181

Total de activos financeiros 108 044 064 11 316 707 108 524 785 10 969 993

Descrição
2018 2017
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Clientes e outros créditos a receber – activo não corrente 

O montante classificado como não corrente nas rubricas de clientes, diz, essencialmente, respeito a acordos 
de regularização de dívida celebrados com os clientes, os quais vencem juros e cujo vencimento é superior 
a um ano, bem como saldos de cobrança duvidosa que estão em processo de contencioso e recuperação, 
registados na Alliance. 

De acordo com informação divulgada no relatório e contas de 2011 da Glintt, encontravam-se em curso 
naquele exercício dois processos de contencioso, entre a Glintt Business Solutions, Lda., a Restelo 
Imobiliária SA (RIP) e os Hotéis Alexandre Almeida (HAA). 

Em 21 de Dezembro de 2012 a Glintt, a RIP e os HAA, puseram termo ao diferendo entre as partes por meio 
de acordo nos termos do qual fixaram o valor em dívida e estabeleceram a forma de pagamento. Desse 
acordo decorre o valor total da rúbrica de Outros créditos a receber (não corrente), o qual não se encontra 
relevado ao custo amortizado, uma vez que nos termos do acordo, são calculados e debitados juros anuais. 
Os juros debitados até ao encerramento do presente exercício ascendem a 1.899 mil euros. 

Clientes e outros créditos a receber – activo corrente 

As perdas por imparidade para os créditos a receber são calculadas considerando a análise da antiguidade 
dos créditos a receber e o perfil de risco do cliente. Em 31 de Dezembro de 2018, é convicção do Conselho 
de Administração que as perdas por imparidade estimadas se encontram adequadamente relevadas nas 
demonstrações financeiras. 

Em 2017, a rubrica “Outros devedores” no activo corrente incluía um saldo de €3,9 milhões de IVA a receber 
referente à participada Alliance Healthcare. Em 2018, o valor surge na rúbrica Estado, harmonizando o 
relato financeiro. 

A rubrica “Devedores por acréscimos de rendimentos” diz, essencialmente, respeito a: 

• Serviços a facturar pela Alliance e suas subsidiárias, no montante de €4,2 milhões, sendo na sua 
maioria referentes a descontos a obter no montante de €3,9 milhões;  

• Serviços a facturar pela Glintt no montante de €3,2 milhões, essencialmente em contratos 
plurianuais de manutenção ou de consultoria, cuja facturação não é mensal, mas seguem datas 
especificas pré-aprovadas ou com milestones por cumprir; 

• Serviços a facturar pela hmR aos seus clientes relativos a trabalhos referentes a trabalhos realizados 
com dados de Dezembro de 2018 no montante de €0,7 milhões;  

Facturação a emitir às farmácias relativa ao programa Saúda pelos pontos emitidos em Dezembro de 2018 
no valor de €1,2 milhões. 

O movimento das imparidades de clientes em 2018 foi o seguinte: 

 

 

 

As categorias de passivos financeiros em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 são detalhadas da seguinte forma: 
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Fornecedores e outras contas a pagar – passivo corrente 

O detalhe da rubrica “Credores por acréscimos de gastos” é o seguinte: 

 

 

16 – DIFERIMENTOS ACTIVOS E PASSIVOS 

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 as rubricas de “Diferimentos” activos e passivos apresentavam a seguinte 
composição: 

Corrente Não corrente Corrente Não corrente

FORNECEDORES

Fornecedores - Conta corrente 64 667 088 - 63 950 880 -

Fornecedores - facturas em recep. e conferência 3 154 660 - 5 832 292 -

Total fornecedores 67 821 749 - 69 783 172 -

ESTADO

Imposto sobre o Valor Acrescentado 2 343 928 - 1 957 013 -

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 826 718 - 245 378 -

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 503 699 - 328 911 -

Segurança Social 2 254 382 - 2 191 508 -

Outros 981 475 - 1 082 502 -

Total estado (passivo) 6 910 202 - 5 805 312 -

OUTRAS CONTAS A PAGAR

Pessoal 84 022 - 5 910 -

Fornecedores de investimentos 53 064 - 494 570 -

Credores por acréscimos de gastos 20 259 213 - 21 180 259 -

Outros credores 11 023 965 675 120 8 648 308 846 917

Total outras contas a pagar 31 420 264 675 120 30 329 047 846 917

Total de passivos financeiros 106 152 216 675 120 105 917 531 846 917

Descrição
2018 2017

Credores por acréscimos de gastos 2018 2017

Descontos a conceder 57 355 1 926 521

Remunerações a Liquidar 10 252 776 9 110 620

Juros a Liquidar 841 861 664 711

Outros Acréscimos de gastos 9 112 222 9 478 407

Total 20 264 213 21 180 259
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17 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS 

