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MENSAGEM DA GERÊNCIA 

 

Caros Parceiros, 

Na FHC Farmacêutica decidimos, há muito, esquecer a palavra CRISE! Espero que também a tenham 
esquecido. É tempo de “arregaçar a mangas” e procurar as oportunidades. 

É claro que as dificuldades existem e que a conjuntura não é propícia para uma gestão que não seja 
séria, profissional e exigente. Mas não foram sempre esses os atributos da gestão? 

Para a FHC Farmacêutica estes valores sempre estiveram presentes e foram e serão vectores 
fundamentais em todos os processos de decisão. Não vacilaremos nas nossas decisões e faremos tudo 
aquilo que estiver ao nosso alcance para continuarmos a construir um projecto com futuro sólido e 
sustentado em princípios de gestão criteriosos e justos.  

Cada vez mais estamos convencidos que devemos estar próximos dos nossos parceiros e colaboradores, 
construindo com eles relações fortes e duradouras. Contamos com todos aqueles que se identifiquem 
com o nosso projecto e que partilhem os nossos valores. 

Saberemos gerir oportunidades, estaremos atentos aos pontos fracos da nossa organização 
minimizando o seu impacto e potenciaremos os pontos fortes acrescentado valor para os sócios, 
colaboradores e parceiros. 

Acreditamos que com esforço e dedicação poderemos superar os novos desafios e seguir em frente! 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 
 
As Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios de 2009 e 2008, referidas neste Relatório de 
Gestão, foram elaboradas de acordo com os princípios geralmente aceites (PGA) em Portugal sendo que 
todos os valores aqui expressos dizem respeito à aplicação dos princípios nele inscritos, com as 
derrogações necessárias para estarem em conformidade com as Normas Internacionais de 
Contabilidade (NIC). 
 
 
 

DESTAQUES  
 
 Proveitos Operacionais ascenderam a 51.653.446 euros, que corresponde a um crescimento de 

18,2%, comparativamente ao ano de 2008 
 
 Crescimento dos resultados operacionais antes de amortizações e provisões (EBITDA) de 2,4% 

para 5.027.450 euros 
 
 Margem EBITDA de 9,73% em 2009, face a 11,23% em 2008, - 1,50p.p. 
 
 Resultados Líquidos ascenderam a 3.677.264 euros, que corresponde a um crescimento de 

24,9%, comparativamente ao ano de 2008 
 

 Crescimento da dívida líquida de 163,6% para 4.946.088 euros 
 

 Reforço financeiro de 1.600.000 euros na participada Laboratórios Basi 
 
 

Valores em euros 
2009 Marg. 2008 Marg. Var. % 

Proveitos Operacionais 51.653.446  43.703.214  18,2 % 

EBITDA 5.027.450 9,73 % 4.909.520 11,23 % 2,4 % 

EBIT 4.549.594 8,81 % 4.470.538 10,23 % 1,8 % 

Resultado Financeiro 344.025 0,67 % (41.384) -0,09 % -931,3 % 

Resultado antes de imposto 4.522.536 8,76 % 4.069.203 9,31 % 11,1 % 

Resultado Líquido 3.677.264 7,12 % 2.943.163 6,73 % 24,9 % 

Nº Colaboradores 33  32  3,1 % 
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PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS 
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ACTIVIDADE DA EMPRESA  
 
A FHC| Farmacêutica, Lda, sedeada na Zona Industrial de Mortágua, com um capital social de 250.000 
euros, desenvolve como actividades core, a produção, importação, exportação, armazenagem e 
distribuição de produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, mobiliário e equipamentos hospitalares e 
material de diagnóstico. No âmbito de uma estratégia de integração vertical do sistema de valor do 
sector farmacêutico, potenciando sinergias, e de forma a consolidar a presença na vertente industrial, a 
FHC tem reforçado a posição na participada Laboratórios Basi, S.A..   
 
De forma a reforçar a presença nos mercados internacionais, cuja contribuição em 2009 ascendeu a 
58,6% do volume de negócios, nomeadamente os PALOP, e no âmbito da estratégia de 
internacionalização, a FHC tem desenvolvido esforços na conquista de novos mercados, destacando-se 
alguns os países da Europa Central e de Leste, como Kosovo, Albânia.   
 
Reconhecida como uma empresa de referência na área da saúde em todos os mercados onde operamos 
a FHC preocupa-se em consolidar uma imagem que reflicta os seus principais valores: 
 
 

 
 
Missão 
 
Marcar a diferença através de um serviço profissional, inovador e próximo do cliente, indo ao encontro 
das dificuldades dos nossos clientes, proporcionando soluções eficazes adequadas às suas necessidades. 
Superar as expectativas dos nossos parceiros criando sinergias que nos permitam em conjunto 
aumentar a nossa capacidade competitiva. 
 
O nosso compromisso é “Marcar a Diferença’’, sustentado na flexibilidade, eficácia e espectro dos 
nossos serviços e nas parcerias que promovemos, que nos permitem acrescentar valor à nossa 
actividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excelência

Transparência

Rigor na gestão

Eficiência 
Operacional

Foco na 
satisfação do 

cliente
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PRESENÇA INTERNACIONAL 
 

 

 
 
 

Portugal Albânia Cabo Verde S. Tomé e Príncipe 

França Kosovo Guiné-Bissau Angola 

Holanda Macau Benin Moçambique 

 
 
 

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 
 
A NÍVEL NACIONAL 

 

A economia portuguesa registou uma forte recessão em 2009, num quadro marcado pela mais profunda 
e sincronizada recessão internacional do período pós-guerra. De facto, a interacção crescente e 
sucessiva entre diversos choques negativos de natureza económica e financeira a nível global culminou 
num aumento abrupto da aversão ao risco e da incerteza no final de 2008, que implicou quedas 
substanciais dos fluxos comerciais e da actividade nas economias avançadas, emergentes e em 
desenvolvimento. Neste contexto, os bancos centrais e os governos de vários países adoptaram medidas 
de política sem precedentes, que limitaram os potenciais riscos sistémicos associados àquela interacção 
e que contribuíram para estimular a actividade económica.  
 
A partir do segundo trimestre de 2009, as condições nos mercados financeiros internacionais 
melhoraram significativamente e observou-se uma aceleração da actividade económica a nível global, 
embora a um ritmo diferenciado entre várias regiões. A evolução da economia portuguesa reflectiu 
directamente estes desenvolvimentos, dada a sua forte integração económica e financeira.  
 
A recuperação económica generalizada permitiu diminuir os riscos para a estabilidade financeira a um 
nível global ao longo de 2009. Porém, a incerteza quanto às perspectivas económicas internacionais 
permanece elevada.  
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De facto, a necessidade de ajustamento dos sistemas financeiros, das contas públicas e dos balanços dos 
agentes económicos em geral tenderá a condicionar o dinamismo económico no curto e médio prazos. 
Adicionalmente, no final de 2009, assistiu-se a um novo agravamento do risco soberano em várias 
economias – com destaque para vários países da área do euro, incluindo Portugal – motivado por 
aumentos significativos e não antevistos dos défices e da dívida pública, conjugados com a manutenção 
de um conjunto de fragilidades adicionais de natureza estrutural. Estes desenvolvimentos tenderão a 
condicionar de forma decisiva a evolução da economia portuguesa, contribuindo para acelerar o 
inevitável ajustamento económico no sentido de uma menor disparidade entre o investimento e a 
poupança internos. 
O conjunto de choques a nível global no decurso de 2009, de natureza positiva e negativa, transmitiu-se 
à economia portuguesa por vários canais interligados, influenciando o nível de incerteza, a evolução da 
procura externa dirigida às empresas residentes, as condições de financiamento nos mercados 
internacionais, o grau de restritividade dos critérios de concessão de crédito às famílias e empresas, as 
expectativas inerentes às decisões inter-temporais de consumo e investimento dos agentes económicos, 
bem como a evolução das suas condições de solvabilidade. Este enquadramento externo, em 
conjugação com o quadro institucional vigente e a reacção das autoridades, determinou os principais 
traços da evolução da economia portuguesa em 2009. 
 
A recessão da economia portuguesa em 2009 foi a mais profunda das três últimas décadas, observando-
se uma forte queda do emprego e um aumento da taxa de desemprego para máximos históricos. Do 
lado da procura, a contracção económica esteve associada ao perfil das variáveis macroeconómicas com 
maior sensibilidade cíclica, em particular o consumo de bens duradouros, o investimento e as 
exportações. Por seu lado, o consumo corrente de bens e serviços desacelerou de forma menos 
marcada, num quadro de manutenção do dinamismo do rendimento disponível real. 
 
Porém, a economia portuguesa continua a caracterizar-se por um conjunto de fragilidades estruturais, 
que se encontram bem identificadas.  
Em primeiro lugar, as qualificações da população activa – em termos de quantidade e qualidade – são 
relativamente baixas no quadro da União Europeia. Este factor condiciona o aumento da produtividade 
e restringe a adopção de tecnologias que incorporam novos conhecimentos e modos de produção.  
Em segundo lugar, o quadro institucional vigente condiciona o eficiente funcionamento dos mercados 
de produto e do trabalho e não promove a necessária reafectação de factores produtivos, o que surge 
como particularmente importante num quadro de concorrência global e em que as vantagens 
comparativas reveladas da economia portuguesa têm sofrido uma rápida mutação. As reformas 
recentemente introduzidas no mercado de trabalho constituem contributos favoráveis neste contexto. 
No entanto, continua a observar-se uma crescente segmentação no mercado de trabalho em Portugal – 
que também contribui para distorcer os incentivos ao investimento em capital humano –, bem como 
uma elevada duração do desemprego.  
Em terceiro lugar, o elevado formalismo processual e a elevada duração dos processos judiciais implica 
uma menor capacidade de assegurar o cumprimento dos contratos, que constitui um alicerce 
fundamental nas decisões de investimento de longo prazo.  
Em quarto lugar, a economia exibe uma elevada dependência energética e uma intensidade energética 
sectorial relativamente elevada no quadro da área do euro.  
Finalmente, o dinamismo da despesa corrente primária em Portugal nas últimas décadas, em alguns 
casos sem o desejável grau de eficiência, tem exigido recorrentes planos de ajustamento orçamental, 
contribuindo para aumentar o grau de incerteza dos investidores.  
A conjugação destas fragilidades tem-se manifestado, ao longo da presente década, na persistência de 
um baixo crescimento tendencial da produtividade, numa subida da taxa de desemprego natural, bem 
como na deterioração acentuada da posição de investimento internacional, num quadro de condições 
de financiamento internacional globalmente favoráveis. Estas dinâmicas são particularmente relevantes 
dado que afectam não só o nível de bem-estar dos agentes económicos, mas também a evolução das 
suas condições de solvabilidade inter-temporais. 
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PORTUGAL - PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS 2006-2009 

     
Unidades 2006 2007 2008 2009 

I. Preços, salários e custos unitários de trabalho    

 Inflação (IHPC) tvm em (%) 3 2.4 2.7 -0.9 

   Bens tvm em (%) 3,2 2.2 2.4 -2.4 

   Serviços tvm em (%) 2,7 2.8 3.1 1.3 

 Inflação (IPC) tvm em (%) 3,1 2.5 2.6 -0.8 

 Deflactor do PIB tvm em (%) 2.8 3.0 2.0 1.2 

   Deflactor do consumo privado tvm em (%) 3.1 2.7 2.6 -1.8 

   Deflactor das exportações de bens e serviços tvm em (%) 4.2 2.8 3.2 -4.7 

   Deflactor das importações de bens e serviços tvm em (%) 3.9 1.5 5.0 -8.7 

 Remunerações nominais por trabalhador, total da economia (a) tvm em (%) 2.7 3.4 3.1 3.4 

   Remunerações nominais por trabalhador, sector privado (b) tvm em (%) 3.1 3.9 3.3 3.3 

 Custos unitários de trabalho, total da economia (a) tvm em (%) 1.4 1.5 3.5 3.5 

 Custos unitários de trabalho, sector privado (b) tvm em (%) 1.7 1.7 3.8 3.6 

II. Despesa, rendimento e poupança 
    

 Produto interno bruto (PIB) tvr em % 1.4 1.9 0.0 -2.7 

  Procura interna total tvr em % 0.8 1.7 1.2 -2.5 

   Consumo privado tvr em % 1.9 1.7 1.7 -0.8 

   Consumo público tvr em % -1.4 0.0 1.1 3.5 

   Formação bruta de capital fixo tvr em % -0.7 3.1 -0.7 -11.1 

  Exportações de bens e serviços tvr em % 8.7 7.8 -0.5 -11.6 

  Importações de bens e serviços tvr em % 5.2 6.1 2.7 -9.2 

 Rendimento disponível dos particulares (RD) tvr em % 3.8 2.7 4.8 0.0 

  Rendimento disponível dos particulares, excluindo transferências externas tvr em % 3.5 2.4 4.9 0.6 

 Taxa de poupança interna em % do PIB 11.7 12.4 10.2 8.6 

  Sector privado (c) em % do PIB 13.4 12.5 11.2 15.0 

   Particulares em % RD 8.1 6.1 6.4 8.8 

   
 

