2010
RELATÓRIO & CONTAS
FHC | Farmacêutica, Lda

Relatório & Contas 2010
FHC - Farmacêutica, Lda

Página 2 de 57

01 | MENSAGEM DA GERÊNCIA

02 | RELATÓRIO DE GESTÃO

03 | INFORMAÇÃO SOCIETÁRIA

04 | INFORMAÇÃO FINANCEIRA

05 | RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO
Relatório & Contas 2010
FHC - Farmacêutica, Lda

Página 3 de 57

MENSAGEM DA GERÊNCIA

Relatório & Contas 2010
FHC - Farmacêutica, Lda

01

Página 4 de 57

MENSAGEM DA GERÊNCIA
Caros parceiros,
A FHC Farmacêutica é uma empresa sólida, com uma estrutura accionista coesa, que está em posição
de competir e ocupar um lugar ao sol no mercado farmacêutico quer a nível nacional, quer a nível
internacional.
A estratégia consistente e rigorosa que tem sido adoptada pela administração, evitando a todo o custo
o endividamento excessivo e privilegiando politicas de parceria de médio prazo começa a dar os seus
frutos indiciando já um franco potencial de crescimento em novos mercados.
Estamos convictos de que estamos preparados para os desafios de competitividade que se avizinham e
continuaremos muito atentos a eventuais oportunidades que possam surgir, quer relativamente ao
mercado nacional, quer internacional, obviamente dentro das nossas capacidades.
Num mercado cada vez mais exigente onde a cadeia de valor é afectada por variadíssimos factores,
estamos conscientes que o futuro continuará a depender das decisões que tomarmos no presente.
Somos adversos a políticas de redução agressiva de investimentos e adeptos de políticas de
investimento produtivo e competitivo, vocacionado para uma economia globalizada onde os recursos
especializados são um vector fundamental na decisão.
Todas as nossas opções futuras terão em conta a dificuldade ao acesso a recursos naturais e as suas
implicações futuras num contexto global em que estamos inseridos.
Optimistas quanto baste, sentimos que o futuro é cada vez mais imprevisível mas que a “selecção
natural” no mercado se processará de forma muito clara, premiando os disciplinados e penalizando os
menos acautelados.
Objectivamente cremos crescer e vingar num mercado cada vez mais competitivo e exigente!
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RELATÓRIO DE GESTÃO
As presentes demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 2010 e 2009, referidas neste
Relatório de Gestão, foram elaboradas de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro
(NCRF) previstas pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Dec. Lei n.º
158/2009, de 13 de Julho, com as rectificações da Declaração de Rectificação n.º 67-B/2009, de 11 de
Setembro, e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2010, de 23 de Agosto.

DESTAQUES


Proveitos Operacionais ascenderam a 53.953.862 euros, que corresponde a um crescimento
de 7,4%, comparativamente ao ano de 2009



Crescimento dos resultados operacionais antes de amortizações e provisões (EBITDA) de 6,6%
para 5.563.776 euros



Margem EBITDA de 10,31% em 2010, face a 10,38% em 2009, - 0,07p.p.



Resultados Líquidos ascenderam a 3.504.394 euros, que corresponde a um decréscimo de
4,7%, comparativamente ao ano de 2009



Crescimento da dívida líquida de 9,6% para 5.701.820 euros



Reforço financeiro de 1.115.000 euros na participada Laboratórios Basi, S.A.



Aquisição de participação financeira (88,8%) na Private Atlantic SPGS, S.A.

valores em euros

2010

Marg.

Proveitos Operacionais
EBITDA
EBIT
Resultados financeiros
Resultado antes de impostos
Resultado líquido do período
Nº Colaboradores

53.953.862
5.563.776
5.059.070
(223.371)
4.835.698
3.504.394
38

10,31%
9,38%
-0,41%
8,96%
6,50%
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2009
50.259.051
5.219.105
4.793.787
(271.250)
4.522.536
3.677.264
33

Marg.
10,38%
9,54%
-0,54%
9,00%
7,32%

Var. %
7,4%
6,6%
5,5%
17,7%
6,9%
-4,7%
5
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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., actualmente accionista única.
De forma a reforçar a presença nos mercados internacionais, cuja contribuição em 2010 ascendeu a
59,1% 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 opera 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.
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PRESENÇA INTERNACIONAL

Portugal

Espanha

Angola

Cabo Verde

Albânia

Azerbaijão

França

Suécia

Moçambique

Benin

Kosovo

Macau

Holanda

Costa do Marfim

S. Tomé e Príncipe

Guiné-Bissau

Macedónia

Líbano

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO
A NÍVEL NACIONAL

Portugal foi fortemente afectado pela crise mundial e os spreads da dívida pública mantêm-se em
níveis elevados, reflectindo as preocupações dos investidores quanto à sustentabilidade orçamental,
apesar dos esforços desenvolvidos durante 2010, designadamente com introdução de reformas
económicas de primeiro plano em matéria de mercado de trabalho e pensões.
Portugal entrou na crise com um grave problema de produtividade, que se vinha a acumular há vários
anos.
Para que a recuperação seja duradoura os problemas estruturais de Portugal devem ser abordados no
âmbito de uma estratégia mais ampla e profunda.
Ainda assim, prevê-se para 2011 que a economia portuguesa registe uma contracção de 1,3% e um
crescimento limitado de 0,6% em 2012. Esta evolução será marcada pelo reforço do processo de
ajustamento dos desequilíbrios macroeconómicos acumulados ao longo de mais de uma década.
De acordo com o INE, o crescimento do PIB nos três primeiros trimestres de 2010 registou uma
variação homóloga de 1,5%. Esta evolução reflecte, por um lado, o expressivo crescimento das
exportações, proporcionado pelo significativo aumento da procura externa e, por outro, o elevado
dinamismo do consumo privado.
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Todavia, no final do ano, verificou-se uma desaceleração de todas as componentes da procura interna,
em especial o consumo privado. Esta evolução foi reflexo da revisão das expectativas dos agentes
económicos na sequência das medidas anunciadas para o Orçamento de Estado para 2011, bem como
a deterioração continuada das condições no mercado de trabalho.
A inflação atingiu em 2010 aproximadamente 1,4%, deverá aumentar para 2,7% em 2011, corrigindo
para 1,4% em 2012.
Ao nível sectorial, prevê-se que o crescimento esteja concentrado nos sectores de bens e serviços
transaccionáveis, num quadro em que o crescimento da actividade económica mundial será o pólo
dinamizador da procura global.