O instrumento financeiro derivado utilizado pela empresa define-se como um instrumento de cobertura de 
fluxos de caixa e respeita exclusivamente a um instrumento de cobertura de taxa de juro de um empréstimo 
obtido. O justo valor do instrumento financeiro em 31 Dezembro de 2018 corresponde a €– 57,31. O montante 
do empréstimo, prazo de vencimento dos juros e planos de reembolso do empréstimo subjacente ao 
instrumento de cobertura de taxa de juro são semelhantes às condições estabelecidas para o empréstimo 
contratado, pelo que normalmente, a cobertura é altamente eficaz. 

 

18 – INSTRUMENTOS DE CAPITAL PRÓPRIO 

Capital social 

Em 31 de Dezembro de 2018, o capital social, no montante de €100.000.000 (cem milhões de euros), 
encontra-se integralmente subscrito e realizado, sendo representado por 20.000.000 (vinte milhões) de 
acções com um valor nominal de €5 cada, sendo 10.500.000 (dez milhões e quinhentos mil) de acções da 
Categoria A e 9.500.000 (nove milhões e quinhentos mil) de acções da Categoria B. 

Ambas as categorias das acções conferem direito de voto. No entanto, cada accionista titular de acções da 
Categoria B não poderá, com essas acções, emitir em nome próprio, directamente ou através de 
representante, mais de cento e vinte e cinco mil votos, independentemente de deter número superior de 
acções dessa Categoria. 

Os detentores de capital e sua repartição por categoria de acções, a 31 de Dezembro de 2018 era a seguinte: 

 

 

Reserva legal  

A legislação comercial estabelece que, pelo menos, 5% do resultado líquido anual tem de ser destinado ao 
reforço da reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do capital. Esta reserva não é distribuível 
a não ser em caso de liquidação da Empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos depois de 
esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital. 

Em 31 de Dezembro de 2018 a reserva legal ascendia a 1.096.647 Euros. 

 

Diferimentos 2018 2017

Gastos a reconhecer

Seguros 141 459 167 167

Rendas 0 7 694

Contratos Anuais 943 331 452 156

Outros Gastos a Reconhecer 4 762 122 4 287 710

Total do activo 5 846 912 4 914 727

Rendimentos a reconhecer

Outros rendimentos a reconhecer 7 955 043 5 728 696

Total do passivo 7 955 043 5 728 696

Total líquido -2 108 130 -813 969

Total

Capital Social % Cat. A Cat. B Cat. A Cat. B

Associação Nacional das Farmácias 87,47 10 500 000 8 309 650 52 500 000 41 548 250 94 048 250

Outros Accionistas 12,53 1 190 350 5 951 750 5 951 750

10 500 000 9 500 000 52 500 000 47 500 000 100 000 000

Valor das Acções (€)Nº Acções Valor nominal

(€)

5,00

5,00
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Ajustamentos em activos financeiros 

Nesta rubrica encontram-se registados os ajustamentos em activos financeiros relacionados com a aplicação 
do método da equivalência patrimonial decorrentes de outras variações de capital próprio da participada 
Farminveste IPG. 

Interesses Minoritários 

O detalhe por empresa da rubrica de Interesses Minoritários em 31 de Dezembro de 2018 é o seguinte: 

 

19 – PROVISÕES, PASSIVOS CONTIGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES 

Provisões 

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica de provisões teve a seguinte movimentação: 

 

 

 

Do aumento de provisões verificado em 2018, o valor de €231.581 encontra-se reflectido na demonstração 
dos resultados na rubrica “Imposto sobre o rendimento do exercício” uma vez que as situações às quais esta 
provisão diz respeito apresentam natureza fiscal. 

O valor de reversão inclui €250.134 euros reflectidos na demonstração de resultados na rúbrica de perdas 
com operações descontinuadas (de acordo com a IAS1/IFRS 5), sendo referente à reversão de parte da 
provisão constituída para o Farmaplus e acordo na venda de activos à HCCM, ambos na Glintt. 

 

Farminveste 3 

À data da fusão entre a Consiste e a Pararede, que deu origem à actual Glintt, encontravam-se em aberto 
dois processos de contencioso entre a Consiste e os Hotéis Alexandre Almeida e a Restelo Imobiliária SA, no 
âmbito de dois contractos de remodelações de unidades hoteleiras. 

A Farminveste 3 assumiu a responsabilidade da contingência decorrente desses processos no valor de 
€5.752.701, tendo prestado uma garantia bancária a favor da Glintt e constituída uma provisão desse 
montante.  