Particulares, excluindo transferências externas em % RD 5.9 3.7 4.0 7.0 

   Empresas em % do PIB 7.7 8.2 6.7 8.6 

  Administrações públicas em % do PIB -1.7 -0.1 -1.0 -6.4 

III. Emprego e desemprego 
     

 Emprego total (d) tvm em % 0.1 0.0 0.4 -2.5 

  Emprego por conta de outrem (d) tvm em % 0.8 -0.3 0.9 -1.7 

 Taxa de desemprego média anual em % 7.7 8.0 7.6 9.5 

IV. Balança de pagamentos (base de transacções) 
   

 Balança corrente + Balança de capital em % do PIB -9.1 -8.1 -10.4 -9.4 

  Balança corrente em % do PIB -9.9 -9.4 -12.0 -10.3 

   Balança de mercadorias em % do PIB -10.8 -10.8 -12.8 -10.5 

  Balança de capital em % do PIB 0.8 1.3 1.6 0.8 

V. Taxas de câmbio 
     

 Índice cambial efectivo nominal (e) tvm em % 0.2 0.8 1.2 0.5 

 Índice cambial efectivo real 
     

  Ajustado pelos custos unitários de trabalho relativos (f) tvm em % 0.2 0.1 1.4 1.3 

  Ajustado pelo índice de preços no consumidor relativo tvm em % 0.8 1.0 0.5 -0.7 

VI. Taxas de juro 
     

 Taxas de juro Euribor a 3 meses em %, Dez. 3.7 4.8 3.3 0.7 

 Taxa de rendibilidade das OT a taxa fixa a 10 anos em %, Dez. 4.0 4.5 4.0 3.9 

 Taxas de juro sobre saldos de IFM (g) 
    

  Empréstimos particulares, habitação em %, Dez. 4.8 5.5 5.9 2.0 

  Empréstimos a sociedades não financeiras em %, Dez. 5.4 6.2 6.1 3.3 

  Depósitos e equiparados até 2 anos em %, Dez. 2.7 3.6 4.0 1.7 

VII. Índice de cotação de acções (PSI-Geral) tvh 31-Dez. 33.3 18.3 -49.7 40.0 

VIII. Depósito e empréstimos bancários ao sector residente (h) 
 

 Depósitos do sector privado não financeiro tvh Dez. 4.2 5.7 10.6 2.1 

 Empréstimos (i) 
     

  Sector não monetário, excepto Administrações Públicas tvh Dez. 8.6 10.7 7.7 2.2 

  Instituições financeiras não monetárias tvh Dez. 6.3 27.0 17.4 4.3 

  Sociedades não financeiras tvh Dez. 7.1 11.2 10.5 1.9 
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  Particulares tvh Dez. 9.9 9.0 4.6 2.3 

IX. Finanças públicas 
     

 Saldo global das administrações públicas (j) em % do PIB -3.9 -2.6 -2.8 -9.4 

 Saldo primário das administrações públicas em % do PIB -1.2 0.2 0.1 -6.6 

 Dívida pública bruta consolidada Dez., em % do PIB 64.7 63.6 66.3 76.8 

 
Notas:  
(a) As remunerações por trabalhador por conta de outrem incluem: valores das tabelas salariais, benefícios complementares e contribuições 
patronais para a Segurança Social; excluem as contribuições socais das administrações públicas.  
(b) Sector privado – conjunto da economia excluindo as administrações públicas e os hospitais empresarializados.  
(c) Poupança agregada de todos os agentes económicos excepto as administrações públicas.  
(d) Dados das Contas Nacionais do INE.  
(e) Uma variação positiva representa uma apreciação em termos efectivos; uma variação negativa representa uma depreciação.  
(f) Custos unitários de trabalho relativos no total da economia. Uma variação positiva significa uma subida dos custos relativos dos produtores 
portugueses.  
(g) Calculadas como médias das taxas de juro sobre saldos de empréstimos e depósitos de IFM, denominados em euros face a residentes na 
Área do Euro, para cada sector e/ou finalidade, em cada classe de prazo contratual, ponderadas pelos respectivos montantes em dívida em 
final de mês.  
(h) Saldos em fim do mês.  
(i) As taxas de variação anual são calculadas com base na relação entre saldos de empréstimos bancários de fim de mês, ajustados de 
operações de titularização, e transacções mensais, as quais são calculadas a partir de saldos corrigidos de reclassificações, de abatimentos ao 
activo e de reavaliações cambiais e de preço.  
(j) De acordo com as regras do Procedimento dos Défices Excessivos. 
 
tvm: Taxa de variação média. tvr: Taxa de variação real. tvh: Taxa de variação homóloga. 

 
 

Fonte: Banco de Portugal 

 
 

 
A NÍVEL INTERNACIONAL 
 
Em 2009, assistiu-se à mais profunda recessão económica global no período do pós -guerra. Na 
sequência da intensificação da crise financeira internacional, após a falência do banco de investimento 
Lehman Brothers em Setembro de 2008, os níveis de incerteza aumentaram para máximos históricos e a 
confiança dos agentes económicos sofreu uma redução assinalável. A actividade e os fluxos de comércio 
internacional caíram de forma marcada e sincronizada no final de 2008 e no início de 2009. As medidas 
entretanto tomadas por diversos governos e bancos centrais, sem precedentes na sua magnitude e 
natureza, ajudaram a limitar os riscos sistémicos e a restaurar a estabilidade financeira bem como a 
mitigar o impacto sobre a actividade económica.  
 
A partir do segundo trimestre de 2009, as condições nos mercados financeiros melhoraram visivelmente 
e a produção e o comércio globais voltaram a expandir-se. A recuperação económica progrediu de 
forma gradual nos trimestres seguintes, embora a ritmos diferentes nas várias regiões. A melhoria foi, 
em parte, sustentada por factores de natureza temporária e limitada por condições de financiamento 
ainda restritivas. Neste contexto de baixos níveis de utilização de capacidade e de pressões contidas por 
via dos preços das matérias-primas, assistiu-se a uma redução significativa da inflação a nível mundial 
em 2009. 
 
Face à melhoria da situação nos mercados financeiros e na actividade económica, no final de 2009 as 
autoridades em vários países deram início a um processo gradual de remoção das medidas 
extraordinárias de política. Em qualquer caso, a incerteza quanto às perspectivas para as principais 
economias avançadas continua relativamente elevada. O ajustamento em curso dos sistemas 
financeiros e dos balanços dos agentes económicos, a continuada deterioração das condições nos 
mercados de trabalho e a situação das finanças públicas são alguns dos riscos e fragilidades que poderão 
condicionar a recuperação, sendo de referir a turbulência observada nos mercados de dívida pública nos 
primeiros meses de 2010. 
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Em 2009, o Produto Interno Bruto (PIB) mundial registou uma queda em termos reais (0.6 por cento) 
pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Esta recessão, desencadeada por uma crise 
financeira inicialmente localizada nos Estados Unidos (EUA) mas que rapidamente se transmitiu ao 
sistema financeiro global, foi extensiva à quase generalidade das economias avançadas e a muitas 
economias de mercado emergentes e em desenvolvimento. Quando comparada com a história recente, 
esta foi indiscutivelmente a recessão mais profunda e mais generalizada das últimas décadas. O PIB no 
conjunto das economias avançadas caiu 3.2 por cento em 2009. As economias de mercado emergentes 
e em desenvolvimento foram afectadas pela crise em graus diferentes, tendo-se registado quedas muito 
significativas do PIB nas economias da Europa Central e de Leste e na Rússia e uma moderação do 
crescimento nos países asiáticos em desenvolvimento (de 7.9 para 6.6 por cento). 
A crise económica mundial suprimiu repentinamente um período de crescimento económico 
relativamente elevado em África. O crescimento económico médio foi brutalmente reduzido de cerca de 
6% no período de 2006 a 2008 para 2,5% em 2009, com o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) 
per capita quase paralisado. Os efeitos mais severos da crise global de 2009 foram registados na África 
Austral, onde o crescimento foi drasticamente reduzido (a partir da média dos três anos anteriores) em 
quase 8 pontos percentuais, chegando a um crescimento negativo de cerca de 1%. A África Oriental e do 
Norte demonstraram ser as regiões mais resistentes.  
 
Em África, a crise global traduziu-se principalmente pelo desabamento dos preços dos produtos de base 
e pela queda dos volumes de exportação. Em 2009, os volumes de exportações africanas foram 
reduzidos em 2,5% e os volumes das importações, em cerca de 8%. Devido à queda dos preços dos 
produtos de base, a relação de intercâmbios comerciais em África deteriorou-se. Os valores de 
exportação declinaram bruscamente, e mais do que para os valores de importação, o que acarretou a 
deterioração da balança comercial e da balança de pagamentos por conta corrente. A crise global 
também manifestou-se através do declínio das remessas de trabalhadores e dos investimentos 
estrangeiros directos.  
 
Quanto aos aspectos positivos, os países doadores mantiveram, de maneira geral, os seus fluxos de 
ajudas para a África, a despeito de consideráveis pressões fiscais nos seus respectivos países. Além 
disso, o alívio da dívida ao abrigo da Iniciativa, pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco 
Mundial, para a Redução da Dívida dos Países Pobres Mais Endividados diminuiu as despesas com o 
serviço da dívida. Este factor, juntamente com empréstimos adicionais concedidos pelo FMI, pelo Banco 
Mundial e pelo Banco Africano de Desenvolvimento, ajudaram os países africanos a enfrentar a crise em 
melhores condições.  
 
Graças à prudência fiscal e à desinflação das épocas anteriores, muitos países africanos conseguiram 
manter políticas monetárias e fiscais expansionistas, o que amenizou a retracção económica. A maior 
parte dos programas de gastos públicos de maior envergadura foram mantidos e as taxas de juros para 
políticas fundamentais foram reduzidas. Todavia, em alguns países, nos quais as condições económicas 
básicas eram menos favoráveis, os governos foram obrigados a implementar macro políticas estritas, 
com vista a enfrentar a deterioração das balanças de pagamento por conta corrente, a queda das taxas 
cambiais e as perdas de reservas internacionais.  
Espera-se uma retoma gradual das economias africanas, com crescimento médio de 4,5% em 2010 e de 
5,2% em 2011. Todas as regiões africanas atingirão níveis mais altos de crescimento, embora a recessão 
deixe a sua marca. A África Austral, que foi a região mais severamente afectada em 2009, recuperar-se-á 
mais lentamente do que as outras regiões. A África Oriental, a região que melhor resistiu à crise global, 
deverá atingir novamente os mais altos níveis de crescimento em 2010/2011.  
 
Com apenas cinco anos pela frente, para alcançar a data de realização dos Objectivos do Milénio para o 
Desenvolvimento das Nações Unidas, os avanços para a maioria dos mesmos têm sido lentos e é 
improvável que sejam realizados.  
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 Erradicação da Extrema Pobreza e da Fome. É provável que a tendência da redução da pobreza 
tenha sido invertida em muitos países africanos, afastando-os brutalmente do caminho que os 
levaria à realização deste objectivo. O Banco Africano de Desenvolvimento estima que o 
continente africano necessitará de 50 mil milhões de USD por ano em financiamentos adicionais 
para alcançar os níveis de crescimento do PIB necessários para que a pobreza seja reduzida em 
50% até 2015.  
 

 Realização da Completa Escolarização Primária Universal. A despeito de melhorias absolutas no 
número de matrículas em escolas primárias e nos índices de realização de estudos primários 
completos, o continente africano provavelmente não alcançará este objectivo. Os países que 
registam os maiores avanços em termos de número de matrículas no ensino primário e de 
índices de realização completa dos estudos são aqueles que dispõem de sectores privados de 
educação primária significativos.  

 
 Promoção da Igualdade de Géneros e de Responsabilização das Mulheres. Tem havido muitos 

avanços na realização do objectivo de instaurar a paridade em matéria de género no ensino 
primário. Os progressos têm sido mais lentos e desiguais para a paridade em matéria de género 
nos ensinos secundário e superior, na igualdade de género no trabalho e numa maior presença 
de mulheres na representação política.  

 
 Redução da Mortalidade de Crianças de Menos de Cinco Anos. Este objectivo provavelmente 

não será alcançado na data prevista. Em particular, a pobreza e a malnutrição, o VIH/SIDA, a 
insuficiente cobertura de imunização, o número elevado de óbito neonatais e a malária são 
factores que acarretam a estagnação e a inversão de avanços realizados graças à redução dos 
índices de mortalidade infantil em determinados países.  
 

 Melhoria da Saúde Materna. A despeito de alguns progressos, o risco de óbito devido à má 
saúde da mãe permanece alto em muitos países africanos.  

 
 Combate ao VIH/SIDA, à Malária e a Outras Doenças. Em 2008, a África subsaariana 

representou cerca de dois terços das novas infecções pelo VIH em adultos no mundo inteiro e 
cerca de 90% das novas infecções pelo VIH em crianças. Tem havido, na verdade, avanços 
estimulantes, mas têm de ser acelerados para que os objectivos do milénio possam ser 
realizados.  

 
 Assegurar a Sustentabilidade do Meio Ambiente. Os países africanos têm enfrentado um 

desafio considerável para a realização dos seus objectivos fixados para 2015, atingindo, ao 
mesmo tempo um desenvolvimento sustentável e preservando o meio ambiente a longo prazo.  