Fonte: Banco de Portugal e INE

No mercado de trabalho, projecta-se uma redução de emprego de 1,0% e 0,2%, respectivamente em
2011 e 2012, após uma redução de 1,3% em 2010. Em conformidade, espera-se a manutenção de um
contributo negativo do factor trabalho para o crescimento do PIB que deverá ser expressivo em 2011.
As medidas de consolidação orçamental e o seu impacto imediato sobre o quadro macroeconómico
devem afectar a evolução do rendimento disponível real das famílias, para o qual se prevê uma quebra
de 2,4% em 2011, seguido de um aumento de 1,4% em 2012. Para o sector privado, espera-se
igualmente uma contracção da massa salarial que é determinada pela evolução moderada dos salários,
num contexto de queda do emprego. Por outro lado, as hipóteses das finanças públicas implicam uma
desaceleração das transferências públicas para as famílias, bem como um aumento de impostos
directos.
As exportações destacam-se como a componente da procura que continua a apresentar uma dinâmica
favorável, antecipando-se um crescimento em torno de 6,0% em 2011 e 2012. A evolução apresentada
acompanha a procura externa, num quadro em que não se antecipam alterações significativas da
competitividade externa da economia portuguesa.
A quebra do crescimento potencial em Portugal esteve associada à redução da taxa de investimento e
da sua qualidade observada ao longo dos últimos anos.
A criação de condições para o retorno a taxas de investimento elevadas que, num contexto de
condições de financiamento externo mais restritivas depende de forma crucial da prossecução de
reformas estruturais.
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A NÍVEL INTERNACIONAL

O ano 2010 foi caracterizado por um clima de recuperação económica a nível mundial, ainda
suportado por pacotes expansionistas, entretanto a chegar ao fim, que estimularam todos os
mecanismos e permitiram uma saída da crise que afectou mundialmente todas as economias em 2008
e 2009.
O segundo semestre de 2010 foi marcado por recuperações ténues e por pressões inflacionistas mais
acentuadas, consequência das pressões ao nível da crise actual da dívida soberana de alguns países da
Europa. Por outro lado, as economias emergentes apresentaram excelentes desempenhos traduzidos
por um forte crescimento.
O crescimento real da economia mundial em 2010 foi de 4,8%, a reflectir a performance positiva da
produção industrial e do forte crescimento do comércio internacional. Destacaram-se o Brasil, a Índia
e a China, com um crescimento de 7,5%, 9,7% e 10,5% respectivamente. A economia Europeia cresceu
1,6% e a inflação terá atingido os 1,7%. A economia Alemã, em contraste com alguns países na Europa
tem vindo a apresentar uma performance muito positiva nos últimos meses.
Perspectiva-se, segundo algumas das conclusões retiradas no Fórum Económico Mundial em Davos,
que o crescimento da Economia Mundial se situe entre os 3% e os 4% em 2011, mas, também, que
esse Crescimento da Economia irá acontecer a três velocidades, ou seja, a Zona Euro irá crescer abaixo
dos 2%, os Estados Unidos da América irá crescer a mais de 3% e finalmente as Economias Emergentes
deverão crescer na ordem dos 6%.
Os Estados Unidos da América e a Europa irão enfrentar quatro problemas em 2011: a) consolidação
fiscal, b) desendividamento do sector privado, c) pressões sobre os capitais dos bancos e d) aumento
do preço da dívida soberana. Por estas razões, será de esperar um crescimento muito baixo em muitos
dos países na Europa podendo, em alguns casos, esse crescimento ser até negativo.
Tudo aponta que as economias mais desenvolvidas vão passar por um período de abrandamento de
médio prazo, devido ao peso das finanças públicas, até se voltar a uma nova fase de crescimento
sustentado. Apesar de tudo, o sector empresarial mundial está a entrar em 2011 notavelmente em
condições mais favoráveis que apresentou nos anos de 2008 e 2009, com as margens operacionais de
volta aos níveis pré-crise, com os balanços mais reforçados e os níveis de liquidez a apresentarem
melhorias significativas.
O ano 2011 será palco de alguns esforços de crescimento utilizando alguma da liquidez entretanto
criada mundialmente. As empresas Asiáticas e Africanas irão ter um papel fundamental em todo este
processo.
As expectativas de evolução das taxas de juro a curto prazo implícitas nos contratos de futuros
apontam para a continuação da subida gradual das taxas de juro no mercado monetário interbancário.
No que respeita às taxas de juro a longo prazo da dívida soberana portuguesa, a manutenção do
diferencial da taxa de juro face à Alemanha implica uma gradual subida ao longo de 2011 e 2012.
A evolução dos prémios de risco da dívida soberana portuguesa tem sido condicionada principalmente
pelas dúvidas quanto à sustentabilidade das finanças públicas; será, por isso, crucial que ao longo do
próximo ano possa haver sinais claros de que as finanças públicas irão convergir para os níveis
requeridos de défice público.
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Este facto irá condicionar as condições de acesso do sistema bancário nacional aos mercados
internacionais de dívida por grosso, com efeitos de transmissão progressiva e provavelmente mais
intensa sobre as condições de financiamento das empresas.
Fonte: Banco de Portugal, FMI, Bloomberg, OCDE

INDICADORES ECONÓMICOS

Fonte: FMI

Fonte: FMI

Relatório & Contas 2010
FHC - Farmacêutica, Lda

Página 13 de 57

Fonte: FMI

Fonte: FMI
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Principais Indicadores