Demonstração 

de Resultados
Balanço

Alliance Healthcare 49,000% 6 116 964 33 285 074

Farminveste 3 0,001% 9 490

Farbiowell 49,000% -238 692 -203 434

Glintt 23,600% 270 101 17 773 254

Globalvet 25,000% -28 083 -1 869

hmR Ireland 50,000% -262 967 -1 277 674

Actone 76,000% 21 033 199 287

Aponatura 60,000% -5 175 34 825

Imofarma 12,469% 559 653 8 318 747

Total 6 432 843 58 128 700

Empresa % não detida

Interesses Minoritários

Provisões Saldo Inicial Reforço Reversão Utilização Saldo Final

Outras Provisões 13 402 913 299 482 -1 442 183 -782 568 11 477 643

Processos judiciais 475 557 - - -405 299 70 258

Outras Provisões-Investimentos Financeiros - 130 526 - 2 881 133 407

Imposto 326 904 - - 326 904

Total 14 205 374 430 008 -1 442 183 -1 184 986 12 008 212



Relatório & Contas 2018   

 

FARMINVESTE – SGPS, S.A. 

Travessa de Santa Catarina 8 1200-403 Lisboa Telefone 214 278 610    
Capital Social: € 100.000.000 - Contribuinte Nº. 509 491 480 

 

92 

 

No final de 2012 a Glintt e as entidades anteriormente referidas puseram termo ao diferendo, estabelecendo 
um acordo de pagamento dos valores em dívida à Glintt. Em função desse acordo foi possível à Farminveste 
3 reduzir a garantia bancária e a respectiva provisão em 2018 para o valor de €4.280.383. O impacto desta 
reversão foi registado como proveito do exercício. 

 

Grupo Alliance Healthcare 

Garantias, Fianças e Cartas Conforto 

Processo n.º 00237/04 – Imp 

As contas fiscais consolidadas apresentadas pela Alliance UniChem Portuguesa, SGPS, Lda. (sociedade 
entretanto fusionada na Alliance Healthcare S.A.), foram sujeitas a inspecção tributária relativamente ao 
exercício de 1993, tendo sido efectuadas correcções à matéria colectável, no valor de €4.758.691. Dado o 
desacordo da Empresa quanto ao fundamento das referidas correcções, foi apresentado oportunamente o 
respectivo pedido de impugnação tributária. No final do exercício de 2002 e no decurso do processo de 
amnistia fiscal implementado pelo Governo, a Empresa, motivada pelo crescimento dos encargos associados 
a este processo, procedeu ao pagamento do valor do imposto nas seguintes condições: 

i. Pagamento do imposto liquidado no valor de €3.249.166, relativo aos exercícios de 1993 a 1998;  

ii. Manutenção do processo de impugnação, actualmente sob apreciação em tribunal;  

iii. Manutenção de possibilidade de reembolso do imposto pago caso seja proferida decisão judicial 
favorável à Alliance Healthcare;  

iv. Eliminação do risco associado aos juros e penalizações no âmbito do processo em caso de decisão 
judicial desfavorável à Alliance Healthcare.  

Em 2003, no âmbito do mesmo processo, foi igualmente pago pela Empresa o montante de €437.288 relativo 
ao exercício de 1999. 

Em virtude de o Conselho de Administração da Empresa entender que existem possibilidades de êxito no 
recurso interposto, decidiu registar, em exercícios anteriores, os montantes pagos (€3.686.454) às 
Autoridades Fiscais na rubrica do activo não corrente “Outros activos financeiros - Estado e outros entes 
públicos” e proceder a um ajustamento de 50% daquele montante. 

Durante 2014 a Empresa recebeu uma decisão favorável do tribunal competente no que diz respeito a este 
processo. Assim, tendo em consideração a diminuição do risco daí resultante e por considerar remota a 
possibilidade de não recuperar o valor pago, a Empresa reverteu a perda por imparidade que tinha sido 
reconhecida em anos anteriores, no montante de 1.815.147 Euros, reconhecendo esse efeito na 
demonstração dos resultados de 2014, na rubrica “Imparidade de dívidas a receber”. 

Deste modo e relativamente a este processo, a Empresa mantinha em 31 de Dezembro de 2017 e 2018 um 
saldo devedor na rubrica Estado e Outros Entes Públicos no montante de 3.686.454 Euros, e uma perda por 
imparidade de 28.080 Euros. 