 
 
 
Fonte: Banco de Portugal, FMI, Bloomberg, OCDE 
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Principais Indicadores 2006 2007 2008 2009F 2010E 2011E 

             

PIB, ∆% anual             

EUA 2.7% 2.1% 0.4% -2.5% -2.5% -2.3% 

Zona Euro 3.0% 2.8% 0.6% -4.0% 0.7% 1.5% 

Alemanha 3.2% 2.5% 1.3% -5.0% 1.2% 1.7% 

Portugal 1.4% 1.9% 0.0% -2.6% 0.5% 1.5% 

       
Inflação, ∆% anual 

      
EUA 3.2% 2.9% 3.9% -0.4% 2.0% 2.3% 

Zona Euro 2.2% 2.1% 3.3% 0.3% 1.2% 1.5% 

Alemanha 1.8% 2.3% 2.8% 0.3% 1.0% 1.4% 

Portugal 2.7% 3.0% 2.4% 0% 1.3% 1.4% 

       
Taxa de Desemprego, ∆ % anual 

     
EUA 4.6% 4.6% 5.8% 9.2% 10.1% 10.2% 

Zona Euro 8.3% 7.5% 7.5% 9.5% 10.7% 10.9% 

Alemanha 9.8% 8.4% 7.3% 7.7% 9.2% 9.3% 

Portugal 7.7% 8.1% 7.7% 9.5% 9.4% 9.1% 

       
Taxas de Juro, final do ano (%) 

     
Taxas de Juro 

      
- Fed (Fed Funds) 5.25% 4.25% 0.75% 0.25% 1.00% 2.00% 

- BCE 3.50% 4.00% 2.50% 1.00% 1.50% 2.25% 

- BoE 5.00% 5.50% 2.00% 0.50% 1.25% 2.50% 

       
Long-Term Rates (10 y Bonds) 

     
EUA 4.70% 4.00% 2.20% 3.20% 4.00% 4.50% 

Zona Euro 3.90% 4.30% 2.95% 3.20% 3.80% 4.00% 

UK 4.75% 4.50% 3.02% 3.50% 4.00% 4.30% 

       
Taxas de Câmbio, final do ano 

     
EUR/USD 1.32 1.46 1.40 1.50 1.55 1.40 

 
 
Fonte: Banco de Portugal, FMI, Bloomberg, OCDE 
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MERCADO FARMACÊUTICO 
 
Ao longo de 2009, as farmácias apresentaram uma tendência pouco constante, mas claramente 
negativa. Com um crescimento negativo de -1.1%, o mais baixo crescimento de que há memória 
recente, reflectindo os impactos dum conjunto de medidas regulamentares que têm vindo a ser 
implementadas e que incidem sobretudo sobre o valor do mercado e sobre as margens. 
 
Em termos regulamentares, a medida mais relevante foi a que decorreu da implementação da Portaria 
nº1016-A/2008 no final de 2008 (8 de Setembro) que regulou a redução dos preços dos genéricos em 
30%, medida já iniciada em 2008 mas com mais impacto nas contas do exercício de 2009. 
 
Consequência da diminuição significativa dos preços de venda imposta a um número significativo de 
produtos, verificou-se um decréscimo de -0,90% no mercado total de medicamentos, 
comparativamente ao ano de 2008, facto que não se verificava desde o ano de 2004. Porém o mercado 
total de medicamentos em unidades registou um crescimento de 1,40% comparativamente ao ano de 
2008. 
 

Período Vendas a PVP Var. % Embalagens Var. % 

2004 2.979.040.479 - 235.107.750 - 

2005 3.104.611.558 4,20% 242.323.925 3,10% 

2006 3.161.767.218 1,80% 241.567.726 -0,30% 

2007 3.287.570.234 4,00% 252.699.564 4,60% 

2008 3.353.040.217 2,00% 251.116.678 -0,60% 

2009 3.321.438.272 -0,90% 254.508.442 1,40% 

Unidade: Euros 
Fonte: IMS Health 
Tabela: Mercado total de medicamentos 

 
 
A tendência de substituição de medicamentos de marca por genéricos verificada desde 2004 
consolidou-se em 2009, registando um crescimento de 2,50p.p. (18,50%) nas embalagens vendidas, 
ainda que o mercado em valor tenha registado um decréscimo de -11,10p.p. (-5%), comparativamente 
ao ano de 2008. 
 
 

Período Vendas a PVP Var. % Quota de Mercado Embalagens Var. % Quota de Mercado 

2004 235.219.283 - 7,90% 11.319.825 - 4,81% 

2005 392.653.403 66,9% 12,65% 19.230.981 69,90% 7,94% 

2006 479.098.553 22,0% 15,15% 23.320.230 21,30% 9,65% 

2007 586.702.495 22,5% 17,85% 29.501.605 26,50% 11,67% 

2008 622.334.309 6,1% 18,56% 34.231.048 16,00% 13,63% 

2009 591.038.408 -5,0% 17,79% 40.551.879 18,50% 15,93% 

Unidade: Euros 
Fonte: IMS Health 
Tabela: Mercado medicamentos genéricos 
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Fonte: IMS Health 
 

* Mercado total de medicamentos em farmácias comunitárias, em Portugal Continental 

  Não inclui os medicamentos não sujeitos a receita médica comercializados fora das farmácias 

 
Em 2009, os medicamentos genéricos representaram 17,8% da quota de mercado total em valor, 
registando, porém uma perda na posição de -0,77p.p., comparativamente ao ano de 2008. Todavia, em 
2009, os medicamentos genéricos reforçaram a posição para 15,9% no mercado total em embalagens 
vendidas, registando um crescimento de 2,3p.p. em comparação ao ano de 2008. 
 
O mercado farmacêutico global direccionou o seu rumo para as economias emergentes como forma de 
superar a crise económica iniciada em 2008. Os efeitos da recessão e da reforma da saúde vão continuar 
a dominar a Indústria Farmacêutica (IF) durante os próximos anos, incentivando as companhias a 
procurar um crescimento inorgânico através de aquisições, impondo, ao mesmo tempo, um maior 
controlo sobre os custos.  
 
O mercado farmacêutico de fusões e aquisições contará com um vigor renovado, com a Industria 
Farmacêutica a assumir-se de novo como um sector líder. O foco será claramente aumentar o portfólio 
de produtos, entrar ou fortalecer-se em novos mercados e dar um novo impulso aos nichos 
terapêuticos. Assistir-se-á a um crescimento nos acordos entre as empresas de segundo e terceiro nível, 
que podem ganhar maior importância no caso das principais companhias entrarem em processo de 
falência. 
 
A IHS Global Insight estima que as empresas farmacêuticas desenvolvam estratégias de comercialização 
e fixação de preços mais criativas e também em colaborações mais inovadoras. A tendência foi criada 
com a MSD e a AstraZeneca, que decidiram colaborar no desenvolvimento de medicamentos para o 
tratamento do cancro, enquanto que a Pfizer e a GSK formaram uma joint-venture para desenvolver e 
comercializar fármacos para o VIH. Estas parcerias estão a registar uma aceitação crescente na Industria 
Farmacêutica, tratando-se de um esforço para optimizar recursos à medida que os retornos financeiros 
e os gastos em I&D assumem maior importância. 
A reforma da saúde promovida pelo Governo norte-americano provocará alterações relevantes no 
sistema de seguros, com uma maior cobertura da população. De acordo com o projecto-lei que está a 
ser debatido no Congresso, os prémios serão cada vez mais controlados pelo Governo de Obama, que 
também pretende introduzir um plano nacional de saúde de baixo custo. A Industria Farmacêutica 
também concordou, pela primeira vez, em contribuir para a reforma, oferecendo um desconto de 50% 
sobre os medicamentos de marca para os beneficiários do Medicare. Os mercados emergentes 
continuarão a chamar a atenção.  
O Brasil, a Rússia, a Índia e a China deverão contar com investimentos significativos por parte das 
grandes farmacêuticas, especialmente no que respeita à comercialização e distribuição de 
medicamentos, pois o seu interesse não se limita à aquisição. Com o aumento dos desafios a nível 
regulamentar nas economias desenvolvidas, espera-se que a Industria Farmacêutica tente introduzir 
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cada vez mais fármacos inovadores nos mercados emergentes, onde existe protecção de patentes e 
uma ameaça menor da concorrência dos genéricos. Verificou-se uma crescente interacção das 
autoridades reguladoras no ano passado e aumentaram as preocupações sobre assuntos de segurança e 
farmacovigilância. A Food & Drug Administration está a abrir escritórios na Índia, China e América Latina 
para tentar assegurar inspecções regulares aos estabelecimentos farmacêuticos. 
A IHS Global Insight acrescenta que as companhias de medicamentos genéricos irão desfrutar de um 
grande sucesso com as medidas regulamentares destinadas a permitir a substituição de medicamentos. 
No entanto, até as margens no sector dos genéricos de marca, enfrentarão desafios crescentes. 
 
 
 

RESUMO HISTÓRICO 
 
Ano 1998 
Fundação FHC. 
 
Ano 1999 
Construção de instalações próprias. 
Aquisição da totalidade do capital FHC pela actual estrutura accionista. 
 
Ano 2003 
Ampliação das antigas instalações para 1.500m3 em área coberta e capacidade para armazenar 2.500 
paletes. 
 
Ano 2004 
Aquisição de participação financeira nos Laboratórios BASI. 
Inicio de actividade de distribuição no mercado nacional dos produtos dos Laboratórios BASI. 
Prémio 2004 “Revista Exame” para melhor PME do sector Farmacêutico. 
 
Ano 2005 
Reforço da participação financeira nos Laboratórios BASI. 
Obtenção das primeiras Autorizações de Introdução no Mercado de Medicamentos. 
 
Ano 2006 
Inicio do processo de certificação ISSO 9001:2000. 
Lançamento dos primeiros éticos FHC. 
 
Ano 2007 
Alteração da imagem corporativa. 
Certificação sistemas de gestão da qualidade ISSO 9001/2000 pela empresa TÜV Rheinland Group. 
Aquisição de 97,99% do capital dos Laboratórios Basi, S.A.  
Conclusão da implementação do sistema de climatização da unidade de armazenamento. 
 
Ano 2008 
Abertura de uma segunda unidade logística estruturada para a actividade de distribuição nacional nos 
mercados hospitalar, e farmácia, assim como o armazenamento de stock dinâmico. Equipada com dois 
sistema automáticos servidor de picking inverso, super server KARDEX, gerido por um Warehouse 
Magement System (WMS) Kardex PP 5000 e picking dinâmico. 
 
Ano 2009 
Construção de um (1) cais de carga e um (1) cais de descarga, com zona de conferência de mercadorias, 
no armazém de exportação. 
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Atribuição do Prémio PME Excelência, pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à 
Inovação (IAPMEI). 
 
 
 

ANÁLISE ECONÓMICA 
 

Valores em euros 

  
2009 2008 Var. % 

Proveitos Operacionais 
 

51.653.446 43.703.214 18,2% 

Resultado Bruto 
 

9.822.369 8.419.567 16,7% 

     Resultados operacionais antes de amortizações e provisões e perdas de imparidade (EBITDA) 5.027.450 4.909.520 2,4% 

 Margem EBITDA 9,73% 11,23% -1,50 pp 

Amortizações 
 

425.318 438.982 -3,1% 

Provisões e perdas por imparidade 52.538 0 
 

     Resultados antes de impostos e encargos financeiros (EBIT) 4.549.594 4.470.538 1,8% 

 Margem EBIT 8,81% 10,23% -1,42 pp 

Resultados Financeiros 
 

344.025 (41.384) 931,3% 

Resultados antes de impostos 4.522.536 4.069.203 11,1% 

Resultado líquido do exercício 3.677.264 2.943.163 24,9% 

 
 
 

PROVEITOS OPERACIONAIS 
 
Em 2009, os Proveitos Operacionais registaram um crescimento de 18,2% para os 51.653.446 euros, 
destacando-se os melhores desempenhos das áreas de Medicamentos, Desinfectantes e Dietética e 
Puericultura que cresceram 19,8%, 269,4% e 50,2% respectivamente, face a 2008. 
 
Reflexo da estratégia de internacionalização, destaca-se do desempenho nos mercados internacionais, 
que contribuíram em 2009 com 58,6% do volume de negócios, nomeadamente o mercado angolano 
cuja contribuição ascendeu a 50% no ano de 2009. A contribuição do mercado nacional, em 2009, 
ascendeu a 42% do volume de negócios. 
 
  2009 2008   

Volume de negócios euros Peso % euros Peso % Var. % 

Consolidado 49.972.556 100% 42.054.778 100% 18,8% 

Desinfectantes 563.233 1,1% 152.471 0,4% 269,4% 

Cosmética 1.961.974 3,9% 2.049.698 4,9% -4,3% 

Dispositivos Médicos 2.554.974 5,1% 2.835.008 6,7% -10,2% 

Material Hospitalar 68.527 0,1% 9.225 0,0% 642,8% 

Dietética e Puericultura 3.641.699 7,3% 2.424.526 5,8% 50,2% 

Material de Laboratório 61.224 0,1% 123.279 0,3% -50,3% 

Medicamentos 38.740.826 77,5% 32.336.054 76,9% 19,8% 

Suplementos Alimentares 798.657 1,6% 734.610 1,7% 8,7% 

Outros 1.591.443 3,2% 1.389.908 3,3% 14,5% 

 

Em termos de peso das áreas de negócio no volume de negócios de 2009, as áreas de Medicamentos e 
Dietética e Puericultura reforçam a posição com 77,5% e 7,3% respectivamente, comparativamente a 
2008. Destaca-se a área de Dispositivos Médicos que decresceu -10,2% face a 2008, porém representa 
5,1% do volume de negócios em 2009. 
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RESULTADOS 
 
Os resultados brutos cresceram 16,7%, em linha com a performance do negócio, para 9.822.369 euros 
relativamente aos 8.419.567 euros registados no ano de 2008.  
 
A margem bruta ascendeu a 19,5%, comparativamente aos 19,9% registados em 2008. O decréscimo 
registado de -0,34p.p. na margem bruta, em parte, foi justificada pelas alterações do mix dos produtos 
comercializados, destacando-se os medicamentos éticos adquiridos no mercado interno, cujas 
condições regulares de compra contemplam um desconto financeiro de 3%, que implicaram a migração 
da margem bruta para os proveitos financeiros, e pelo reflexo de medidas comerciais agressivas, de 
forma a aumentar a taxa de penetração no mercado e, consequentemente, consolidar do volume de 
negócios.  
Em 2009, excluindo o efeito da migração da margem bruta para proveitos financeiros, a margem bruta 
teria ascendido a 20,2%, registando um crescimento de 0,29p.p., comparativamente ao ano de 2008. 
 