2006

2007

2008

2009

2010F

2011E

2012E

PIB, r % anual
EUA
Zona Euro
Alemanha
Portugal

2.7%
3.0%
3.2%
1.4%

2.1%
2.8%
2.5%
1.9%

0.4%
0.5%
1.0%
0.0%

-2.6%
-4.1%
-4.7%
-2.6%

2.6%
1.7%
3.3%
1.3%

2.3%
1.5%
2.0%
-1.3%

2.8%
1.7%
2.2%
0.6%

Inflacção, r% anual
EUA
Zona Euro
Alemanha
Portugal

3.2%
2.2%
1.8%
2.7%

2.9%
2.1%
2.3%
3.0%

3.9%
3.3%
2.8%
2.4%

-0.4%
0.3%
0.3%
-1.0%

1.3%
1.9%
1.3%
1.4%

1.6%
2.0%
1.4%
2.0%

2.0%
2.0%
1.6%
2.0%

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

4.6%
8.3%
9.8%
7.7%

4.6%
7.5%
8.4%
8.1%

5.8%
7.5%
7.3%
7.7%

9.3%
9.5%
7.7%
9.6%

9.7%
10.0%
7.6%
10.8%

9.6%
9.9%
7.3%
11.0%

9.5%
9.6%
7.0%
10.6%

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

5.25%
3.50%
5.00%

4.25%
4.00%
5.50%

0.75%
2.50%
2.00%

0.25%
1.00%
0.50%

0.25%
1.00%
0.50%

0.75%
1.50%
1.25%

1.75%
2.50%
2.25%

Long-Term Rates (10 y Bonds)
EUA
Zona Euro
Reino Unido

4.70%
3.90%
4.75%

4.00%
4.30%
4.50%

2.20%
2.95%
3.02%

3.80%
3.40%
4.00%

2.90%
2.70%
3.20%

3.50%
3.30%
3.75%

4.00%
4.00%
4.30%

Taxas de Câmbio, final do ano
EUR/USD

1.32

1.46

1.40

1.43

1.35

1.40

1.41

Fonte: Banco de Portugal, FMI, Bloomberg, OCDE

MERCADO FARMACÊUTICO
Um mercado doméstico em dificuldade contrabalançado por um ritmo de exportações em franco
crescimento: este é o retrato mitigado do sector farmacêutico europeu para diversos países em 2011.
A redução do investimento público na saúde, a pressão para a descida do preço dos medicamentos e a
expiração de um número significativo de patentes têm contribuído para um corte importante nas
margens de lucro da Indústria Farmacêutica e perspectivado uma situação difícil para os mercados
domésticos.
Apesar da crise económica e dos cortes que vários governos estão a fazer na área do medicamento, o
mercado farmacêutico a nível global deverá crescer 5% e 7% em 2011 para os 880 mil milhões de
dólares (632 mil milhões de euros). Os dados constam de um estudo da IMS Health, que estima que
em 2010 a subida tenha ficado entre os 4% e os 5%.
Contudo, a previsão aponta para mais dificuldades para os medicamentos de marca, visto que muitas
patentes vão expirar, apesar de haver alguma compensação através dos fármacos inovadores que
serão introduzidos e que têm sempre um preço bastante superior.
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Na Europa, o crescimento do sector farmacêutico não prevê superar os 1% a 3%.
Em contraste, o sector das exportações floresce conduzido pelas economias emergentes que
aumentam substancialmente o seu investimento na saúde. Mais de metade do crescimento será
protagonizado por economias emergentes, com a China como a terceira maior no mercado mundial,
com um crescimento de mais de 25%, representando um valor de mercado na ordem dos 50 mil
milhões de dólares (36 mil milhões de euros).
O mercado farmacêutico dos principais países emergentes perspectiva, segundo a IMS Health, um
crescimento de 15% a 17% para um valor entre 170 e 180 mil milhões de dólares. A Europa e os EUA
têm aqui, a sua grande oportunidade de negócio e consolidação.
Na Europa os maiores mercados são a Alemanha, França, Itália, Espanha e Reino Unido, não devem
ultrapassar os 3% – valor semelhante ao do Canadá. Os Estados Unidos vão continuar a ser o maior
mercado, com um crescimento de 3% a 5%, o que corresponde a quase 330 mil milhões de euros (237
mil milhões de euros).
França
O mercado farmacêutico francês viu o seu volume de negócios global crescer 2.7% durante os
primeiros nove meses de 2010 em relação ao período homólogo de 2009 - uma evolução
conduzida principalmente pela procura externa que, apesar de perspectivar um forte
crescimento das exportações para o sector, não chega para animar o crescimento do mercado
farmacêutico doméstico que diminuiu cerca de 2%. Se, por um lado, os laboratórios
farmacêuticos beneficiam ainda do seu prestigiado know-how e do elevado proteccionismo
estatal, já distribuidoras e farmácias enfrentam um futuro menos tranquilo, com os sucessivos
cortes públicos empreendidos no sector da saúde, com elevados custos fixos e um mercado
interno extremamente concorrencial. Em 2009, o nível de insolvências subiu mais de 50% no
sector da distribuição e 10% no subsector farmacêutico. A tendência manteve-se em 2010 e o
número de falências prevê aumentar em 2011. Os pagamentos na indústria farmacêutica são
apesar de tudo feitos em 35 dias, não estando previstos agravamentos a esse nível.
Alemanha
O sector farmacêutico alemão assume uma posição mais consolidada que o francês,
diferenciando-se pela sua forte e tradicional posição nos mercados internacionais. Apesar dos
desafios internos associados às medidas de regulação do sector empreendidas pelo governo,
com taxas obrigatórias e congelamento dos preços dos medicamentos, a indústria
farmacêutica alemã espera crescer, em termos de benefícios líquidos, 13% em 2011,
beneficiando das medidas de redução de custos empreendidas nos últimos dois anos. O sector
caracteriza-se por um elevado nível de solvência e liquidez que não deixa antever alterações
nos próximos 12 meses, nem mesmo ao nível dos prazos de pagamento, estimados em 45 dias.
Suíça
Na Suíça, o volume de negócios da Industria Farmacêutica diminuiu 2,5 % no terceiro trimestre
de 2010 comparado com o período homólogo de 2009, isto à medida que o preço dos
fármacos diminuía e que o mercado suíço dos Cuidados de Saúde estagnava. A situação do
sector foi, no entanto, compensada, pela boa performance do País nos mercados externos. A
exportação de produtos farmacêuticos não foi afectada pela crise tendo aumentado 7,7 % em
2010, comparado com os níveis anteriores à crise (2008). Esta posição permite prever a
estabilidade dos prazos de pagamento e do número de falências para os próximos meses. A
saúde financeira do sector farmacêutico suíço anuncia boas perspectivas de crescimento nos
mercados emergentes.
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Suécia
Comparado com outras indústrias, o sector farmacêutico apresenta, na Suécia, uma baixa taxa
de insolvências, apesar de se perspectivar nesse ponto um ligeiro aumento para 2011, muito
em consequência da desregulação do mercado farmacêutico empreendido em 2009 pelo
Estado. O prazo de pagamentos tem permanecido estável nos últimos 6 meses, não sendo um
indicador negativo deste sector. O desafio para a Suécia passa actualmente por encontrar uma
nova geração de produtos que compense os efeitos resultantes da expiração de patentes a
ocorrer nos tempos mais próximos.
México
No México, o sector farmacêutico beneficia de um constante e gradual aumento da procura
resultante do envelhecimento populacional, mas sofre, por outro lado, de margens de lucro
reduzidas devido à concorrência dos genéricos e a uma elevada competitividade ditada pela
entrada de novos players internacionais no mercado. Os prazos de pagamento da indústria
Farmacêutica mexicana situam-se entre os 90 e os 120 dias e, não tendo registado
deterioração durante a crise económica, prevêem, tal como no caso do número de
insolvências, manter-se estáveis nos próximos seis meses.

Consequência da diminuição significativa dos preços de venda imposta a um número significativo de
produtos, verificou-se um decréscimo de -2,52% no mercado total de medicamentos,
comparativamente ao ano de 2009, facto que reforça a tendência verificada desde 2008. Para a
consolidação da tendência contribuiu o desempenho negativo dos medicamentos não genéricos
(marcas). O mercado total de medicamentos em unidades acompanhou o pior desempenho dos
medicamentos não genéricos e registou um decréscimo de -3,59% comparativamente ao ano de 2009.

Período

Vendas a PVP

Var. %

2004
2.979.040.479
2005
3.104.611.558 4,20%
2006
3.161.767.218 1,80%
2007
3.287.570.234 4,00%
2008
3.353.040.217 2,00%
2009
3.321.438.272 -0,90%
2010
3.237.850.618 -2,52%
Unidade: Euros
Fonte:
IMS Health
Tabela:

Embalagens
235.107.750
242.323.925
241.567.726
252.699.564
251.116.678
254.508.442
245.369.842

Var. %
3,10%
-0,30%
4,60%
-0,60%
1,40%
-3,59%

Mercado total de medicamentos

Em 2010, a venda de medicamentos genéricos retornou aos desempenhos positivos, registando um
crescimento de 4,5%, face a 2009 e complementado por um crescimento de 10,92% nas embalagens
vendidas.
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Período
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Unidade:
Fonte:
Tabela:

Vendas a PVP

Var. %

235.219.283
392.653.403
66,9%
479.098.553
22,0%
586.702.495
22,5%
622.334.309
6,1%
591.038.408
-5,0%
617.503.644
4,5%
Euros
IMS Health
Mercado medicamentos genéricos

Quota de
Mercado
7,90%
12,65%
15,15%
17,85%
18,56%
17,79%
19,07%

Embalagens
11.319.825
19.230.981
23.320.230
29.501.605
34.231.048
40.551.879
44.980.048

Var. %
69,90%
21,30%
26,50%
16,00%
18,50%
10,92%

Quota de
Mercado
4,81%
7,94%
9,65%
11,67%
13,63%
15,93%
18,33%

Em 2010, os medicamentos genéricos representam 19,0% da quota de mercado total em valor,
aumentado 1,28p.p. e recuperando da perda registada em 2009. Em 2010, os medicamentos genéricos
reforçaram a posição para 18,3% no mercado total em embalagens vendidas, registando um
crescimento de 2,4p.p. em comparação com o ano de 2009.
Para o mercado de medicamentos genéricos, 2010 foi um ano de recuperação e consolidação da
tendência iniciada, pelo menos, desde 2004, assistindo-se a um aumento gradual da taxa de
penetração, revelando uma grande capacidade para substituir os medicamentos não genéricos.