Durante os exercícios de 2004 a 2013, a Empresa foi sujeita a inspecções tributárias aos exercícios de 2000 
a 2010, no âmbito das quais foram recebidas liquidações adicionais em sede de IRC, no montante total de, 
aproximadamente, €10.470.000, dos quais: 

i) €7.000.000 relativos, essencialmente, à não aceitação como custo fiscal e à consideração como 
despesas não documentadas de determinados pagamentos efectuados nos exercícios de 2000 a 2002, 
para as quais, embora a Empresa esteja em desacordo com a Administração Fiscal no que respeita 
aos fundamentos das correcções propostas (posição corroborada pelos seus consultores legais e 
fiscais), constituiu uma provisão no montante de, aproximadamente, €3.848.000 para fazer face a 
tais riscos. Adicionalmente, em 2013 a Empresa foi notificada da sentença do Tribunal Tributário de 
Lisboa que julgou improcedente a impugnação apresentada relativamente ao exercício de 2000, 
tendo sido apresentada interposição de recurso;  

 



Relatório & Contas 2018   

 

FARMINVESTE – SGPS, S.A. 

Travessa de Santa Catarina 8 1200-403 Lisboa Telefone 214 278 610    
Capital Social: € 100.000.000 - Contribuinte Nº. 509 491 480 

 

93 

No final do exercício de 2013 e no decurso do “programa de regularização excepcional de dívidas 
fiscais” previsto no Dec. Lei n.º 151-A/2016, a Empresa, motivada pelo crescimento dos encargos 
associados aos processos fiscais, procedeu ao pagamento do valor do imposto nas seguintes 
condições:  

a) Pagamento do imposto liquidado no valor de €5.663.153, relativo aos exercícios de 2000 a 2002, 
que já incorpora a dedução de juros e outros encargos;  

b) Manutenção do processo de impugnação, actualmente sob apreciação em tribunal;  

c) Manutenção de possibilidade de reembolso do imposto pago, caso seja proferida decisão judicial 
favorável à Alliance Healthcare;  

d) Eliminação do risco associado aos juros e penalizações no âmbito do processo em caso de decisão 
judicial desfavorável à Alliance Healthcare.  

Na sequência deste pagamento extraordinário a Empresa, em 2013, transferiu a provisão, 
constituída em anos anteriores, afecta aos exercícios em causa no valor de €3.848.006, para a 
rubrica do seu activo “Activos financeiros – não corrente“. 

Em função da notificação obtida pela Empresa em 2013 do desfecho desfavorável do processo 
fiscal pelo Tribunal Tributário de Lisboa, o qual julgou improcedente a impugnação apresentada 
relativamente ao exercício de 2000, entretanto objecto de interposição de recurso, o Conselho 
de Administração da Empresa decidiu proceder ao registo de imparidades adicionais, no 
montante de 1.815.147 Euros, de forma a cobrir a totalidade do risco associado à não realização 
dos valores já pagos cujo reembolso a Empresa ambiciona, pelo que o valor pago, no montante 
total de 5.663.153 Euros se encontra totalmente coberto por imparidades acumuladas de igual 
montante. 

ii) €2.870.000 referentes ao exercício de 2004 (a qual foi recebida durante o exercício de 2008) relativa 
à não aceitação como operação neutra fiscalmente, da fusão invertida entre a Empresa e a Alliance 
Unichem S.G.P.S., Lda. apurando, consequentemente, uma mais-valia fiscal dessa operação; o 
Conselho de Administração da Empresa, assim como os seus consultores fiscais, entendem que a 
fundamentação apresentada pela Administração Tributária não está de acordo com a legislação 
fiscal portuguesa pelo que apresentou uma impugnação judicial relativamente à referida liquidação 
adicional. Deste modo, não foi registada nas demonstrações financeiras anexas qualquer provisão 
para fazer face a um eventual desfecho favorável deste processo por a Administração entender que 
a probabilidade de desfecho favorável às suas pretensões ser mais forte que a probabilidade de 
desfecho inverso; 

iii) €600.000 relativos ao exercício de 2007 (recebida no início de 2011), com origem no apuramento de 
mais-valias fiscais resultantes do alegado exercício do direito de opção de compra do edifício da 
sede no âmbito de um contrato de locação operacional. Não foi registada nas demonstrações 
financeiras anexas qualquer provisão para fazer face a um eventual desfecho favorável deste 
processo, dado que o Conselho de Administração da Empresa, assim como os seus consultores fiscais, 
entendem que a fundamentação apresentada pela Administração Tributária não está de acordo com 
a legislação fiscal portuguesa.  

A Farminveste IPG é beneficiária de uma garantia bancária, emitida sobre o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(Portugal) S.A. subscrita pela Alliance Santé Europe, S.A. e Unichem Warehousing Limited, de forma a 
garantir eventuais perdas provenientes destes processos em curso, razão pela qual não foi constituída 
nenhuma provisão nas suas contas. 