Os resultados operacionais antes de amortizações e provisões e perdas de imparidade (EBITDA) 
cresceram 2,4% para 5.027.450 euros apresentando, todavia, um decréscimo na margem de -1,5p.p. 
relativamente ao ano de 2008. O decréscimo da margem EBITDA resultou do aumento dos custos com 
pessoal, que em 2009 ascenderam a 1.258.608 euros, registando um aumento de 85,63% face a  
2008 e da diminuição da margem bruta. Em 2009, excluindo o efeito da alteração da migração da 
margem bruta para os proveitos financeiros, a margem EBITDA teria ascendido a 10,41%, registando um 
decréscimo de -0,82p.p., comparativamente ao ano de 2008. 
 
Os resultados antes de encargos financeiros e impostos (EBIT) cresceram 1,8% para 4.549.594 euros, 
registando porém um decréscimo na margem de -1,42p.p. relativamente ao ano de 2008. A redução do 
EBIT resultou do ajustamento de dívidas a receber, que ascenderam a 52.538 euros, consideradas 
incobráveis a 31de Dezembro de 2009 e da diminuição da margem bruta. Excluindo estes efeitos, os 
resultados antes de encargos financeiros e impostos (EBIT) ascenderam a 4.995.271 euros, registando a 
margem EBIT apenas um decréscimo de -0,63p.p. face a 2008.  
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Valores em euros 

  2009 2008 Var. % 

Custos Financeiros 
 

1.042.301 1.186.897 -12,2% 

 
Juros suportados 

 
214.737 336.523 -36,2% 

 
Diferenças de câmbio 

 
254.869 434.467 -41,3% 

 
Desconto de pronto pagamento 474.221 336.963 40,7% 

 
Outros 

  
98.474 78.945 24,7% 

Proveitos Financeiros 
 

1.386.326 1.145.513 21,0% 

 
Juros obtidos 

 
143.144 173.296 -17,4% 

 
Diferenças de câmbio 

 
141.722 370.383 -61,7% 

 
Desconto de pronto pagamento 1.046.248 589.418 77,5% 

 
Outros 

  
55.212 12.416 344,7% 

Resultados Financeiros 344.025 (41.384) -931,3% 

 
Os Resultados Financeiros aumentaram 385.409 euros para 344.025 euros, relativamente ao ano 2008, 
que havia registado -41.384 euros.  

 
Em 2009, o movimento ocorrido nos Resultados Financeiros resultou da diminuição dos custos 
financeiros, nomeadamente a diminuição dos juros suportados com o financiamento, consequência do 
ajuste, para mínimos históricos, das taxas de juro de referência, mas também do aumento dos proveitos 
financeiros, através do aumento dos descontos de pronto pagamento obtidos.  
 
Excluindo o efeito da margem bruta para proveitos financeiro, os resultados financeiros ascenderam a -
49.114,25 euros, comparativamente aos -41.384 euros registados em 2008. 
 
 
 

INVESTIMENTO 
 
O investimento em activos fixos tangíveis de 2009 foi concretizado de acordo com o plano de 
investimento aprovado, tendo sido investidos 222.445 euros, o que equivale a um crescimento de 69,8% 
face a 2008. O investimento em 2009 resulta, em grande parte, do término do processo de 
implementação do super server Kardex da nova unidade logística, iniciado no ano de 2008. 
 

Valores em euros 
2009 2008 Var. % 

Imobilizações Incorpóreas 37.184 304.124 -87,8% 

 Edifícios e Outras Construções 20.826 7.322 184,4% 

 Equipamento Administrativo 14.667 20.054 -26,9% 

 Equipamento Básico 169.977 14.201 1097,0% 

 Ferramentas e Utensílios 1.335 3.703 -64,0% 

 Outras Imob Corporeas 5.640 0 
 

 Imobilizações em Curso 10.000 85.726 -88,3% 

Imobilizações Corpóreas 222.445 131.005 69,8% 

  259.629 435.129 -40,3% 

 
O investimento financeiro realizado em 2009 foi de 1.895.519 euros, registando um crescimento de 
24,6% comparativamente a 2008. 
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Em 2009, a FHC| Farmacêutica, Lda reforçou a capacidade financeira da sua participada Laboratórios 
Basi, S.A. através de um empréstimo no valor de 1.600.000 euros (em 2009, os Laboratórios Basi 
amortizaram 600.000 euros). Este reforço resulta da necessidade de prosseguir com a execução do 
plano de investimentos, concluir a reestruturação organizativa e requalificação do processo operacional, 
por parte dos Laboratórios Basi, S.A., num investimento considerado estratégico para a sustentabilidade 
do projecto da FHC| Farmacêutica, Lda. Em 31 de Dezembro de 2009, a FHC| Farmacêutica, Lda detinha, 
um total de 1.302.518 acções dos Laboratórios Basi, S.A., ao valor de aquisição de EUR 1.598.578,06, 
representando 98,16% do capital. 
 

Valores em euros 
2009 2008 Var. % 

 Partes de capital empr. grupo 0 3.000 -100,0% 

 Partes capital empr. associadas e partic. 123.896 0 
 

 Partes de capital outras empresas 25.500 1.000 2450,0% 

 Empréstimos a empresas do grupo 1.600.000 300.000 433,3% 

 Empréstimos empr. associadas 107.000 0 
 

 Títulos e O. aplicações Financeiras 39.123 1.217.475 -96,8% 

Investimento Financeiro 1.895.519 1.521.475 24,6% 

 
Em 2009, a FHC| Farmacêutica, Lda realizou 100.000 euros da aplicação financeira, subscrita no âmbito 
do Programa de emissão do papel comercial efectuado pela SLN Valor, SGPS em 5 de Agosto 2008, com 
o valor de 1.000.000 euros. 
 
 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA  
 

Valores em euros 

  
2009 2008 Var. % 

Activos Fixos  1.914.696 2.158.648 -11,3% 

Outros activos não correntes 5.112.571 3.917.053 30,5% 

Existências   9.592.537 8.059.503 19,0% 

Devedores correntes  15.130.232 9.939.812 52,2% 

Disponibilidades e equivalentes 3.145.566 3.402.121 -7,5% 

Activo Total   34.895.602 27.477.137 27,0% 

Capital Próprio   16.046.770 12.253.532 31,0% 

Outros passivos não correntes 255.471 376.278 -32,1% 

Divida não correntes  2.591.654 288.426 798,6% 

Outros passivos correntes  10.501.707 9.568.582 9,8% 

Divida correntes  5.500.000 4.990.319 10,2% 

Passivo Total   18.848.832 15.223.604 23,8% 

 
 
O activo total a 31 de Dezembro de 2009 ascendeu a 34.895.602 euros, face a 27.477.137 euros em 
Dezembro de 2008. 
 
O activo não corrente a 31 de Dezembro de 2009 ascendeu a 5.112.571 euros, face a 3.917.053 euros 
em Dezembro de 2008. 
 
 

FHC - Farmacêutica, Lda 
Relatório e Contas 2009

P | 24



 

 

Em 2009, o investimento em fundo de maneio ascendeu a 5.790.329 euros, reflectindo o aumento de 
actividade (existências) mas também resultado da alteração do ciclo financeiro, nomeadamente o 
aumento significativo da divida de clientes que ascendeu a 13.155.051 euros e cujo prazo médio de 
recebimentos ascendeu a 96 dias, comparativamente aos 73 dias calculados em 2008. Este movimento 
foi, em parte, consequência do aumento significativo do volume de vendas verificado no último 
trimestre, comparativamente aos trimestres anteriores, resultado das compras efectuadas a condições 
comerciais vantajosas neste período com impacto directo no ciclo financeiro. 
 
O prazo médio de pagamentos (PMP) reduziu ligeiramente para os 76 dias, face aos 77 dias calculado 
em 2008, resultado da alteração das políticas referidas anteriormente, que privilegiaram o pronto 
pagamento como principal condição de negociação, contribuindo para a melhor performance financeira.  
 
O prazo médio de Stocks (PMS) calculado em 87 dias manteve-se inalterado, face a 2008. 
 
 

Valores em euros 

  
2009 2008 Var. % 

Necessidades Fundo de Maneio 24.722.769 17.999.315 37,4% 

 Existências  9.592.537 8.059.503 19,0% 

 Clientes  13.155.051 8.418.553 56,3% 

 Estado e outros entes públicos 1.594.342 1.361.492 17,1% 

 Outros devedores 380.839 159.766 138,4% 

Recursos Fundo de Maneio 10.501.707 9.568.582 9,8% 

 Fornecedores  9.752.573 8.501.680 14,7% 

 Estado e outros entes públicos 239.371 561.192 -57,3% 

  Outros credores   509.763 505.710 0,8% 

Fundo de Maneio  14.221.062 8.430.733 
 

Investimento em Fundo de Maneio 5.790.329     

 

 
Em 2009, a prossecução da parceria estratégia estabelecida entre a FHC e a participada Laboratórios 
Basi, através da plataforma logística e comercial, designadamente no mercado nacional, ascendeu a 
4.061.104 euros, correspondendo a 8% do volume de compras total do exercício. Importa salientar a 
relevância do último trimestre de 2009 no desempenho da FHC, pois 32,09% dos 4.061.104 euros, ou 
seja, 1.303.472 euros foram realizados durante este período.  
 

Ainda, no decorrer do último trimestre, de forma a garantir as melhores condições comerciais, foram 
concretizados inúmeros acordos comerciais que implicaram um aumento de 1.533.034 euros (19%) nas 
existências a 31 de Dezembro, face ao ano de 2008. Em 2009, os dez suplliers de referência da FHC 
representaram 57,5% do volume total de compras, sendo que 40,9% foram realizados, somente, no 
último trimestre.   
 

Apesar de representar, em 2009, 27,5% do Activo Líquido, o risco associado à realização das existências 
é marginal, efeito do imperativo legal emanado pelo despacho 1/88 de 12 de Maio, que obriga as 
companhias detentoras de medicamentos a proceder à retirada do mercado de todos os produtos cujo 
ocorram situações previstas neste decreto, nomeadamente a sua caducidade. 
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Valores em euros 

  
2009 2008 Var. % 

Dívida não corrente 
 

2.591.654 288.426 798,6% 

 
Banco Português de Investimento - PME INVEST 2.408.333 0 

 

 
Banco Santander Totta Portugal 183.321 288.426 -36,4% 

Dívida corrente 
 

5.500.000 4.990.319 10,2% 

 
Caixa geral de Depósitos  

 
1.000.000 1.000.000 0,0% 

 
Banco Português de Negócios  2.000.000 1.650.000 21,2% 

 
Banco Espírito Santo  

 
500.000 10.319 4745,4% 

 
Banco Português de Investimento 0 1.800.000 -100,0% 

 
Banco Santander Totta Portugal 500.000 0 

 

 
Caixa de Crédito Agrícola 

 
500.000 175.000 185,7% 

  Banco Barclays Portugal   1.000.000 355.000 181,7% 

Dívida total 
 

8.091.654 5.278.745 53,3% 

(-) Disponibilidades e equivalentes 3.145.566 3.402.121 -7,5% 

Dívida Total Líquida   4.946.088 1.876.624 163,6% 

 
 
A dívida líquida (dívida financeira - disponibilidades e equivalentes) ascendeu a 4.946.088 euros em 31 
de Dezembro de 2009, registando um aumento de 3.069.464 euros (163,6%) face ao 31 de Dezembro de 
2008.  
 
O aumento da dívida deveu-se, essencialmente, à contratação de duas novas linhas de financiamento de 
médio prazo, através do programa de apoio PME INVEST, no valor de 2.550.000 euros. Este aumento 
resultou da necessidade de reforço financeiro na participada Laboratórios Basi, no valor de 1.600.000 
euros (em 2009, os Laboratórios Basi amortizaram 600.000 euros) e à necessidade de investimento em 
fundo de maneio, nomeadamente a aquisição de mercadorias ao abrigo dos acordos comerciais 
estabelecidos no decorrer do último trimestre. 
 
Os capitais próprios aumentaram de 12.253.532 euros para 16.046770 euros em 31 de Dezembro de 
2009. O aumento dos capitais próprios deveu-se, para além do resultado líquido do exercício, que 
ascendeu a 3.677.264 euros, à constituição de reservas no valor de 115.974 euros. As reservas 
constituídas resultam do cálculo efectuado, pelo IAPMEI, com base nas demonstrações financeiras de 
2007, correspondente a 25% do valor do Prémio de Realização, de acordo com o Contrato de Concessão 
de Incentivos Financeiros no âmbito do Sistema de Incentivos à Modernização Empresarial (SIME), 
celebrado no ano de 2003. De acordo com a alínea a) do ponto 4, da Cláusula Sexta, do contrato supra 
referido, a FHC| Farmacêutica, Lda é obrigada a registar contabilisticamente o montante 
correspondente ao prémio na conta de reservas. 
 
O passivo total a 31 de Dezembro de 2009 ascendeu a 18.848.832 euros, face a 15.223.604 euros em 
Dezembro de 2008. O aumento do passivo, no valor de 3.625.227 euros deveu-se, à contratação de duas 
linhas de financiamento PME INVEST (I e III), de médio prazo, no valor de 2.550.000 euros. 
 
O rácio entre Capitais Próprios e Activo (autonomia financeira) situou-se, no fim de 2009, nos 46,0%, 
face aos 44,6% em 2008.  
 