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

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.
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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 sistemas 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.
 Atribuição do Prémio PME Excelência, pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas
e à Inovação (IAPMEI).
Ano 2010
 Aquisição de infra-estrutura logística (UL2), localizada no Parque Industrial de Mortágua.
 Aquisição de armazém (UL3), localizado no Parque Industrial de Mortágua.
 Aquisição de participação financeira (88,8%) na Private Atlantic SGPS, S.A.
 Atribuição do Prémio PME Excelência, pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas
e à Inovação (IAPMEI).

Relatório & Contas 2010
FHC - Farmacêutica, Lda

Página 19 de 57

ANÁLISE ECONÓMICA

2010

valores em euros

Proveitos Operacionais
Resultado Bruto

2009

Var. %

53.953.862
10.255.719

50.259.051
9.822.369

7,4%
4,4%

Resultados operacionais antes de amortizações e provisões e
perdas de imparidade (EBITDA)
Margem EBITDA
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

5.563.776
10,31%
504.706

5.219.105
10,38%
425.318

6,6%
-0,07 pp
18,7%

Resultados antes de impostos e encargos financeiros (EBIT)
Margem EBIT
Resultados financeiros
Resultados antes de impostos
Resultado líquido do período

5.059.070
9,38%
(223.371)
4.835.698
3.504.394

4.793.787
9,54%
(271.250)
4.522.536
3.677.264

5,5%
-0,16 pp
-17,7%
6,9%
-4,7%

PROVEITOS OPERACIONAIS
Em 2010, os Proveitos Operacionais registaram um crescimento de 7,4% para os 53.953.862 euros,
destacando-se o melhor desempenho das áreas de Suplementos Alimentares, Cosmética, Dispositivos
Médicos, Dietética e Puericultura, Medicamentos e, que cresceram 55,6%, 32,3%, 28,7%, 15%, 6,9%
respectivamente, face a 2009.
Durante o ano 2010 intensificaram-se os esforços no desenvolvimento do processo de
internacionalização, nomeadamente a dispersão geográfica. Destaca-se o desempenho nos mercados
internacionais, que representam em 2010 com 59,1% do volume de negócios, nomeadamente o
mercado angolano cuja contribuição ascendeu a 49,4% no ano de 2010. A contribuição do mercado
nacional, em 2010, ascendeu a 40,9% do volume de negócios.

Volume de negócios

2010
Euros

Consolidado
Desinfectantes

53.592.284
291.955

100%
0,5%

49.972.556
563.233

100%
1,1%

7,2%
-48,2%

Cosmética

2.595.161

4,8%

1.961.974

3,9%

32,3%

Dispositivos Médicos

3.275.277

6,1%

2.544.974

5,1%

28,7%

4.780
4.188.443
24.921
41.422.949
1.242.859
545.938

0,0%
7,8%
0,0%
77,3%
2,3%
1,0%

68.527
3.641.699
61.224
38.740.826
798.657
1.591.443

0,1%
7,3%
0,1%
77,5%
1,6%
3,2%

-93,0%
15,0%
-59,3%
6,9%
55,6%
-65,7%

Material Hospitalar
Dietética e Puericultura
Material de Laboratório
Medicamentos
Suplementos Alimentares
Outros

Peso

2009
Euros

Peso

Var. %

Em termos de peso das áreas de negócio no volume de negócios de 2010, destacam-se as áreas de
Medicamentos, Dietética e Puericultura, Dispositivos Médicos e Cosmética, que mantêm a sua posição
com 77,3%, 7,8%, 6,1% e 4,8% respectivamente, comparativamente a 2009.
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RESULTADOS
Os resultados brutos cresceram 4,4% para 10.255.719 euros relativamente aos 9.822.369 euros
registados no ano de 2009.
A margem bruta ascendeu a 19,01%, comparativamente aos 19,5% registados em 2009. O decréscimo
registado de -0,54p.p. na margem bruta, em parte e tal como em 2009, foi justificada pelas alterações
do mix dos produtos comercializados, designadamente 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 outros rendimentos e ganhos, e pela manutenção
de medidas comerciais agressivas, de forma a aumentar a taxa de penetração no mercado e,
consequentemente, consolidar do volume de negócios.
Os resultados operacionais antes de amortizações e provisões e perdas de imparidade (EBITDA)
cresceram 6,6% para 5.563.776 euros apresentando, todavia, um decréscimo residual na margem de 0,07p.p. relativamente ao ano de 2009. Apesar do decréscimo de 0,54p.p. na margem bruta, foi
possível atenuar o impacto na margem EBITDA através da optimização da estrutura de custos,
nomeadamente diminuição dos gastos com pessoal que, em 2010, ascenderam a 832.443 euros,
registando decréscimo de 33,9% face a 2009.
Os resultados antes de encargos financeiros e impostos (EBIT) cresceram 5,5% para 5.059.070 euros,
registando porém um decréscimo na margem de -0,16p.p. relativamente ao ano de 2009. A redução
da margem EBIT resultou, para além do decréscimo na margem bruta, do aumento dos gastos com
depreciações que, em 2010, ascenderam a 504.706 euros, registando um crescimento de 18,7% face a
2009.

valores em euros

Juros e rendimentos similares suportados
Juros e rendimentos similares obtidos

2010
2009
(271.714) (469.606)

Var. %
42,1%

48.342 198.356
(223.371) (271.250)

-75,6%
17,7%

Em 2010, os resultados financeiros registaram um movimento positivo de 47.879 euros para -223.371
euros, relativamente ao ano 2009, que havia registado -271.250 euros. O movimento positivo resultou
da diminuição dos juros suportados com o financiamento devido à redução do montante da dívida
financeira. Este movimento foi atenuado pela diminuição dos juros obtidos em aplicações financeiras,
comparativamente a 2009.
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Em 2010, o resultado líquido do período registou um movimento negativo de 172.870 euros para
3.504.394 euros, relativamente ao ano 2009, que havia registado 3.677.264 euros. O movimento
negativo ocorreu pelo facto da empresa atingir, em 2010, o limite estabelecido no minimis (500.000
euros) e, consequentemente, ter aplicado a taxa de IRC (25%) sem qualquer redução. A FHC, ao abrigo
do minimis, beneficiava dos incentivos à interioridade (redução 10p.p. na taxa de IRC) e outros de
natureza não fiscal (bonificação das taxas de juros em operações de financiamento, através dos
programas PME INVESTE).

INVESTIMENTO
Em 2010, o investimento foi realizado de acordo com plano de investimento acordado, tendo sido
investidos 2.592.956 euros, o que equivale a um crescimento de 68,9% comparativamente a 2009.
O investimento em activos fixos tangíveis ascendeu a 1.269.629 euros, o que equivale a um
crescimento de 470,8% face a 2009. O investimento realizado teve como principal objectivo ampliar e
modernizar a plataforma logística existente – permitindo maior flexibilidade operacional - através da
aquisição de um armazém (UL3) e aquisição, à Overpharma, da infra-estrutura logística (UL2), ambos
localizados no Parque Industrial em Mortágua.
Os investimentos financeiros ascenderam a 1.166.741 euros, o que equivale a um decréscimo de -7,1%
face a 2009. Em 2010, a FHC - Farmacêutica reforçou a capacidade financeira da sua participada
Laboratórios Basi, S.A. no montante de 1.115.000 euros. Este reforço resulta da necessidade de
prosseguir com a execução do plano de investimento, nomeadamente (i) a construção do novo
Laboratório de Controlo de Qualidade e implementação da (ii) nova unidade de fabrico e
desenvolvimento, para líquidos orais e pastosos, (iii) concluir a reestruturação organizativa, por parte
dos Laboratórios Basi, S.A., num investimento considerado estratégico para a sustentabilidade do
projecto da FHC| Farmacêutica, Lda.
(valores expressos em euros)
Política de investimentos