 

Garantias, Fianças e Cartas Conforto 

Farminveste IPG 

Em 6 de Abril de 2009 a Farminveste emitiu carta conforto ao Millennium BCP referente aos financiamentos 
de médio e longo prazo no valor de € 35 milhões contratados pelo Imofarma – Fundo Especial de Investimento 
Imobiliário para construção do Edifício Porto Inova, sendo o valor do empréstimo actual de €24,2 milhões. 

A 31 de Dezembro de 2018 a Farminveste tinha as seguintes Fianças e aval obtidas junto da ANF: 
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Em Março de 2017, a Farminveste IPG fez o primeiro penhor de 43.959 unidades de participação do Fundo 
Imofarma para garantia dos seguintes financiamentos: médio-longo prazo, papel comercial e descoberto 
bancário contraídos junto do Millennium BCP. 

No mesmo mês, a Farminveste fez o penhor de 122.500 acções da Alliance Healthcare para garantia do 
financiamento contraído pela Glintt ao Novo Banco. 

A 22 de Dezembro de 2017, para contratação do empréstimo de € 22 milhões ao Novo Banco, foi efectuado 
o primeiro penhor de 80.000 acções da Alliance Healthcare. 

 

Alliance Healthcare 

A Alliance Healthcare assumiu um total de €4.812.991 relativamente a responsabilidades por garantias 
prestadas, cujo detalhe é: Direcção Geral de Contribuições e Impostos - €4.556.300; Região Autónoma dos 
Açores - €201.891; Câmara Municipal de Sintra - €25.000; BP Portuguesa - €12.678; Tribunal do Trabalho - 
€5.422 e Instituto Português de Oncologia de Lisboa - €11.700. 

 

Glintt 

Os compromissos financeiros que não figuram nas demonstrações financeiras referentes a garantias 
bancárias prestadas a terceiros pela Glintt destinadas a servir de caução aos projectos em curso, são 

discriminados como segue: 

 

 

 

 

Tipo Data Afiançada Moeda Montante Descrição

Fiança/aval 15/jan/2014 Farminveste IPG EUR 10 000 000 Descoberto de Conta de DO

Fiança/aval 28/abr/2015 Farminveste IPG EUR 13 500 000 Papel comercial 

Fiança/aval 7/dez/2015 Farminveste IPG EUR 10 000 000 Empréstimo médio e longo prazo

Fiança/aval 24/dez/2015 Farminveste IPG EUR 2 000 000 Conta corrente

Fiança/aval 24/jul/2015 Farminveste/ANF EUR 29 000 000 Conta corrente solidária ANF/Farminveste

Fiança/aval 27/dez/2017 Farminveste IPG EUR 22 000 000 Empréstimo médio e longo prazo

Fiança/aval 22/mai/2018 Farminveste IPG EUR 7 500 000 Empréstimo médio e longo prazo

EUR 94 000 000

2018 2017

Hewlett - Packard International bank plc 669 746 2 051 746

HCCM Outsourcing Investment, S.A. 262 875 525 750

Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A. 129 230 142 230

HPP Saúde - Parcerias Cascais, S.A. 25 000 25 000

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde E.P.E. 20 923 13 013

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 20 584 -

CEIOTAN | Ministério das Forças Armadas 17 434 17 434

Estado Maior General das Forças Armadas 15 253 16 204

Metropolitano de Lisboa E.P.E. 16 836 16 836

Centro Hospitalar Lisboa Norte E.P.E. 13 059 -

Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira E.P.E. 12 384 12 384

Assembleia da República 11 750 -

TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A. 8 000 8 000

Centro Hospitalar Lisboa Central E.P.E. - 26 117

Banco de Portugal - 12 570

Outras garantias 28 904 22 468

Total garantias prestadas 1 251 978 2 889 751
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Processos judiciais 

Farminveste SGPS, Farminveste IPG e hmR PT 

A Autoridade da Concorrência (AdC) instaurou, por despacho de 17 de Setembro de 2009, um processo 
contra-ordenacional por alegadas práticas de abuso de posição dominante no mercado da comercialização 
de dados das farmácias, nas quais estariam envolvidas, para além da ANF, a Farminveste SGPS, a 
Farminveste IPG e a sua participada hmR. Na conclusão deste processo, por decisão de 22 de Dezembro de 
2015, a AdC aplicou à Farminveste SGPS, à Farminveste IPG e à hmR coimas nos montantes de €9.080.000, 
de €360.000 e de €265.000, respectivamente.  