Apesar do crescimento de 27% do activo total face a 2008, o melhor desempenho operacional e 
financeiro da empresa permitiu reforçar os capitais próprios em 31% e, consequentemente, consolidar a 
capacidade de solver as obrigações com recurso aos capitais próprios. 
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Valores em euros 

  
2009 2008 Var. % 

Dívida Líquida 
 

4.946.088 1.876.624 163,6% 

EBITDA 
 

5.027.450 4.909.520 2,4% 

Dívida Líquida / EBITDA 1,0 x 0,4 x 0,6 x 

 
 
O rácio da Dívida Financeira pelo valor EBITDA apresenta em 2009 o valor de 1,0 x, face ao valor de 0,4x 
em 2008. O movimento é justificado pelo recurso a novos financiamentos para suprimir as necessidades 
de investimento em fundo de maneio e reforço financeiro na participada Laboratórios Basi. Ainda assim, 
o rácio calculado enquadra-se abaixo do limite máximo convencionado (< 4x), para efeito de análise de 
risco. Em 2009, excluindo o efeito da alteração nas práticas comerciais, o EBITDA teria ascendido a 
5.420590 euros, pelo que o rácio da Dívida Financeira pelo valor EBITDA apresentaria o valor 0,9x, face 
ao valor de 0,4x em 2008. 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 
Em 2009, o número de colaboradores aumentou, terminando o ano com 33 colaboradores, tendo o 
valor de remunerações e encargos suportados (segurança social, seguros) neste exercício ascendido a 
1.258.608 euros, o que se traduziu num aumento de 85,6%, comparativamente ao ano 2008. Porém, 
importa ressalvar que, em 2008 a Gerência decidiu pela não distribuição ordinária do prémio, de forma 
a acautelar a potencial não realização da aplicação financeira (subscrição Papel Comercial emitido pela 
SLN Valor, SGPS) no valor de 1.000.000 euros e assegurar o equilíbrio financeiro da empresa em 2009. 
 
Ainda assim, foi possível à FHC melhorar e potenciar os índices de desempenho e contribuição por 
colaborador traduzidos pelo crescimento de 9,79% do rácio VAB/Colaborador, comparativamente a 
2008. 
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APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
 
No presente exercício a FHC| Farmacêutica, Lda apresentou um lucro líquido de 3.677.264 euros, 
representando um crescimento 24,9% em relação ao ano de 2008, que foram aplicados da seguinte 
forma: 
 
Resultados Transitados: 3.677.264 euros 
 
 
 

INDICADORES DESEMPENHO 
 

  2009 2008 Var. 

Indicadores Económicos    

 
Taxa de Crescimento do Negócio 18,2% 23,1% -4,94 pp 

 
EBITDA(%)  9,7% 11,2% -1,50 pp 

 
EBIT(%)  8,8% 10,2% -1,42 pp 

 
Rentabilidade Liquida das Vendas 7,1% 6,7% 0,38 pp 

 
Rentabilidade do Activo 10,5% 10,7% -0,17 pp 

 
VAB (euros)  6.356.101 5.613.766 13,2% 

  VAB/Colaborador (euros) 192.609 175.430 9,8% 

  
    

Indicadores Financeiros    

 
Grau de Cobertura de Imobilizado 269% 213% 56,24 pp 

 
Autonomia Financeira 46,0% 44,6% 1,39 pp 

 
Solvabilidade  0,85 0,80 0,05 

 
Debt to Equity  0,50 0,43 0,07 

 
Leverage  33,5% 30,1% 3,41 pp 

  Rentabilidade dos Capitais Próprios 22,9% 24,0% -1,10 pp 

  
    

Indicadores de Liquidez    

 
Liquidez Geral  1,75 1,47 0,3 

  Liquidez Reduzida 1,15 0,92 0,2 

  
    

Indicadores de Actividade (dias)    

 
PMP  76 77 -1 

 
PMR  96 73 23 

  PMS   87 87 0 
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PERSPECTIVAS 
 
Estamos muito optimistas quanto ao futuro apesar de sabermos que será diferente! 
 
Consideramos que atingimos níveis de sustentabilidade que nos permitirão atingir os objectivos de 
forma sólida e com índices de regularidade muito significativos. 
 
Teremos que gerir o impacto e absorver de forma consciente as medidas a que não estávamos 
habituados!  
 
É natural que os riscos de crédito aumentem. A rentabilidade pode ter tendência para diminuir pela via 
dos custos financeiros. Tentaremos contrariar as tendências melhorando, motivando e fazendo! 
 
Confiamos que 2010 continuará a ser um ano de consolidação e acreditamos num crescimento acima da 
média do sector. 
 
 
 

FACTOS OCORRIDOS APÓS O ENCERRAMENTO DAS CONTAS 
 
Acordo entre accionistas para aquisição total do capital social dos Laboratórios Basi, S.A., cuja operação 
deverá ser concretizada até 31 de Dezembro de 2010. 
Realização da totalidade da aplicação financeira SLN Valor, no valor de 900.000 euros. 
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Mortágua, 31 de Março de 2010 
 
 
A Gerência, 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Joaquim António de Matos Chaves 
(Gerente) 
 
 
___________________________________________________________________ 
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ORGÃOS SOCIAIS 

GERÊNCIA 
 
Joaquim Antonio de Matos Chaves 
Luis Pedro Gonçalves Simões 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008

Custos e perdas 2009 2008

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

       Mercadorias............................................................................ 40.373.111,81 33.894.142,81
       Matérias.................................................................................. 50.032,97 40.423.144,78 23.437,88 33.917.580,69
Fornecimentos e serviços externos............................................. 4.847.511,60 4.067.684,89
Custos com o pessoal

       Remunerações........................................................................ 1.113.571,03 495.628,62
       Encargos sociais:
              Pensões........................................................................... 0,00 0,00
              Outros.............................................................................. 145.036,71 1.258.607,74 182.404,20 678.032,82

Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo .................... 425.318,22 438.981,93
Ajustamentos................................................................................. 52.537,89 0,00
Provisões....................................................................................... 0,00 477.856,11 0,00 438.981,93
Impostos........................................................................................ 70.043,37 26.213,58

Outros custos e perdas operacionais........................................... 26.688,33 96.731,70 104.181,98 130.395,56
(A)............................ 47.103.851,93 39.232.675,89

Perdas em empresas do grupo e associadas............................... 0,00 0,00
Amortizações e ajust. de aplicações e investimentos financeiros 0,00 0,00

Juros e custos similares:
         Relativos a empresas do grupo............................................ 0,00 0,00
         Outros................................................................................... 1.042.301,27 1.042.301,27 1.186.897,24 1.186.897,24

(C)............................ 48.146.153,20 40.419.573,13

Custos e perdas extraordinários................................................... 482.258,67 429.446,33
(E)............................ 48.628.411,87 40.849.019,46

Impostos sobre o rendimento do exercício.................................... 845.272,37 1.126.039,62
(G)............................ 49.473.684,24 41.975.059,08

Resultado líquido do exercício ....................................................... 3.677.264,11 2.943.163,46
53.150.948,35 44.918.222,54

Proveitos e ganhos
Vendas:
       Mercadorias .......................................................................... 49.972.555,89 42.054.778,43
       Produtos ................................................................................ 0,00 0,00
Prestações de serviços ............................................................... 272.958,24 50.245.514,13 282.369,17 42.337.147,60

Variação da produção .................................................................. 0,00 0,00
Trabalhos para a própria empresa ............................................... 0,00 0,00
Proveitos suplementares .............................................................. 8.902,70 90.453,59
Subsídios à exploração ................................................................ 13.537,03 1.218,20

Outros proveitos e ganhos operacionais ..................................... 1.385.492,17 1.266.774,89
Reversões de amortizações e ajustamentos................................ 0,00 1.407.931,90 7.619,66 1.366.066,34

(B)............................ 51.653.446,03 43.703.213,94
Ganhos em empresas do grupo associadas ............................... 0,00 0,00

Rendimentos de participações de capital ..................................... 0,00 0,00
Rendimentos de títulos negociáveis e de outras aplicações fin....
     Relativos a outras empresas do grupo .................................... 0,00 0,00
     Outros ...................................................................................... 0,00 7.914,99

Outros juros e proveitos similares:
     Relativos a empresas do grupo ...............................................
     Outros ...................................................................................... 1.386.326,43 1.386.326,43 1.137.598,31 1.145.513,30

(D)............................ 53.039.772,46 44.848.727,24

Proveitos e ganhos extraordinários .............................................. 111.175,89 69.495,30
(F)............................ 53.150.948,35 44.918.222,54

Resumo:
Resultados operacionais             : (B) - (A)........................................................ 4.549.594,10 4.470.538,05
Resultados financeiros               : ( D - B ) - ( C - A ).......................................... 344.025,16 -41.383,94
Resultados correntes                 : ( D ) - ( C )..................................................... 4.893.619,26 4.429.154,11
Resultados antes de impostos   : ( F ) - ( E )...................................................... 4.522.536,48 4.069.203,08
Resultado líquido do exercício   : ( F ) - ( G ).................................................... 3.677.264,11 2.943.163,46

A Administração __________________________ O Técnico oficial de contas ______________________
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DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008

A C T I V O 2009 2008
Fixo: AB AA AL AL

   Imobilizações incorpóreas
      Despesas de instalação 30.759,61 24.656,68 6.102,93 0,00

      Despesas de investigação e de desenvolvimento 20.598,40 9.093,89 11.504,51 0,00
      Propriedade industrial e outros direitos 1.139.561,29 630.285,33 509.275,96 733.463,54
      Trespasses 0,00 0,00 0,00 0,00
      Imobilizações em curso 14.810,00 14.810,00 78.260,46

      Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 0,00 0,00 0,00
1.205.729,30 664.035,90 541.693,40 811.724,00

   Imobilizações corpóreas
      Terrenos e recursos naturais 48.751,65 0,00 48.751,65 48.751,65

      Edifícios e outras construções 1.634.014,77 570.115,03 1.063.899,74 1.032.157,62
      Equipamento básico 371.178,20 186.600,21 184.577,99 51.442,53
      Equipamento de transporte 145.000,00 145.000,00 0,00 36.250,00
      Ferramentas e utensílios 27.803,51 22.141,19 5.662,32 6.864,55

      Equipamento administrativo 314.425,95 267.699,40 46.726,55 60.377,55
      Taras e vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras imobilizações corpóreas 92.404,78 69.020,01 23.384,77 25.354,54
      Imobilizações em curso 0,00 0,00 85.725,92

      Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 0,00 0,00 0,00
2.633.578,86 1.260.575,84 1.373.003,02 1.346.924,36

   Investimentos financeiros
      Partes de capital em empresas do grupo 1.598.578,06 0,00 1.598.578,06 1.598.578,06

      Empréstimos a empresas do grupo 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 1.100.000,00
      Partes de capital em empresas associadas 123.895,67 0,00 123.895,67 0,00
      Empréstimos a empresas associadas 107.000,00 0,00 107.000,00 0,00
      Títulos e outras aplicações financeiras 1.183.097,62 0,00 1.183.097,62 1.218.474,62

      Outros empréstimos concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00
      Imobilizações em curso
      Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 0,00 0,00 0,00

5.112.571,35 0,00 5.112.571,35 3.917.052,68

A Administração/Gerência O Técnico oficial de contas

_____________________________________ _____________________________________
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A C T I V O 2009 2008
Circulante: AB AA AL AL
   Existências
      Matérias primas, subsidiárias e de consumo 16.829,84 0,00 16.829,84 23.959,14

      Produtos e trabalhos em curso 0,00 0,00 0,00 0,00
      Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 0,00 0,00 0,00 0,00
      Produtos acabados e intermédios 0,00 0,00 0,00 0,00
      Mercadorias 9.575.707,21 0,00 9.575.707,21 8.035.544,23

      Adiantamentos por conta de compras 0,00 0,00 0,00
9.592.537,05 0,00 9.592.537,05 8.059.503,37

   Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (b)
   Dívidas de terceiros - Curto prazo

      Clientes, c/c 13.155.050,97 13.155.050,97 8.418.553,27
      Clientes - Títulos a receber 0,00 0,00 0,00
      Clientes de cobrança duvidosa 141.910,89 141.910,89 0,00 0,00
      Empresas do grupo 0,00 0,00 0,00

      Empresas participadas e participantes 0,00 0,00 0,00
      Outros accionistas(sócios) 0,00 0,00 0,00
      Adiantamento a fornecedores 0,00 0,00 0,00
      Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00

      Estado e outros entes públicos 1.594.342,11 1.594.342,11 1.361.492,43
      Outros devedores 329.461,92 329.461,92 99.991,76
      Subscritores de capital 0,00 0,00 0,00

15.220.765,89 141.910,89 15.078.855,00 9.880.037,46

   Títulos negociáveis:
      Acções em empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00
      Obrigações e títulos de particip. em empresas do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00
      Acções em empresas associadas 0,00 0,00 0,00 0,00

      Obrigações e tít. de particip. em empresas associadas 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outros títulos negociáveis 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras aplicações de tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

   Depósitos bancários e caixa:
      Depósitos bancários 3.135.981,65 3.135.981,65 3.386.608,53
      Caixa 9.583,98 9.583,98 15.512,21

3.145.565,63 3.145.565,63 3.402.120,74

Acréscimos e diferimentos
      Acréscimos e proveitos 0,00 0,00 0,00
      Custos diferidos 51.376,75 51.376,75 59.774,14
      Activos por imposto diferidos 0,00 0,00 0,00

51.376,75 51.376,75 59.774,14
Total de amortizações................... 1.924.611,74

Total de ajustamentos......................... 141.910,89
Total do activo............................... 36.962.124,83 2.066.522,63 34.895.602,20 27.477.136,75