Investimentos

Investimentos financeiros
Propriedades de investimento
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Totais

2010
1.166.741
130.157,00
1.269.629
26.429
2.592.956

2009
1.256.396
39.123
222.445
17.256
1.535.220

Var. %
-7,1%
232,7%
470,8%
53,2%
68,9%

RECURSOS HUMANOS
Em 2010, o número de colaboradores aumentou, terminando o ano com 38 colaboradores, tendo o
valor de remunerações e encargos suportados (segurança social, seguros) neste período ascendido a
832.443 euros, o que se traduziu num decréscimo de -33,9%, comparativamente ao ano 2009. Porém,
importa ressalvar que, em 2010, a Gerência decidiu pela não distribuição ordinária do prémio aos
gerentes, permitindo desta forma consolidar o equilíbrio financeiro da empresa em 2011.
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(valores expressos em euros)
Recursos humanos
Número de trabalhadores no final do período
Número médio de trabalhadores ao longo do período
Idade média dos trabalhadores
Antiguidade média dos trabalhadores (anos)
Horas de formação totais
Média de horas de formação por trabalhador
Gastos com o pessoal
Gastos médios por trabalhador
VAB por trabalhador
Taxa geral de absentismo

2010
38
38
33
5,5
153
4
832.443
21.906
171.553
0,96

2009
33
33
33
5,3
231
7
1.258.608
38.140
197.476
0,98

Os índices de desempenho e contribuição por colaborador deterioraram-se ligeiramente, traduzidos
pelo decréscimo de -13,1% do rácio VAB/Colaborador, comparativamente a 2009. Para esta evolução
contribuiu de forma significativa (i) a crescente complexidade dos processos de exportação nos
mercados de actuação e (ii) os constrangimentos financeiros obrigaram a uma gestão mais rigorosa
dos processos de embarque.
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SITUAÇÃO FINANCEIRA

valores em euros

2010

2009

Var. %

Activos Fixos
Outros activos não correntes
Inventários
Devedores correntes
Disponibilidades e equivalentes
Activo Total

3.133.423
6.058.588
8.007.609
18.222.082
2.307.036
37.728.738

2.156.484
4.870.784
9.592.537
15.130.232
3.145.566
34.895.602

45,3%
24,4%
-16,5%
20,4%
-26,7%
8,1%

Capital Próprio
Outros passivos não correntes
Divida não correntes
Outros passivos correntes
Divida correntes
Passivo Total

19.551.164
32.120
2.283.856
10.136.599
5.725.000
18.177.574

16.046.770
0
2.847.125
10.501.707
5.500.000
18.848.832

21,8%
-19,8%
-3,5%
4,1%
-3,6%

O activo total a 31 de Dezembro de 2010 ascendeu a 37.728.738 euros, face a 34.895.602 euros em
Dezembro de 2009.
O activo não corrente a 31 de Dezembro de 2010 ascendeu a 9.192.011 euros, face a 7.027.268 euros
em Dezembro de 2009.
Os capitais próprios aumentaram de 16.046.770 euros para 19.551.164 euros em 31 de Dezembro de
2010. O aumento dos capitais próprios deveu-se ao resultado líquido do período que ascendeu a
3.504.394 euros. Em 2009, foram constituídas reservas no valor de 115.974 euros que resultaram 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 é obrigada a registar contabilisticamente o montante correspondente ao prémio na
conta de reservas, todavia em 2010 com a implementação do Sistema de Normalização Contabilística
(SNC), foram transferidas para a conta outras variações no capital próprio.
O rácio entre Capitais Próprios e Activo (autonomia financeira) situou-se, no fim de 2010, nos 51,8%,
face aos 46% em 2009.
Apesar do crescimento de 8,1% do activo total face a 2009, o desempenho operacional e financeiro da
empresa permitiu reforçar os capitais próprios em 21,8% e, consequentemente, consolidar a
capacidade de solver as obrigações com recurso aos capitais próprios, traduzido também pelo
indicador de solvabilidade que, em 2010, ascendeu a 1,08 face a 0,85 registado em 2009.
O passivo total a 31 de Dezembro de 2010 ascendeu a 18.177.574 euros, face a 18.848.832 euros em
Dezembro de 2009. A diminuição do passivo, no valor de 671.257 euros deveu-se, sobretudo, à
execução do plano de amortização de duas linhas de financiamento PME INVEST (I e III) e à redução do
saldo de fornecedores, cujo prazo médio de pagamento ascendeu a 68 dias (-8 dias que em 2009).
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Em 2010, o investimento em fundo de maneio ascendeu a 1.872.031 euros, reflectindo o aumento de
actividade mas também resultado da alteração do ciclo financeiro, nomeadamente o aumento
significativo da dívida de clientes que ascendeu a 16.273.791 euros e cujo prazo médio de
recebimentos ascendeu a 110 dias, comparativamente aos 96 dias calculados em 2009. Tal como em
2009, o 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 para os 68 dias, face aos 76 dias calculado em 2009,
resultado da alteração de políticas internas que privilegiaram o pronto pagamento como principal
condição de negociação, contribuindo para um melhor desempenho financeiro.
O prazo médio de Stocks (PMS) calculado em 67 dias, face aos 87 dias calculado em 2009.

valores em euros

Activos não correntes
Passivos não correntes
Capitais próprios
Fundo de maneio
Necessidades cíclicas - Restantes activos correntes
Recursos cíclicos - Restantes passivos correntes
Necessidades de fundo de maneio
Caixa e equivalentes de caixa
Dívida financeira corrente
Tesouraria líquida

2010
9.192.011
2.315.975
19.551.164
12.675.128
26.229.691
10.136.599
16.093.093
2.307.036
5.725.000
(3.417.964)

2009
7.027.268
2.847.125
16.046.770
11.866.627
24.722.769
10.501.707
14.221.062
3.145.566
5.500.000
(2.354.434)

Var. %
30,8%
-18,7%
21,8%
6,8%
6,1%
-3,5%
13,2%
-26,7%
4,1%
45,2%

Apesar de representar, em 2010, 21,2% do Activo Líquido (menos 6,3p.p. que em 2009), o risco
associado à realização das existências é reduzido pelo 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.
Em 2010, a prossecução da parceria estratégia estabelecida entre a FHC e a participada Laboratórios
Basi, assente numa plataforma logística e comercial, prioritariamente no mercado nacional, ascendeu
a 6.669.965 euros, correspondendo a 16% do volume de compras total do período, registando um
crescimento de 2.608.861 euros face ao ano de 2009.
Em 2010, os dez suplliers de referência da FHC representaram 63% do volume total de compras.
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valores em euros

2010

2009

Var. %

Dívida não corrente
Banco Português de Investimento - PME INVEST
Banco Santander Totta Portugal
Banco Barclays Portugal
Besleasing
IAPMEI
Dívida corrente
Caixa Geral de Depósitos
Banco Português de Negócios
Banco Espírito Santo
Banco Português de Investimento
Banco Santander Totta Portugal
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
Banco Barclays Portugal

2.283.856
1.900.000
77.379
253.703
19.953
32.822
5.725.000
1.000.000
1.950.000
500.000
300.000
500.000
475.000
1.000.000

2.847.125
2.408.333
183.321
139.153
17.853
98.465
5.500.000
1.000.000
2.000.000
500.000
500.000
500.000
1.000.000