Na sequência, em 26 de Janeiro de 2016, a Farminveste SGPS, a Farminveste IPG e a hmR apresentaram 
contra aquela decisão da AdC os competentes recursos de impugnação que foram recebidos pelo Tribunal 
da Concorrência, Regulação e Supervisão (processo n.º 36/16.0YUSTR). Tramitado este processo e realizada 
a audiência de julgamento, foi proferida sentença pelo Tribunal, datada de 20 de Outubro de 2016, que 
julgou parcialmente procedentes os recursos da Farminveste SGPS, da Farminveste IPG e da hmR, e, em 
decorrência, reduziu as coimas aplicadas para €6.082.704, €233.530,80 e €171.767,20, respectivamente. 

Não conformadas com a sentença, a Farminveste SGPS, a Farminveste IPG e a hmR, interpuseram, em 03 de 
Novembro de 2016, recursos para o Tribunal da Relação de Lisboa.  

O Tribunal da Relação de Lisboa, por acórdão de 14 de Junho de 2017, julgou (i) provido o recurso interposto 
pela Farminveste SGPS, absolvendo-a da prática da contra-ordenação e da coima em que vinha condenada 
(€6.082.704) e (ii) não-providos os recursos interpostos pela Farminveste IPG e pela hmR, mantendo a sua 
condenação nos termos decididos pela 1ª instância (coimas de €233.530,80 e €171.767,20, 
respectivamente).  

O acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa transitou em julgado e a Farminveste IPG e a hmR liquidaram o 
valor das coimas respectivas. 

 

20 – FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

O detalhe dos financiamentos obtidos a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 eram como segue: 

 

 

O valor do empréstimo bancário incorrido pelo Imofarma para a construção do Edifício ANF Porto, tem como 
garantia real o respectivo imóvel. 

 

21 – RÉDITO 

Nos exercícios de 2018 e 2017, o rédito reconhecido tem a seguinte composição: 

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

Instituições de crédito e sociedades financeiras

Papel comercial 24 560 000 8 580 000 33 140 000 28 200 000 4 800 000 33 000 000

Empréstimos bancários 36 646 602 105 970 879 142 617 481 36 812 067 106 298 740 143 110 807

Descobertos bancários 16 494 614 - 16 494 614 8 601 796 - 8 601 796

Adiantamento de factoring 2 634 278 - 2 634 278 3 563 965 - 3 563 965

Locação financeira 429 986 1 709 050 2 139 037 94 890 392 733 487 623

Empréstimo obrigacionista - 23 650 000 23 650 000 - 18 650 000 18 650 000

Ajustamentos relativos ao custo amortizado -62 338 - -62 338 -58 152 - -58 152

Instituições de crédito e sociedades financeiras

Subsídios ao investimento reembolsáveis 14 421 187 470 201 891 - 201 891 201 891

Participantes de Capital - 1 805 500 1 805 500 - 1 450 000 1 450 000

Total 80 717 564 141 902 899 222 620 464 77 214 566 131 793 365 209 007 932

Financiamentos obtidos

2018 2017
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O valor líquido das vendas e das prestações de serviços, por mercado durante o exercício de 2018 e 2017 foi 
como segue: 

 

 

 

22 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

A rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos” nos exercícios de 2018 e 2017 tinham o seguinte detalhe: 

 

 

 23 – GASTOS COM PESSOAL 

A rubrica de “Gastos com Pessoal” nos exercícios de 2018 e 2017 tem o seguinte detalhe: 

Rédito 2018 2017

Vendas 606 653 226 609 349 485

Prestações de serviços 98 420 112 93 359 531

Subsídios à exploração 501 384 155 406

Juros e outros rendimentos similares 552 928 811 699

Total 706 127 650 703 676 121

Rédito Vendas
Descontos 

Concedidos

Prestações de 

serviços
Total Vendas

Descontos 

Concedidos

Prestações de 

serviços
Total

Mercado interno 569 794 140 1 439 507 75 723 969 646 957 616 597 476 020 -25 613 940 88 333 927 660 196 007

Mercado externo 35 419 579 - 22 696 143 58 115 722 37 487 405 - 5 025 605 42 513 010

Total 605 213 719 1 439 507 98 420 112 705 073 338 634 963 425 -25 613 940 93 359 532 702 709 016