A Administração/Gerência O Técnico oficial de contas

_____________________________________ _____________________________________
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C A P I T A L      P R Ó P R I O     E    P A S S I V O 2009 2008
Capital próprio
   Capital 250.000,00 250.000,00
   Acções ( quotas ) próprias - Valor nominal 0,00 0,00
   Acções ( quotas ) próprias - Descontos e prémios 0,00 0,00
   Prestações suplementares 190.000,00 190.000,00
   Prémios de emissão de acções ( quotas ) 0,00 0,00
   Ajustamento de partes de capital em filiais e associadas 0,00 0,00
   Reservas de reavaliação 0,00 0,00
   Reservas:
      Reservas legais 445.735,69 445.735,69
      Reservas estatutárias 0,00 0,00
      Reservas contratuais 0,00 0,00
      Outras reservas 115.973,89 0,00
   Resultados transitados 11.367.796,79 8.424.633,33

Subtotal............................................... 12.369.506,37 9.310.369,02
   Resultado líquido do exercício 3.677.264,11 2.943.163,46
   Dividendos antecipados 0,00 0,00

Total do capital próprio....................... 16.046.770,48 12.253.532,48
Passivo
   Provisões
      Provisões para pensões 0,00 0,00
      Provisões para impostos 0,00 0,00
      Outras provisões 0,00 0,00

0,00 0,00
   Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo ( b )
      Dívidas a instituições de crédito 2.591.653,73 288.425,60
      Outros accionistas  ( sócios )
      Fornecedores de imobilizado, c/c 157.005,83 46.371,41
      Estado e outros entes públicos 98.465,07 329.906,10

2.847.124,63 664.703,11
   Dívidas a terceiros - Curto prazo
   Empréstimos por obrigações:
      Convertíveis 0,00 0,00
      Não convertíveis 0,00 0,00
      Empréstimos por títulos de participação 0,00 0,00
      Dívidas a instituições de crédito 5.500.000,00 4.990.319,15
      Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00
      Fornecedores, c/c 9.732.202,74 8.132.288,35
      Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 0,00 0,00
      Fornecedores - Títulos a pagar 0,00 0,00
      Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar 0,00 0,00
      Empresas do grupo 0,00 0,00
      Empresas participadas e participantes 0,00 0,00
      Outros accionistas  ( sócios ) 0,00 0,00
      Adiantamentos de clientes 0,00 0,00
      Outros empréstimos obtidos 0,00 0,00
      Fornecedores de imobilizado, c/c 20.370,08 369.391,75
      Estado e outros entes públicos 239.370,84 561.191,72
      Outros credores 412.327,33 430.258,63

15.904.270,99 14.483.449,60
   Acréscimos e diferimentos
      Acréscimos de custos 90.096,43 75.451,56
      Proveitos diferidos 7.339,67 0,00
      Passivos por impostos diferidos 0,00 0,00

97.436,10 75.451,56
Total do passivo....................................... 18.848.831,72 15.223.604,27
Total do capital próprio e do passivo...... 34.895.602,20 27.477.136,75

A Administração/Gerência ____________________________ O Técnico oficial de contas _______________________
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Exercícios

2009 2008

Vendas e prestações de serviços 50.245.514,13 42.337.147,60 

Custo das vendas e das prestações de serviços 40.423.144,78 33.917.580,69 

Resultados Brutos 9.822.369,35 8.419.566,91 

Outros proveitos e ganhos operacionais 1.407.931,90 1.366.066,34 

Custos de distribuição 1.770.221,80 1.612.567,57 

Custos Administrativos 2.976.657,36 2.421.223,91 

Outros custos e perdas operacionais 1.933.827,99 1.281.303,72 

Resultados Operacionais 4.549.594,10 4.470.538,05 

Custo líquido de financiamento (1.171.589,48) (808.990,27)

Ganhos (perdas) em filiais e associadas

Ganhos (perdas) em outros investimentos (827.564,32) (850.374,21)

Resultados correntes 4.893.619,26 4.429.154,11 

Impostos sobre os resultados correntes 845.272,37 1.126.039,62 

Resultados correntes após impostos 4.048.346,89 3.303.114,49 

Resultados extraordinários (371.082,78) (359.951,03)

Impostos sobre os resultados extraordinários

Resultados líquidos 3.677.264,11 2.943.163,46 

Resultados por acção 3.677.264,11 2.943.163,46 

Administração/gerência: 

______________________________

31-12-2009 Técnico de Contas Nº:

______________________________
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Actividades operacionais
 93,631.312.24  84,212.454.54setneilC ed sotnemibeceR
  07,660.286.14  67,590.655.54serodecenroF a sotnemagaP
  02,785.518  97,800.670.1laosseP oa sotnemagaP

Fluxo gerado pelas operações (1.177.892,07)                         (284.518)  

Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento 1.486.536,99  957.071,23  
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional (1.338.160,71)                 (1.669.463,74)  

Fluxos gerado antes rubricas extraordinárias (1.326.268,35)                       427.875,00  

Recebimento de rubricas extraordinárias (390.628,81)                     (427.526,84)  
Pagamento de rúbricas extraordinárias 26.643,80  19.246,52  

Fluxo das actividades operacionais (1.743.540,96)  (18.898,36)  

Actividades de investimento
Recebimentos provenientes de:
   Investimentos financeiros
   Imobilizações corpóreas
   Imobilizações Incorpóreas

Subsídios de Investimento 0 15  Subsídios de Investimento 0,15  
   Juros e proveitos similares 198.355,97  185.712,17  
   Dividendos

198.356,12  185.712,17  
Pagamentos respeitantes a:
   Investimentos financeiros 1.195.518,67  1.521.474,62
   Imobilizações corpóreas 345.083,27                      (167.867,38)  
   Imobilizações Incorpóreas (70.652,22)  224.462,71  

1.469.949,72  1.578.069,95  
Fluxos das actividades de investimento (1.271.593,60)                  (1.392.357,78)  

Actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de

  59,764.185.2soditbo somitsérpmE   
   Aumentos de capital, prestações supl., prémios emissão
   Subsídios e doações
   Venda de acções (quotas) próprias
   Cobertura de prejuízos

2.581.467,95  
Pagamentos respeitantes a:
   Empréstimos obtidos 1.436.332,46  
   Amortizações contratos locação financeira
   Juros e custos similares (258.816,30)  163.012,35  
   Dividendos
   Redução de capital e prestações suplementares
   Aquisição de acções (quotas) próprias

(258.816,30)  1.599.344,81  
  52,482.048.2 otnemaicnanif ed sedadivitca ed soxulF (1.599.344,81)  

Variação de caixa e seus equivalentes (174.850,31)  (3.010.600,95)  Variação de caixa e seus equivalentes (174.850,31)  (3.010.600,95)  

Efeitos das diferenças de câmbio (81.704,80)                      (57.717,98)  
Caixa e seus equivalentes no início do período 3.402.120,74  6.470.439,67  
Caixa e seus equivalentes no fim do período 3.145.565,63                   3.402.120,74  

Administração/gerência: :º.N satnoC ed ocincéT9002-21-13                                                                
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 ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
FHC - Farmacêutica, Lda - Exercício de 2009
NIF - 504061500

1. Indicação e justificação das disposições do POC que foram derrogadas e dos respectivos efeitos nas 
demonstrações financeiras.
As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a convenção dos custos historicos, e na base da continuidade das operações da 
empresa, em conformidade com os principios contabilisticos fundamentais de prudência, consistência, substância sobre a forma,materialidade 
e especialização do exercicio.

2. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não 
sejam comparáveis com os do exercício anterior.
Nos mapas de balanço e da demonstração de resultados por natureza, os valores do exercicio são comparaveis com os do exercicio anterior .

3. Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da demonstração dos 
resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente 
amortizações e provisões.
A) Imobilizações incorporeas e corporeas : 
    As imobilizações incorporeas e corporeas estão mostradas pelos valores que resultaram da sua aquisição. As amortizações foram 
calculadas pelo método das quotas constantes. As despesas de reparação e manutenção corrente do imobilizado sem grande relevo são 
consideradas como custo do ano em que ocorrem . 
B) Investimentos financeiros : 
    Pelo seu valor contabilistico, custo de aquisição, sem qualquer alteração. Não foi aplicado o metodo de equivalência patrimonial. 
C) Existências : 
    As existências foram valorizadas ao preço de aquisição , o metodo utilizado FIFO . 
D) Dividas de e a terceiros em moeda estrangeira: 
    As transacções em moeda  estrangeira relacionam-se com aquisições e vendas no mercado interno e externo e são contabilizadas em 
moeda nacional aos câmbios em vigor na data das operações. No final do exercicio os saldos a pagar e a receber em moeda estrangeira  são 
actualizados aos câmbios oficiais em vigor na data de balanço  ( nota 4) , sendo as respectivas diferênças câmbiais contabilizadas como 
diferênças de câmbio favoraveis ou desfavoraveis. 
E) Disponibilidades: 
    As disponibilidade em moeda estrangeira são expressas no balanço do final do  exercicio ao câmbio em vigor nessa data. A cada um dos 
elementos dos titulos negociaveis e de outras aplicações de tesouraria, são utilizados os critérios definidos anteriormente, na medida em que 
lhe sejam aplicados.  
F) Provisões para cobrança duvidosa: 
    Não se efectuou neste exercicio qualquer reforço nas provisões . 
G) Acréscimos e diferimentos:  
    Os proveitos e os custos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos no exercicio, independentemente do seu recebimento ou 
pagamento.

4. Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa das contas incluídas no Balanço e 
Demonstração dos Resultados.
 As cotações câmbiais utilizadas para conversão dos saldos a receber e a pagar em moeda estrangeira na data de balanço foram as do 
Millennium-BCP em 31-12-2009, conforme se indica em seguida : 
 
                       Moeda                                          Compra                               Venda 
 
                        USD                                            1,4397                                1,4269 
                        GBP                                            0,8912                                 0,8832 
                        CHF                                           1,4899                                 1,4765

5. Medida em que o resultado do exercício foi afectado, com vista a obter vantagens fiscais.
O Resultado do exercicio não foi afectado com vista a obter vantagens fiscais : 
 
A) Por valorimetrias diferentes das previstas no capitulo 5 do POC : 
 
                        0,00  
 
B) Por amortizações do activo imobilizado superiores as adequadas : 
 
                      0,00 
 
C) Por provisões extraordinárias respeitantes ao activo : 
 
                       0,00 
                    

6. Indicação das situações que afectem significativamente os impostos futuros.
 
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais ( dgci ) 
durante um periodo de quatro anos e cinco anos para a segurança social . Deste modo as declarações fiscais podem ser sujeitas a revisão . 
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 ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
FHC - Farmacêutica, Lda - Exercício de 2009
NIF - 504061500

6.1. Reconciliação do imposto do exercício e do imposto corrente deve ser efectuada num mapa do 
seguinte tipo:
                                                    Total n         Tot. n -1     Op. D.R. n  Op. D.R. n-1         Reav. n     Reav. n-1        Outras n     Outras n-1

I Imposto do exercício                     0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
1.Imp. dif. origem dif. temp.              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
2.Imp. dif. rev. dif. temp.                  0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
3.Imp. dif. rel. alt. das t.                   0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
4.Dim. activos imp. dif.                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
5.Rev. dim. de act. imp. dif.              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
6.Rep. prej. ant. r. imp. dif.              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
7.Imp. dif. r. res. reav. imob.              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
8. .........................                           0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Total II                                             0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
1.Aj. imp. corr. exerc. ant.               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
8. ................................                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
3.Reporte de prejuízos                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
4.Imp. dif. c. r. reav. imob.               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
5.Imp. dif. ori. em dif. temp.              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
6.Outras d. não rec. imp. dif.              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
7. .........................                           0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Total III                                            0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
IV Imposto diferido (II ± III)              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
7. ................................                    0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

6.2.Decomposição dos Activos e Passivos por impostos diferidos por tipo de diferença à data do Balanço:
Descrição                                    Total n         Tot. n -1     Op. D.R. n  Op. D.R. n-1         Reav. n     Reav. n-1        Outras n     Outras n-1

Prov. não aceites fisc.                     0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Resultados pos. em ACE                0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Res. neg. apl. m. eq. patr.               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Amort. não aceites fisc.                   0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Ben. ref., q. não há f. ext.                0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Dif. entre o justo val. e BT.              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Prejuízos fiscais                              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Efeito da transp. dem. fin.               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Dupla tributação                              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Rec. inicial de acti. e pass.              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
.................                                       0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Total I                                              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
...................................                     0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Res. negativos em ACE                  0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Res. pos. apl. mét. eq. patr.              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Dif. de trib. das mais valias              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Ben. ref., q. não há f. ext.                0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Efeito transp. dem. financ.              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
...............                                         0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Total II                                             0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Act. imp. dif.(Tot.I xtaxa(s) )              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Pass. i. dif.(Tot.II  xtaxa(s)  )              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
...................................                     0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
Outras                                             0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

6.3. Decomposição dos Impostos relativos a Resultados Líquidos do Exercício, Reservas Livres e 
Resultados Transitados:
Rubricas                                                                                Resultados             Res. Tr.        Tr. noutras                Totais

Resultados, res. livres e res. tr. antes de impostos                          0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Diferenças definitivas                                                                       0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Resultados, res. livres e res. tr. antes de impostos                          0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Resultados, res. livres e res. tr. líq. de impostos                              0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Imposto do exercício                                                                        0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Impostos diferidos                                                                            0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Impostos corrente                                                                            0,00                  0,00                  0,00                  0,00
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 ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
FHC - Farmacêutica, Lda - Exercício de 2009
NIF - 504061500

6.4. Decomposição das Reavaliações e Reconhecimentos iniciais de activos e passivos e outras 
variações:
Rubricas                                                                                   Reavaliações      Rec. iniciais        Outras var.