-19,8%
-21,1%
-57,8%
82,3%
11,8%
-66,7%
4,1%
0,0%
-2,5%
0,0%
0,0%
-5,0%
0,0%

Dívida total
(-) Disponibilidades e equivalentes
Dívida Total Líquida

8.008.856
2.307.036
5.701.820

8.347.125
3.145.566
5.201.559

-4,1%
-26,7%
9,6%

A dívida financeira total da FHC Farmacêutica ascendeu 8.008.856 euros, registando uma diminuição
de 338.269 euros (-4,1%), comparativamente a 2009. Este movimento deveu-se, essencialmente, pela
diferença entre (i) o cumprimento dos planos de amortização das operações financeiras não correntes
que ascendeu a 679.918 euros e (ii) o recurso a operações financeiras correntes.
A FHC Farmacêutica iniciou junto das instituições financeiras negociações com o objectivo de
converter a dívida de curto prazo em dívida de médio e longo prazo de forma a equilibrar o seu
reembolso com o momento em que os cash-flows irão ser gerados.
A dívida líquida (dívida financeira - disponibilidades e equivalentes) ascendeu a 5.701.820 euros em 31
de Dezembro de 2010, registando um aumento de 500.261 euros (9,6%) face ao 31 de Dezembro de
2009, resultado da diminuição das disponibilidades e equivalentes, que registaram um decréscimo de
26,7%, face a 2009.

valores em euros

Dívida Líquida
EBITDA
Dívida Líquida / EBITDA

2010
5.701.820
5.563.776
1,0 x

2009
5.201.559
5.219.105
1,0 x

Var. %
9,6%
6,6%
0,0 x

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

O rácio da Dívida Líquida pelo valor EBITDA apresenta em 2010 o valor de 1,0x, mantendo-se
inalterado face a 2009. O rácio calculado enquadra-se abaixo do limite máximo convencionado (< 4x),
para efeito de análise de risco.
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INDICADORES DESEMPENHO
2009

2010
Económicos
EBITDA
EBIT
EBITDA %
EBIT %
VAB
Rentabilidade
Rentabilidade dos Capitais Próprios
Rentabilidade do Activo
Rentabilidade Operacional das Vendas
Estrutura
Autonomia Financeira
Solvabilidade
Debt to Equity
Leverage
Liquidez
Liquidez Geral
Liquidez Reduzida
Liquidez Imediata

Var.

5.563.776
5.059.070
10,3%
9,4%
6.519.015

5.219.105
4.793.787
10,4%
9,5%
6.516.714

6,6%
5,5%
-0,1 pp
-0,2 pp

17,9%
9,3%
9,4%

22,9%
10,5%
9,5%

-5,0 pp
-1,2 pp
-0,2 pp

51,8%
1,08
0,41
29,1%

46,0%
0,85
0,52
34,2%

5,8 pp
0,22
-0,1
-5,2 pp

1,8
1,3
0,1

1,7
1,1
0,2

0,1
0,2
-0,1

68
110
67

76
96
87

-8
15
-20

0,0%

Actividade (dias)
PMP
PMR
PMS

PRINCIPAIS RISCOS E INCERTEZAS

RISCO CAMBIAL

O risco taxa de câmbio representa a possibilidade de registar perdas ou ganhos em resultado de
variações de taxas de câmbio entre diferentes divisas.
A exposição ao risco de taxa de câmbio da empresa resulta da existência de algumas operações de
importação e exportação, de e para mercados em que a moeda local é diferente do Euro. Com
objectivo de reduzir as flutuações cambiais e sempre que possível, a empresa faz repercutir essas
variações nos preços de venda.

RISCO DE TAXA DE JURO

O risco de taxa de juro representa a possibilidade de existirem flutuações no montante dos encargos
financeiros futuros em empréstimos contraídos devido à evolução do nível de taxas de juro de
mercado.
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A FHC Farmacêutica, no decurso da sua actividade recorre a financiamentos externos estando exposta
ao risco de taxa de juro dado que grande parte da dívida financeira da empresa é indexada a taxas de
juro de mercado e concentrada no curto prazo.
A FHC Farmacêutica iniciou junto das instituições financeiras negociações com o objectivo de
converter a dívida de curto prazo em dívida de médio e longo prazo de forma a equilibrar o seu
reembolso com o momento em que os cash-flows irão ser gerados.

RISCO DE LIQUIDEZ

O risco de liquidez representa a capacidade da empresa fazer face às suas responsabilidades
financeiras tendo em conta os recursos financeiros disponíveis.
A FHC Farmacêutica procura garantir que a estrutura e o nível de financiamento seja adequado à
natureza das suas obrigações. Os empréstimos de médio e longo prazo são contratados/convertidos
geralmente por prazos de 3 a 5 anos.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Dando cumprimento ao Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro e Decreto n.º 411/91, de 17 de
Outubro, a Gerência da FHC - Farmacêutica, Lda. informa que não tem dívidas em mora perante o
Estado ou quaisquer outras entidades públicas, incluindo a Segurança Social, respectivamente.

PERSPECTIVAS
Mantemos a tradição: Queremos crescer de forma sustentada e consciente!

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
No presente exercício a FHC| Farmacêutica apresentou um lucro líquido de 3.504.394 euros,
representando um decréscimo de 4,7% em relação ao ano de 2009. A Gerência propõe à Assembleia
Geral que o resultado líquido apurado nas demonstrações financeiras no montante de 3.504.394
euros, registado no ano de 2010, seja transferido para:
Resultados Transitados: 3.504.393,63 euros
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ORGÃOS SOCIAIS

GERÊNCIA
Joaquim Antonio de Matos Chaves
Luis Pedro Gonçalves Simões

ESTRUTURA SOCIETÁRIA
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2010 E 2009

(valores expressos em euros)
NOTAS

Períodos

2010

2009

Venda s e s ervi ços pres tados

25

53.941.235

50.245.514

Subs ídi os à expl ora çã o

26

12.628

13.537

Cus to da s merca dori a s vendi da s e ma téri a s cons umi da s

27

(43.685.516)

(40.423.145)

Forneci mentos e s ervi ços externos

28

(5.327.189)

(4.928.985)

Ga s tos com pes s oa l

29

(832.443)

(1.258.608)

Impa ri da des de dívi da s a receber (perda s /revers ões )

12

(135.425)

(52.538)

Outros rendi mentos e ga nhos

30

2.561.065

2.693.541

Outros ga s tos e perda s

31

(970.580)

(1.070.212)

5.563.776

5.219.105

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Ga s tos /revers ões de depreci a çã o e de a mortiza çã o

5; 7

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendi mentos s i mi l a res obtidos

(504.706)

(425.318)

5.059.070

4.793.787

48.342

198.356

32

Juros e ga s tos s i mi l a res s uportados

32
Resultado antes de impostos

Impos to s obre rendi mento do período

34
Resultado liquido do período

(271.714)

(469.606)

4.835.698

4.522.536

(1.331.305)

(845.272)

3.504.394

3.677.264

Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras
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DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
(valores expressos em euros)
Notas