2018 2017

Fornecimentos e Serviços Externos 2018 2017

Subcontratos 27 813 992 22 702 634

Serviços especializados 50 657 506 41 022 723

Materiais 275 474 138 945

Energia e Fluidos 2 830 601 2 460 012

Deslo, estadas e transportes 2 429 041 9 089 267

Serviços diversos 13 257 582 11 787 180

Ajustamentos consolidação -27 958 596 -22 757 805

Total 69 305 600 64 442 955
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O número médio de colaboradores ao serviço das empresas que constituem o perímetro de consolidação em 
2018 foi de 1.815 pessoas, contra 1.663 em 2017, fruto da continuidade da expansão da actividade do Grupo: 

 

24 – AUMENTOS/REDUÇÃO JUSTO VALOR 

A rubrica de “Aumentos/redução justo valor” no exercício de 2018 e 2017 tem o seguinte detalhe: 

 

25 – OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS  

A rubrica de “Outros Rendimentos e Ganhos” nos exercícios de 2018 e 2017 tem o seguinte detalhe: 

 

Gastos com Pessoal 2018 2017

Remunerações órgãos sociais 3 271 463 1 810 190

Remunerações do pessoal 42 307 360 43 456 309

Indemnizações 102 378 426 449

Encargos sobre remunerações 10 684 299 9 479 390

Seguros de acidentes no trabalho 117 461 122 661

Gastos de acção social 328 361 288 471

Outros gastos com pessoal 2 624 577 1 945 225

Ajustamentos consolidação 25 882 -918 397

Total 59 461 780 56 610 298

Número médio colaboradores 2018 2017

Farminveste SGPS 2 2

Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. 52 26

hmR - Health Market Research International, Lda 50 39

hmR - Health Market Research Portugal Unipessoal, Lda 22 20

hmR -  Health Market Research  - España, S.L. 19 19

hmR -  Health Market Research  - Germany, GmbH. 2 1

hmR Ireland Limited 10 10

Actone 30 -

Farbiowell 11 4

Farminveste 4 - Serviços S.A. 61 70

Alliance Healthcare, S.A. 490 478

Glintt 1 062 988

Globalvet - Soluções e Inovação Veterinária, Lda. 4 6

Total 1 815 1 663

Designação 2018 2017

Reavaliação AFT (Nota 6) 1 498 495 1 743 050

Reavaliação Propriedades investimento 431 339 -2 151 747

Reavaliação Activos detidos para venda -654 -

Total 1 929 180 -408 697
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26 – OUTROS GASTOS E PERDAS 

A rubrica de “Outros Gastos e Perdas” nos exercícios de 2018 e 2017 tem o seguinte detalhe: 

 

 

27 – DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

A decomposição da rubrica de “gastos/reversões de depreciação e de amortização” no final do exercício de 
2018 e 2017 é conforme detalhe: 

 

Outros rendimentos e ganhos 2018 2017

Rendimentos suplementares 882 178 951 113

Ganhos em inventários - 7

Descontos de p.p. obtidos 10 737 10 874

Diferenças de câmbio favoráveis 6 417 58 251

Alienações activos 39 060 40 175

Subsídios ao investimento 487 207 4 965

Trabalhos para a própria empresa - -

Reavaliações - -

Correcções relativas a períodos anteriores 4 961 569

Excesso de estimativa para impostos 65 235 -

Recuperação de dívidas incobráveis 186 516 519 296

Impostos - -

Outros não especificados 407 376 376 528

Total de outros rendimentos e ganhos 2 089 689 1 961 777

Outros gastos e perdas 2018 2017

Impostos 1 070 930 892 019

Promoção cultural e profissional - 29 280

Dívidas incobráveis 2 337 262 4 150 003

Correcções relativas a períodos anteriores -4 141 6 582

Abates de investimentos não financeiros 2 500 60 449

Quotizações 9 876 2 995

Ofertas e amostras de inventario 70 553 9

Donativos 6 600 8 942

Perdas em inventários - 3 613

Multas - 173

Outros gastos e perdas 3 955 22 506

Outros não especificados 684 665 187 440

Total de outros gastos e perdas 4 182 201 5 364 010
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28 – JUROS E OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS SIMILARES 

Os gastos e perdas de financiamento reconhecidos no decorrer dos exercícios de 2018 e 2017 são detalhados 
como segue: 

 

 

A rubrica “Outros gastos de financiamento” diz essencialmente respeito a gastos suportados com as emissões 
de papel comercial na participada Alliance. 

Os juros e outros rendimentos similares reconhecidos no decorrer dos exercícios de 2018 e 2017 são 
detalhados como segue: 

 

 

A rubrica “Juros obtidos – Acordos de regularização de dívida” diz respeito aos juros debitados pela Alliance 
aos seus clientes, resultante de acordos de regularização de dívida assinados com os mesmos, que visam 
remunerar a empresa pelo desfasamento temporal no recebimento (Nota 15). 