Valores das res. de reav. ou equivalentes                                              0,00                  0,00                  0,00
Aumento do passivo por imp. diferidos - reavaliação                              0,00                  0,00                  0,00
Variação do trespasse - imposto diferido                                                0,00                  0,00                  0,00
...................................                                                                            0,00                  0,00                  0,00
...................................                                                                            0,00                  0,00                  0,00

6.5.a) O relacionamento entre gastos (proveitos) de impostos e o resultado contabilístico e outras 
variações patrimoniais (evidenciando a taxa efectiva média)
                                                    Total n         Tot. n -1     Op. D.R. n  Op. D.R. n-1         Reav. n     Reav. n-1        Outras n     Outras n-1

1.R. o var. pa. antes imp.                0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
2.Taxa(s) de imposto                       0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
3.Imp. do exercício                          0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
4.Lucro tributável                             0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
5.Imposto sobre o rend."                 0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
6.Trib. autónomas                           0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
7. Imposto total  7 = 5 + 6               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
8. Taxa média     8 = 7 / 4                0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
9. Taxa efectiva  9 = 7 / 1                0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

6.5.b) Uma explicação de alterações na taxa(s) de imposto aplicável em relação com a do período 
contabilístico anterior;
No exercicio de 2009 foi utilizado os Incentivos á Interioridade taxa de IRC de 15%, beneficio utilizado no valor de 400.000,00 € com a 
redução de Taxa IRC . A regra do minimis foi contemplada.

6.5.c) A quantia agregada de diferenças temporárias associadas com investimentos em filiais, sucursais e 
associadas e interesses em empreendimentos conjuntos, em relação às quais não tenham sido 
reconhecidos passivos por impostos diferidos;
Nada a comentar .

6.5.d) com respeito a unidades operacionais descontinuadas, o imposto sobre o rendimento relacionados 
com...
Nada a comentar .

6.5.e) A quantia de um activo por impostos diferidos e a natureza das provas que suportam o seu 
reconhecimento
Nada a comentar .

6.5.f) Quaisquer efeitos significativos dessas alterações nos seus activos e passivos por impostos 
correntes e diferidos que resultem de alterações nas taxas de impostos ou da legislação fiscal que sejam 
decretadas ou anunciadas após a data do balanço.
Nada a comentar.

7. Número médio de pessoas ao serviço da empresa, no exercício, repartido por empregados e 
assalariados
O numero médio de pessoas ao serviço da empresa durante o exercicio foi de 33 funcionários, distribuidos da seguinte forma: 
                            Orgão               Depart.               Depart.                  Depart.                  Depart.                 Total 
                            Social               Comercial           Administrativo        Logistica               Técnico                  Total 
 
Sem prazo            2                        4                        6                            13                          2                           27 
A Prazo                0                        1                        1                              4                          0                             6 

8. Comentário às contas 431 "Despesas de Instalação" e 432 "Despesas de investigação e 
Desenvolvimento"
Nada a comentar .
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9. Justificação da amortização dos "Trespasses" para além do período de cinco anos.
Nada a comentar .

10. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do balanço e nas respectivas 
amortizações e ajustamentos
Activo Bruto                                                                                                                                                                         

Imobil. incorpóreas                         Saldo inicial    Reaval./ajust.         Aumentos        Alienações  Transf./Abates       Saldo Final

Despesas de instalação                     30.759,61                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00         30.759,61
Despesas de invest. e desenv.            3.342,50                  0,00         17.255,90                  0,00                  0,00         20.598,40
Prop. indust. e outros direitos        1.149.208,95                 0,00                  0,00         59.725,22         50.077,56     1.139.561,29
Trespasses                                                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Imobilizações em curso                     78.260,46                  0,00         19.928,00         33.300,90        -50.077,56         14.810,00
Adiant. por conta de imob. incorp.                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
  Total                                             1.261.571,52                 0,00         37.183,90         93.026,12                  0,00     1.205.729,30

Imobil. corpóreas                            Saldo inicial    Reaval./ajust.         Aumentos        Alienações  Transf./Abates       Saldo Final

Terrenos e recursos naturais              48.751,65                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00         48.751,65
Edifícios e outras construções       1.518.102,85                 0,00         20.826,00                  0,00         95.085,92     1.634.014,77
Equipamento básico                         204.706,40                 0,00        169.977,30          2.198,00          -1.307,50        371.178,20
Equipamento de transporte               285.090,63                 0,00                  0,00        140.090,63                 0,00        145.000,00
Ferramentas e utensílios                   26.468,99                  0,00           1.334,52                  0,00                  0,00         27.803,51
Equipamentos administrativo            300.078,04                 0,00         14.667,14              319,23                  0,00        314.425,95
Taras e vasilhames                                     0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Outras imob. corpóreas                     86.764,78                  0,00           5.640,00                  0,00                  0,00         92.404,78
Imobilizações em curso                     85.725,92                  0,00         10.000,00                  0,00        -95.725,92                  0,00
Adiant. por conta de imob. corp.                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
  Total                                             2.555.689,26                 0,00        222.444,96       142.607,86         -1.947,50     2.633.578,86

Invest. financeiros                           Saldo inicial    Reaval./ajust.         Aumentos        Alienações  Transf./Abates       Saldo Final

Partes de cap. em emp. do grupo    1.598.578,06                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00     1.598.578,06
Empréstimos a empresas do grupo    1.100.000,00                 0,00     1.600.000,00                 0,00      -600.000,00     2.100.000,00
Partes de cap. em empr assoc.                  0,00                  0,00        123.895,67                 0,00                  0,00        123.895,67
Empréstimos a empresas associadas                 0,00                  0,00        107.000,00                 0,00                  0,00        107.000,00
Títulos e outras apl. financeiras     1.218.474,62                 0,00         64.623,00        100.000,00                 0,00     1.183.097,62
Outros empréstimos concedidos                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Imobilizações em curso                              0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Adiant. por conta de invest. financ.                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
  Total                                             3.917.052,68                 0,00     1.895.518,67       100.000,00     -600.000,00     5.112.571,35

Amortizações e Ajustamentos

Imobil. incorp.                                             Saldo inicial                 Reforço            Anul./Rev.           Saldo Final

Despesas de instalação                                30.759,61                      0,00              -6.102,93             24.656,68
Despesas de invest. e desenvolvimento              3.342,50               5.751,39                      0,00               9.093,89
Propriedade industrial e outros direitos          415.745,41           226.224,13            -11.684,21           630.285,33
Trespasses                                                             0,00                      0,00                      0,00                      0,00
  Total                                                          449.847,52           231.975,52            -17.787,14           664.035,90
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Imobilizações corpóreas                             Saldo inicial                 Reforço            Anul./Rev.           Saldo Final

Terrenos e outros recursos naturais                       0,00                      0,00                      0,00                      0,00
Edifícios e outras construções                     485.945,23             84.169,80                      0,00            570.115,03
Equipamento básico                                    153.263,87             34.458,24              -1.121,90           186.600,21
Equipamento de transporte                         248.840,63             36.250,00          -140.090,63           145.000,00
Ferramentas e utensílios                               19.604,44               2.536,75                      0,00             22.141,19
Equipamento administrativo                        239.700,49             28.318,14                 -319,23           267.699,40
Taras e vasilhames                                                0,00                      0,00                      0,00                      0,00
Outras imobilizações corpóreas                    61.410,24               7.609,77                      0,00             69.020,01
  Total                                                       1.208.764,90           193.342,70          -141.531,76        1.260.575,84

Investim. financeiros                                  Saldo inicial                 Reforço            Anul./Rev.           Saldo Final

Títulos e outras aplicações financeiras                     0,00                      0,00                      0,00                      0,00
Outros empréstimos concedidos                            0,00                      0,00                      0,00                      0,00
  Total                                                                     0,00                      0,00                      0,00                      0,00

11. Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar 
imobilizações, durante a construção. que tenham sido capitalizados nesse período.
Nada a comentar .

12. Indicação dos diplomas legais em que se baseou a reavaliação de imobilizações corpóreas ou de 
investimentos financeiros.
Nada a comentar .

13. Quadro discriminativo das reavaliações.
Imobilizações corpóreas                            Custos históricos                       Reavaliações        Val.contab.reavaliados

Terrenos e recursos naturais                                          0,00                                     0,00                                     0,00
Edifícios e outras construções                                       0,00                                     0,00                                     0,00
Equipamento básico                                                      0,00                                     0,00                                     0,00
Equipamento de transporte                                            0,00                                     0,00                                     0,00
Ferramentas e utensílios                                               0,00                                     0,00                                     0,00
Equipamento administrativo                                           0,00                                     0,00                                     0,00
Taras e vasilhames                                                        0,00                                     0,00                                     0,00
Outras imobilizações corpóreas                                     0,00                                     0,00                                     0,00
  Total                                                                             0,00                                     0,00                                     0,00

Investimentos financeiros                                             Custos históricos               Reavaliações  Val.contab.reavaliados

Investimentos em imóveis                                                                0,00                              0,00                               0,00
  Total                                                                                                0,00                              0,00                               0,00

14. Com relação às imobilizações corpóreas em curso:
Nada a comentar .

15. Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira com menção dos respectivos valores 
contabilísticos
Descriminação bens                        locador           valor contrato     data inicio   data fim    periodo rendas   valor liquido 
 
Viat. L.Volvo      Mat. 34-CD-35      BESleasing      70.000,00 €        09/2006     09/2010           48                       0,00 € 
                                                                               Amortizações Acumuladas :  70.000,00 € 
 
Viat. L.Volvo      Mat. 40-CF-89       BESleasing      75.000,00 €        10/2006     10/2010          48                       0,00 € 
                                                                               Amortizações Acumuladas :  75.000,00 € 
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16. Firma e sede das empresas do grupo e das empresas associadas com indicação da fracção de capital 
detida bem como dos capitais próprios e do resultado do último exercício.
Firma                                         Sede                  Capital Social            % Partic.            Capital Proprio       Res. Liquido 
 
Laboratorios Basi, S.A.           Coimbra               1.326.935,00 €         98,16 %            1.127.661,66 €      198.480,88 €

17. Relativamente às acções e quotas incluídas na conta "Títulos negociáveis" cujo valor contabilístico 
por empresa represente mais de 5% do activo circulante da detentora, indicação das firmas, quantidades, 
valores nominais e valores do balanço
Nada a comentar .

18. Discriminação da conta "4154" "Fundos" e indicação das respectivas afectações.
Nada a comentar .

19. Indicação global por categoria de bens, das diferenças materialmente relevantes entre os custos de 
elementos do activo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adoptados, e as 
quantias correspondentes aos respectivos preços de mercado.
Nada a comentar .

20. Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do activo 
circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado.
Nada a comentar .

21. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo circulante de acordo com um quadro do tipo seguinte:
A empresa fez um reforço em clientes de cobrança duvidosa no valor de 52.537,89 €.        

Ajustamentos                                                                                                                                                                         

Existências                                     Saldo inicial             Reforço          Reversão       Saldo Final

Matérias-primas, subs. e de consumo                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Produtos e trabalhos em curso                   0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Subprodutos, desp., resíduos e refugos                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Produtos acabados e intermédios                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Mercadorias                                                0,00                  0,00                  0,00                  0,00
  Total                                                          0,00                  0,00                  0,00                  0,00

Dívidas de terceiros                        Saldo inicial             Reforço          Reversão       Saldo Final

Clientes c/c                                                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Clientes - Títulos a receber                         0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Clientes de cobrança duvidosa          89.373,00         52.537,89                  0,00        141.910,89
Empresas do grupo                                    0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Empresas participadas e participantes                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Outros accionistas (sócios)                         0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Estado e outros entes públicos                   0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Outros Devedores                                       0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Subscritores de capital                               0,00                  0,00                  0,00                  0,00
  Total                                                 89.373,00         52.537,89                  0,00        141.910,89

Títulos negociáveis                         Saldo inicial             Reforço          Reversão       Saldo Final

Acções em empresas de grupo                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Obrig. e tít. de part. em emp. do grupo                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Acções em empresas associadas                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Obrig. e tít. de part. em emp. associadas                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Outros títulos negociáveis                           0,00                  0,00                  0,00                  0,00
Outras aplicações de tesouraria                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00
  Total                                                          0,00                  0,00                  0,00                  0,00

22. Valores globais das existências que se encontram fora da empresa( consignadas, em trânsito, à 
guarda de terceiros )
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                 Conta                                      Mercado                                                   Valor Total 
 
Mercadorias em Trânsito                        Mercado Nacional                                       3.270.054,34 € 
Mercadorias em Trânsito                        Mercado Intercomunitário                                 5.820,00 € 
Mercadorias em Trânsito                        Outros Mercados                                             47.661,94 €

23. Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das contas de dívidas de 
terceiros constantes do balanço.
Clientes de Cobrança Duvidosa : 141.910,89 € 

24. Indicação, global para cada um dos órgãos, dos adiantamentos ou empréstimos concedidos aos 
membros dos órgãos de administração, de direcção e de fiscalização da empresa, com indicação das 
respectivas taxas de juro, das condições principais e das quantias já reembolsadas, bem como das 
responsabilidades assumidas de sua conta mediante qualquer garantia.
Não se procedeu a quaisquer empréstimos ou adiantamentos a nenhum dos membros dos orgãos de administração, de direcção e de 
fiscalização da empresa .