Datas

31-12-2010

31-12-2009

ACTIVO
Activo não corrente
Acti vos fi xos ta ngívei s

5

2.370.658

1.373.003

Propri eda des de i nves ti mento

6

386.755

256.598

Acti vos i nta ngívei s

7

315.560

526.883

Acti vos bi ol ógi cos

3

60.450

-

Pa rti ci pa ções fi na ncei ra s - Outros métodos

8

4.292.143

1.748.974

Outros a cti vos fi na ncei ros

9

1.745.382

3.121.810

Acti vos por i mpos tos di feri dos

10

21.063

-

9.192.011

7.027.268

Activo corrente
Inventá ri os

11

8.007.609

9.592.537

Cl i entes

12

16.273.791

13.155.051

Adi a nta mentos a fornecedores

3

5.120

-

Es ta do e outros entes públ i cos

13

1.477.556

1.594.342

Outra s conta s a receber

14

386.131

329.462

Di feri mentos

15

79.483

51.377

Ca i xa e depós i tos ba ncá ri os

16

2.307.036

3.145.566

28.536.727

27.868.334

37.728.738

34.895.602

Total do ACTIVO
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Ca pi ta l rea l i za do

17

250.000

250.000

Outros i ns trumentos de ca pi ta l própri o

18

190.000

190.000

Res erva s l ega i s

19

445.736

445.736

Res ul ta dos tra ns i ta dos

20

15.045.061

11.367.797

Outra s va ri a ções no ca pi ta l própri o

21

115.974

115.974

3.504.394

3.677.264

19.551.164

16.046.770

Resultado líquido do período
Total do Capital Próprio

PASSIVO
Passivo não corrente
Fi na nci a mentos obti dos

22

2.283.856

2.847.125

Pa s s i vos por i mpos tos di feri dos

10

32.120

-

2.315.975

2.847.125

9.732.203

Passivo corrente
Fornecedores

23

8.772.678

Es ta do e outros entes públ i cos

13

744.451

239.371

Fi na nci a mentos obti dos

22

5.725.000

5.500.000

Outra s conta s a pa ga r

24

614.644

522.794

Di feri mentos

15

4.825

7.340

15.861.599

16.001.707

Total do Passivo

18.177.574

18.848.832

Total do Capital Próprio e do Passivo

37.728.738

34.895.602

Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras
O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2010 E 2009
(valores expressos em euros)
NOTAS

Períodos

2010

2009

Fl uxos de ca i xa da s a cti vi da des opera ci ona i s - método di recto
Recebi mentos de cl i entes

12

50.350.300

45.454.212

Pa ga mentos a fornecedores

23

(47.964.173)

(45.556.096)

(801.370)

(1.076.009)

1.584.757

(1.177.892)

(546.554)

(1.486.537)

Pa ga mentos a o pes s oa l

24; 29
Ca i xa gera da pel a s opera ções

Pa ga mento/recebi mento do i mpos to s obre o rendi mento

13

Outros recebi mentos /pa ga mentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais

14; 24
(1)

789.250

920.888

1.827.453

(1.743.541)

(1.047.492)

(345.083)

(25.874)

-

Fl uxos de ca i xa da s a cti vi da des de i nves ti mento
Pa ga mentos res pei ta ntes a :
Acti vos fi xos ta ngívei s

5; 6

Acti vos i nta ngívei s

7

Inves ti mentos fi na ncei ros

8; 9

(1.166.741)

(1.195.519)

Outros a cti vos

24

(130.157)

-

Acti vos i nta ngívei s Inves ti mentos fi na ncei ros

12

-

70.652

Subs ídi os a o i nves ti mento

21

115.974

0

Juros e rendi mentos s i mi l a res

32

48.342

198.356

(2.205.948)

(1.271.594)

Recebi mentos proveni entes de:

Fluxos de caixa das actividades de investimento

(2)

Fl uxos de ca i xa da s a cti vi da des de fi na nci a mento
Recebi mentos proveni entes de:
Fi na nci a mentos obti dos

22

-

2.581.468

Outra s opera ções de Fi na nci a mento

3

-

258.816

Fi na nci a mentos obti dos

22

(338.269)

-

Juros e ga s tos s i mi l a res

32

(271.714)

-

(3)

(609.983)

2.840.284

(1)+(2)+(3)

(988.477)

(174.850)

149.947

(81.705)

3.145.566

3.402.121

2.307.036

3.145.566

Pa ga mentos res pei ta ntes a :

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Variação de caixa e seus equivalentes
Efei to da s di ferença s de câ mbi o
Ca i xa e s eus equi va l entes no i níci o do período
Ca i xa e s eus equi va l entes no fi m do período

14

Pa ra s er l i do com o a nexo à s demons tra ções fi na ncei ra s
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DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2010 E 2009
Capital Próprio atribuído aos detentores do capital
Pres tações
Outra s
s upl ementares
Res ul tado
NOTAS Ca pi tal
Res erva s Res ul tados va ri a ções
e outros
l íqui do do
rea l i za do
l ega i s tra ns i tados no ca pi tal
i ns trumentos de
período
própri o
ca pi tal própri o
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2009

1

-

Total do
Capital
Próprio

250.000

190.000

445.736

8.424.633

2.943.163 12.253.532

-

-

-

2.943.163

115.974 (2.943.163)

-

-

-

2.943.163

115.974 (2.943.163)

115.974

3.677.264

3.677.264

734.101

3.793.238

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outra s a l tera ções reconheci da s no ca pi tal
própri o

20; 21
2

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL

3
4=2+3

115.974

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO
PERÍODO
5
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2009

6=1+2+3+5

250.000

190.000

445.736

11.367.797

115.974

3.677.264 16.046.770

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital
Pres tações
Outra s
s
upl
ementares
Res ul tado
NOTAS Ca pi tal
Res erva s Res ul tados va ri a ções
e outros
l íqui do do
rea l i za do
l ega i s tra ns i tados no ca pi tal
i ns trumentos de
período
própri o
ca pi tal própri o
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2010

6

250.000

190.000

445.736

11.367.797

115.974

-

-

-

3.677.264

- (3.677.264)

-

-

-

3.677.264

Total do
Capital
Próprio

3.677.264 16.046.770

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outra s a l tera ções reconheci da s no ca pi tal
própri o

20
7

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL

-

- (3.677.264)

-

8

3.504.394

3.504.394

9=7+8

(172.870)

3.504.394

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO
PERÍODO
10
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2010

11=6+7+8+10

250.000

190.000

445.736

15.045.061

115.974

3.504.394 19.551.164

Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras
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Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010
(Valores expressos em euros)

1. NOTA INTRODUTÓRIA
A FHC – Farmacêutica, Lda., com sede no Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, lote 2, 3450 –
232 Mortágua, com o NIPC 504061500, tem com objectivo social a importação e exportação,
distribuição por grosso de medicamentos e produtos médicos e farmacêuticos.

2. REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
A FHC - Farmacêutica, Lda., apresenta as suas demonstrações financeiras elaboradas de acordo com o
Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Dec. Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho,
com as rectificações da Declaração de Rectificação n.º 67-B/2009, de 11 de Setembro, e com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2010, de 23 de Agosto.
O SNC é regulado pelos seguintes instrumentos legais:







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

A adopção das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) ocorreu pela primeira vez em 2010,
pelo que a data de transição do referencial contabilístico POC para este normativo é 1 de Janeiro de
2009, tal como estabelecido pela NCRF 3 – Adopção pela primeira vez das Normas Contabilísticas e de
Relato Financeiro.
Nos termos dessa norma, os efeitos reportados à data de transição para as NCRF (1 de Janeiro de
2009) foram registados em capitais próprios e estão descritos no quadro que segue, no qual se
explicitam igualmente os ajustamentos efectuados nas últimas demonstrações financeiras anuais
apresentadas (31 de Dezembro de 2009).