 

29 – ACTIVOS DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS E PASSIVOS RELACIONADOS 

Designação 2018 2017

Activos fixos tangíveis (Nota 6) 3 161 615 3 186 703

Activos intangíveis (Nota 11) 5 613 591 3 961 611

Total 8 775 206 7 148 314

Juros e gastos similares suportados 2018 2017

Juros suportados

Financiamentos bancários 6 766 111 7 000 408

Desconto de títulos 1 283 3 983

Outros 156 957 97 819

Outros gastos de financiamento 1 229 172 1 277 199

Total de juros e rendimentos similares suportados 8 153 523 8 379 409

Juros e rendimentos similares obtidos 2018 2017

Juros obtidos depósitos

Depósitos em instituições de crédito 4 611 17 056

Acordos de regularização de dívida 301 200 608 421

Outros financiamentos concedidos 93 304 96 080

Dividendos obtidos aplicações meios financeiros liquidos - -

Dividendos obtidos outros - -

Outros ganhos de financiamento 153 813 90 142

Total de juros e rendimentos similares obtidos 552 928 811 699
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30 – PERDAS COM OPERAÇÕES DESCONTINUADAS 

Os ganhos e perdas com operações alienadas e descontinuadas, em 2018 foram de 255 milhares de Euros, 
conforme se detalha abaixo: 

 

Activos de operações descontinuadas

31/12/2018 31/12/2017

Não corrente

Ativos fixos tangíveis - -

Outros Investimentos Financeiros - -

Ativos por Impostos Diferidos - -

- -

Corrente

Inventários - -

Contas a receber de clientes e outros devedores - -

Caixa e equivalentes de caixa 50 656 86 371

Acréscimos e diferimentos ativos - -

50 656 86 371

Activos operações descontinuadas 50 656 86 371

Passivos de operações descontinuadas

Não Corrente

Empréstimos - -

Provisões para outros passivos e encargos - 166 769

- 166 769

Corrente

Contas a pagar a fornecedores e outros credores 161 140 -

Empréstimos - -

Acréscimos e diferimentos passivos - 1 472

161 140 1 472

Passivos operações descontinuadas 161 140 168 240

31/12/2018 31/12/2017

Vendas - -

Prestação de serviços - -

Total das Vendas e Prestação de Serviços - -

Custo das vendas - -

Subcontratos - -4 038

Margem Bruta - -4 038

Fornecimentos e serviços externos -10 436 -13 170

Gastos com pessoal - -99 699

Outros ganhos e perdas - l íquidas 15 331 154 172

Resultado operacional bruto 4 895 37 266

Depreciações e amortizações - -

Provisões 250 133 45 344

Perdas por imparidade - -63 820

Resultado operacional 255 028 18 790

Resultados financeiros -0 12 335

Ganhos/Perdas em alienação participações - -

Resultados antes de impostos das operações descontinuadas 255 028 31 124

Imposto sobre lucros - -

Resultados depois de impostos das operações descontinuadas 255 028 31 124
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31 - RESULTADO POR ACÇÃO 

O cálculo do resultado básico por acção baseia-se no lucro atribuível aos accionistas ordinários, dividido pela 
média ponderada de acções ordinárias no período, excluindo acções ordinárias compradas e detidas como 
acções próprias. 

O resultado diluído por acção é igual ao resultado básico por acção, devido à inexistência de instrumentos 
financeiros que venham a originar a diluição do capital social no futuro. 

 

 

32 - OUTRAS INFORMAÇÕES 

A actividade global da Farminveste SGPS e suas participadas encontra-se descrito no Relatório de Gestão, 
considerado parte integrante deste Relatório e Contas referente ao exercício de 2018. 

As presentes Demonstrações Financeiras foram aprovadas e autorizada a sua emissão, pelo Conselho de 
Administração em 12 de Abril de 2019, e serão sujeitas a aprovação em Assembleia Geral de Accionistas. 
Após essa aprovação as contas não poderão ser alteradas. 

 

33 - ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DA DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Não ocorreram outros factos ou eventos subsequentes à data da posição financeira e que devessem ser 
registados ou divulgados nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2018. 

 

Lisboa, 16 de Abril de 2019 

 

O Contabilista Certificado     O Conselho de Administração 

  

2018 2017

Resultado Líquido do Período 3 047 561 11 470 218

Nº médio de acções ordinárias 20 000 000 20 000 000

Resultado por acção básico 0,15 0,57
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS (CONTAS INDIVIDUAIS) 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS (CONTAS CONSOLIDADAS) 
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL (CONTAS INDIVIDUAIS) 
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL (CONTAS CONSOLIDADAS) 
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