25. Valor global das dívidas activas e passivas respeitantes ao pessoal da empresa.
Dividas Activas   : 0,00 € 
Dividas Passivas : 0,00 €

26. Valor global das dívidas que se encontrem tituladas, por rubricas do balanço, quando nele não 
estiverem evidenciadas.
Nada a comentar .

27. Quantidade e valor nominal de obrigações convertíveis, de títulos de participação e de outros títulos 
ou direitos similares, emitidos pela empresa, com indicação dos direitos que conferem.
Nada a comentar .

28. Discriminação das dívidas incluídas na conta "Estado e outros entes públicos" em situação de mora.
Nada a comentar .

29. Valor das dívidas a terceiros ( ou parte de cada uma delas ) a mais de cinco anos. Esta indicação deve 
ser repartida de acordo com as rubricas constantes do balanço.
Nada a comentar .

30. Valor das dívidas a terceiros cobertas por garantias reais prestadas pela empresa, com indicação da 
natureza e da forma destas, bem como da sua repartição em conformidade com as rubricas do balanço.
23 - Emprestimos Obtidos 
2312008 Banco Santander 11.0623            57.274,61 €           Livr. e Hipot. Subs. Empresa         Financ. Imobilizado 
2312011 Banco Santander 11.0281          126.045,90 €           Livr. e Hipot. Subs. Empresa         Financ. Imobilizado 
2392001 IAPMEI SIME 2004/04/08             98.465,07 €           Hipoteca Imovel                             Financ. Imobilizado 

31. O valor global dos compromissos financeiros e outras contingências que não figurem no balanço, 
mesmo que estas apenas sejam patentes entre a data a que se reporta o balanço e a data em que é 
elaborado. Para além disso, devem ser indicados separadamente os compromissos relativos a pensões, 
bem como os que respeitem a empresas interligadas. 
Nada a comentar .

32. Descrição das responsabilidades da empresa por garantias prestadas desdobrando-as de acordo com 
a natureza destas e mencionando expressamente as garantias reais.
                                                                       Quantia                  Garantias Prestadas                          Natureza 
23 - Emprestimos Obtidos 
2311005 Banco CGD C/C                         1.000.000,00 €           Livrança Subscrica Empresa          Apoio Tesouraria 
2311006 Banco BES C/C                             500.000,00 €           Livrança Subscrita Empresa          Apoio Tesouraria 
2311009 Banco BSP C/C                             500.000,00 €           Livrança Subscrita Empresa          Apoio Tesouraria 
2311015 Banco BPN  C/C                         1.000.000,00 €          Livrança Subscrita Empresa          Apoio Tesouraria 
2311018 Banco BPP                                 1.000.000,00 €          Livrança Subscrita Empresa          Apoio Tesouraria 
2311019 Banco CA                                     500.000,00 €           Livrança Subscrita Empresa         Apoio Tesouraria 
2311020 Banco BPN                                1.000.000,00 €           Livranca Subscrita Empresa         Apoio Tesouraria 
 
2312008 Banco Santander 11.0623             57.274,61 €           Livr. e Hipot. Subs. Empresa      Financ. Imobilizado 
2312011 Banco Santander 11.0281           126.045,90 €           Livr. e Hipot. Subs. Empresa      Financ. Imobilizado 
2312012 Banco BPI 335 869 983            1.416.666,61 €           Livrança Subscrita Empresa        Apoio Tesouraria 
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2312013 Banco BPI 335 8699                    991.666,61 €           Livrança Subscrita Empresa        Apoio Tesouraria 
2392001 IAPMEI SIME 2004/04/08             98.465,07 €            Hipoteca Imovel                         Financ. Imobilizado 
 
 
26 Outros Devedores e Credores 
 
26131066 - Besleasing                                   9.071,02 €          Livrança Subscrita Empresa            Financ. imobilizado 
26131067 - Besleasing                                   8.782,02 €          Livrança Subscrita Empresa            Financ. imobilizado 
26131068 - Barclays                                  139.152,79 €          Livrança Subscrita Empresa            Financ. imobilizado 
 
A empresa deu o seu aval, em  operações de financiamento realizadas pelos Laboratórios Basi no valor liquido contabilistico de 251.841,28 €, 
e garantias que não figuram no Balanço da participada no valor de 150.000,00 €. 
A Laboratórios Bas, SA é uma empresa do grupo, conforme descrito nota 16. 
 
Existem garantias que não figuram no Balanço da FHC prestadas á entidade Gestora das Linhas PME Invest ( PME Investimentos - Soc. 
Investimento, Sa ) no valor total de 264.187,00 € no ambito das linhas PME Invest I e III.

33. Indicação da diferença, quando levada ao activo, entre as importâncias das dívidas a pagar e as 
correspondentes quantias arrecadadas.
Nada a comentar .

34. Desdobramento da conta de provisões e explicação dos movimentos ocorridos no exercício, de 
acordo com um quadro do seguinte tipo:
Contas                                             Saldo inicial                        Aumento                       Redução                   Saldo Final

291-Prov. para pensões                               0,00                               0,00                              0,00                               0,00
292-Prov. para impostos                              0,00                               0,00                              0,00                               0,00
293-Prov. para proc. jud. em curso                              0,00                               0,00                              0,00                               0,00
294-Prov. para acidentes de trabalho                              0,00                               0,00                              0,00                               0,00
295-Prov. para garantias a clientes                              0,00                               0,00                              0,00                               0,00
298-Outras Provisões                                  0,00                               0,00                              0,00                               0,00
299-.......................................                              0,00                               0,00                              0,00                               0,00

35. Forma como se realizou o capital social e seus aumentos ou reduções, apenas no exercício em que 
tiveram lugar. Indicação do capital subscrito ainda não realizado.
Nada a comentar .

36. Número de acções de cada categoria em que se divide o capital da empresa e seu valor nominal
Nada a comentar .

37. Participação no capital subscrito de cada uma das pessoas colectivas que nele detenham pelo menos 
20%.
Nada a comentar .

38. Número e valor nominal das acções e quotas subscritas no capital, durante o exercício, dentro dos 
limites do capital autorizado.
Nada a comentar .

39. Indicação das variações das reservas de reavaliação ocorridas no exercício.
Nada a comentar .
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40. Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício em cada uma das rubricas de 
capitais próprios, constantes do balanço, para além das referidas anteriormente.
Conta                                                             Saldo Inic.                      Aumentos                  Diminuições                    Saldo Final

51-Capital                                                     250.000,00                               0,00                               0,00                   250.000,00
52-Acções(quotas) próprias                                     0,00                              0,00                               0,00                              0,00
    521-Valor nominal""                                             0,00                              0,00                               0,00                              0,00
    522-Descontos e prémios                                    0,00                              0,00                               0,00                              0,00
53-Prest. suplementares/acessórias                   190.000,00                               0,00                               0,00                   190.000,00
54-Prémios de emissão de acções                              0,00                              0,00                               0,00                              0,00
55-Ajustamento de partes de capital                              0,00                              0,00                               0,00                              0,00
    551-Ajustamento de transição                              0,00                              0,00                               0,00                              0,00
    552-Lucros não atribuídos                                   0,00                              0,00                               0,00                              0,00
    553-Outras variações nos cap.próp.                              0,00                              0,00                               0,00                              0,00
    554-Depreciações                                                0,00                              0,00                               0,00                              0,00
56-Reservas de reavaliação                                    0,00                              0,00                               0,00                              0,00
57-Reservas                                                 445.735,69                    115.973,89                               0,00                   561.709,58
    571-Reservas legais                                 445.735,69                               0,00                               0,00                   445.735,69
    572-Reservas estatutárias                                   0,00                              0,00                               0,00                              0,00
    573-Reservas contratuais                                    0,00                              0,00                               0,00                              0,00
    574-Reservas livres                                             0,00                              0,00                               0,00                              0,00
    575-subsídios                                                      0,00                   115.973,89                               0,00                   115.973,89
    576-Doações                                                       0,00                              0,00                               0,00                              0,00
    577-Reservas para Investimento                              0,00                              0,00                               0,00                              0,00
    578-Reservas por valor patr. trib.                              0,00                              0,00                               0,00                              0,00
59-Resultados transitados                         8.424.633,33                 2.943.163,46                               0,00              11.367.796,79
88-Resultados líquidos                              2.943.163,46                 3.677.264,11                 2.943.163,46                 3.677.264,11
89-Dividendos Antecipados                                      0,00                              0,00                               0,00                              0,00

41. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas.
Movimentos                                                                         Mercadorias                  Mat.primas,subs e cons.

Existências iniciais                                                              8.035.544,23                                        23.959,14
Compras                                                                           42.328.421,88                                         42.903,67
Regularizações de existências                                             -415.147,09                                                 0,00
Existências finais                                                                9.575.707,21                                        16.829,84
Custos no exercício                                                           40.373.111,81                                         50.032,97

42. Demonstração da variação da produção
Movimentos                                    Prod.acab. e interm.              Subprod., desp., res. e ref.   Prod. e trab. em curso

Existências finais                                                     0,00                                                0,00                               0,00
Regular. de existências                                            0,00                                                0,00                               0,00
Existências iniciais                                                   0,00                                                0,00                               0,00
Aumento/redução no exercício                                0,00                                                0,00                               0,00

Quando a empresa tiver de elaborar a demonstração dos resultados por funções, deverá também 
apresentar a demonstração do custo das vendas e das prestações de serviços, como segue:
Movimentos                                    Prod.acab. e interm.              Subprod., desp., res. e ref.         Prest. de Serviços

Existências iniciais                                                   0,00                                                0,00                               0,00
Entregas prov. da produção                                     0,00                                                0,00                               0,00
Regularização de existências                                  0,00                                                0,00                               0,00
Saídas para a produção e imob.                              0,00                                                0,00                               0,00
Existências finais                                                     0,00                                                0,00                               0,00
Custo das vendas e das p.s.                                    0,00                                                0,00                               0,00

43. Indicação, global para cada um dos órgãos, das remunerações atribuídas aos membros dos órgãos 
sociais que estejam relacionadas com o exercício das respectivas funções
Gerencia : 643.954,88 €
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44. Repartição do valor líquido das vendas e das prestações de serviços por actividades e por mercados.
                                                          Vendas                                    Prestação de Serviços 
Mercado Nacional                            20.700.266,29  €                                        8.887,76 € 
Mercado Intracomunitario                    665.744,57  €                                                0,00 € 
Outros Mercados                            28.606.545,03  €                                     264.070,48 €

45. Demonstração dos resultados financeiros
Custos e perdas                                                   N                  N-1  Proveitos e ganhos                                             N                  N-1

681-Juros suportados                           214.736,95      336.523,03  781-Juros obtidos                                143.143,58      173.295,78
682-Perdas em emp. do grupo .                       0,00                 0,00  782-Ganhos em emp. do grupo                      0,00                 0,00
683-Amort. de invest. em imóv.                        0,00                 0,00  783-Rendimentos de imóveis                          0,00                 0,00
684-Ajustamentos das apl. financ.                   0,00                 0,00  784-Rendim. de partic. de capital                    0,00                 0,00
685-Diferenças de câmbio desfav.        254.869,30      434.467,13  785-Diferenças de câmbio favoráveis     141.722,19      370.383,37
686-Desc. de pronto pag. concedidos     474.220,53      336.962,51  786-Descontos de pronto pag. obtidos  1.046.248,27      589.417,76
687-Perdas na alien. de apl. de tes.                 0,00                 0,00  787-Ganhos na alien. de apl. de tes.                0,00                 0,00
688-Outros custos e perdas financ.         98.474,49        78.944,57  788-Rev. e outros prov. e ganhos financ.       55.212,39        12.416,39
Resultados financeiros                          344.025,16       -41.383,94                                                                         0,00                 0,00
                                                          1.386.326,43   1.145.513,30                                                           1.386.326,43   1.145.513,30

46. Demonstração dos resultados extraordinários
Custos e perdas                                             N                  N-1  Proveitos e ganhos                                       N                  N-1

691-Donativos                                   25.950,00        12.800,00  791-Restituição de imposto                      0,00                 0,00
692-Dívidas incobráveis.                            0,00                 0,00  792-Recuperação de dívidas                    0,00        39.331,02
693-Perdas em existências             420.200,39      402.939,42  793-Ganhos em existências             13.305,60                 0,00
694-Perdas em imobil.                               0,00                 0,00  794-Ganhos em imobilizações         48.651,58          9.456,65
695-Multas e penalidades                      152,46             289,86  795-Benef. de penal. contrat.                    0,00                 0,00
696-Aumentos de amortizações                0,00                 0,00  796-Reduções de provisões                     0,00                 0,00
697-Correcções exerc. anter.            35.414,48          7.260,39  797-Correcções exerc. anter.             9.232,35        19.613,49
698-Outros custos e perdas extr.            541,34          6.156,66  798-Outros prov. e ganhos extra.       39.986,36          1.094,14
Resultados extraordinários            -371.082,78     -359.951,03                                                                   0,00                 0,00
                                                        111.175,89        69.495,30                                                         111.175,89        69.495,30

48. Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos 
resultados
a) Cash Flow (Meios Libertos Liquidos) 
                       Resultados Liquido do Exercicio           3.677.264,11 € 
                       Amortizações e Ajustamentos                 477.856,11 € 
                       Total                                                     4.155.120,22 € 
 
b) Acrescimos e diferimentos 
             Custos Diferidos 
                           
                          Outros custos diferidos                     51.376,75 € 
             Acrescimos de Custos 
                                                               
                          Outros acréscimos custos                 90.096,43 € 
 
             Proveitos diferidos 
                                                               
                          Outros Proveitos Diferidos                   7.339,67 € 
                          

                          

   A Gerência                                                                                                                                  O Técnico Oficial de Contas

______________________________                                                                   _____________________________
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