Reconciliação do Capital Próprio

31-Dez-09

1-Jan-09

Capi tal própri o POC

16.046.770

12.253.532

Capi tal Própri o NCRF

16.046.770

12.253.532

Reconciliação do Resultado
Res ul tado l i qui do POC
Res ul tado l íqui do NCRF
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2.2. Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com os
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.
2.3. Regime do acréscimo
A Empresa regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os
rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento
em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os
correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por
acréscimos e diferimentos”.
2.4. Classificação dos activos e passivos não correntes
Os activos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da
posição financeira são classificados, respectivamente, como activos e passivos não correntes.
Adicionalmente, pela sua natureza, os ‘Impostos diferidos’ e as ‘Provisões’ são classificados como
activos e passivos não correntes.
2.5. Passivos contingentes
Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a
não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afectando benefícios económicos futuros seja
remota.
2.6. Passivos financeiros
Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual independentemente
da forma legal que assumam.
2.7. Eventos subsequentes
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que
existiam nessa data não reflectidos nas demonstrações financeiras.
Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às
demonstrações financeiras.
2.8. Derrogação das disposições do SNC
Não foi aplicado o método da equivalência patrimonial na contabilização das participações financeiras
em subsidiárias.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as
que abaixo se descrevem. Estas politicas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios
apresentados, salvo indicação em contrário.
3.1. Activos fixos tangíveis
Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e
das perdas por imparidade acumuladas.
As depreciações são calculadas de acordo com o método das quotas constantes anuais, utilizando-se
para o efeito as taxas máximas de depreciação constantes no decreto regulamentar nº 2/90 de 12 de
Janeiro, para os bens adquiridos até 31 de Dezembro de 2009, e o decreto regulamentar nº25/2009,
de 14 de Setembro, para os bens adquiridos a partir de 01 de Janeiro de 2010.
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As despesas com reparação e manutenção destes activos são consideradas como gasto no período em
que ocorrem.
3.2. Propriedades de Investimento
A sociedade classifica como propriedades de investimento os imóveis detidos com o objectivo de
valorização do capital e/ou obtenção de rendas.
Uma propriedade de investimento é mensurada inicialmente pelo seu custo de aquisição ou produção,
incluindo os custos de transacção que lhe sejam directamente atribuíveis. Após o reconhecimento
inicial as propriedades de investimento são mensuradas ao custo deduzido das amortizações e perdas
por imparidade acumuladas (em alternativa podemos usar o justo valor sujeito a um teste de
imparidade).
Os custos subsequentes com as propriedades de investimentos só são adicionados ao custo do activo
se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros acrescidos face aos considerados
no reconhecimento inicial.
3.3. Activos intangíveis
Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das
perdas por imparidade acumuladas. Estes activos só são reconhecidos se for provável que deles
advenham benefícios económicos futuros para a Empresa, sejam controláveis pela Empresa e se possa
medir razoavelmente o seu valor.
As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método das quotas constantes em
conformidade com o período de vida útil estimado.
3.4. Participações financeiras em subsidiárias e associadas
Os investimentos em subsidiárias e associadas que não estejam classificados como activos não
correntes detidos para venda ou incluídos num grupo para alienação que esteja classificado como
activos não correntes detidos para venda, são reconhecidos ao custo de aquisição e são sujeitos a
testes de imparidade periódicos, sempre que existam indícios que determinada participação financeira
possa estar em imparidade.
3.5. Activos biológicos
Os activos biológicos da entidade correspondem às florestas detidas para produção de madeira e são
mensurados ao custo histórico.
3.6. Imposto sobre o rendimento
O gasto relativo a imposto sobre o rendimento do período resulta da soma do imposto corrente e
diferido.
O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da Entidade
de acordo com as regras fiscais em vigor; o imposto diferido resulta das diferenças temporárias entre o
montante dos activos e passivos para efeitos de relato contabilístico (quantia escriturada) e os
respectivos montantes para efeitos de tributação (base fiscal), de prejuízos fiscais dedutíveis e créditos
fiscais não utilizados, mas susceptíveis de utilização futura, assim como de diferenças temporárias
decorrentes dos ajustamentos de transição de referencial contabilístico POC para referencial SNC.
Os impostos diferidos activos e passivos são calculados utilizando as taxas de tributação em vigor ou
anunciadas para vigorar à data expectável da reversão das diferenças temporárias.
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Os activos por impostos diferidos são reconhecidos apenas quando existem expectativas razoáveis de
obtenção de lucros fiscais futuros suficientes para a sua utilização, ou nas situações em que existam
diferenças temporárias tributáveis que compensem as diferenças temporárias dedutíveis no período
da sua reversão.
No final de cada período é efectuado um recalculo desses impostos diferidos, sendo os mesmos
reduzidos sempre que deixe de ser provável a sua utilização futura.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por
parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social,
até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), excepto quando tenham havido prejuízos fiscais, ou
estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das
circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Assim, as declarações fiscais da Empresa dos
anos de 2007 a 2010 ainda poderão estar sujeitas a revisão.
3.7. Inventários
As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de
aquisição. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o
custo médio ponderado como método de custeio.
3.8. Clientes e outros valores a receber
As dívidas de Clientes e outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem
juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.
3.9. Caixa e equivalentes de caixa
Esta rubrica inclui caixa e depósitos bancários. Os excedentes de tesouraria são aplicados em
depósitos a prazo com maturidades até um ano. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica
“Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”.
3.10. Provisões
A Empresa analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam de eventos passados e que
devam ser objecto de reconhecimento ou divulgação. A subjectividade inerente à determinação da
probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá
conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro
reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.
3.11. Fornecedores e outras contas a pagar
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não
vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.
3.12. Transacções em moeda estrangeira
As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da
transacção. Os activos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para
Euros à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. As diferenças cambiais resultantes desta
conversão são reconhecidas nos resultados.
Os activos e passivos não monetários registados ao custo histórico, expressos em moeda estrangeira,
são convertidos à taxa de câmbio da data da transacção.
Activos e passivos não monetários expressos em moeda estrangeira registados ao justo valor são
convertidos à taxa de câmbio em vigor na data em que o justo valor foi determinado.
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3.13. Financiamentos bancários
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido, líquido de comissões com a
emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efectiva
são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.
Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito
incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato.
3.14. Locações
Os contratos de locação são classificados como locações financeiras se, através deles, forem
transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade do activo e como
locações operacionais se, através deles, não forem transferidos substancialmente todos os riscos e
vantagens inerentes à posse do activo.
A classificação das locações em financeiras ou operacionais depende da substância da transacção e
não da forma do contrato.
Os activos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as
correspondentes responsabilidades, são contabilizados reconhecendo os activos fixos tangíveis e as
depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o
plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações
dos activos fixos tangíveis são reconhecidos como gastos na Demonstração dos resultados do exercício
a que respeitam.
Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gastos na
Demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.
3.15. Rendimentos e gastos
Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu
pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio de contabilidade em regime de acréscimo.
O rédito compreende os montantes facturados na venda de produtos ou prestações de serviços
líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos.
3.16. Subsídios
Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de
que o subsídio venha a ser recebido e de que a Empresa cumpre com todas as condições para o
receber.
Os subsídios ao investimento não reembolsáveis para financiamento de activos tangíveis e intangíveis
são registados no Capital próprio e reconhecidos na Demonstração dos resultados, proporcionalmente
às depreciações/amortizações respectivas dos activos subsidiados.
Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados e são
reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento
de recebimento do subsídio.

4. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS/ESTIMATIVAS E CORRECÇÕES DE ERROS FUNDAMENTAIS
Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 não foram efectuadas alterações
de políticas contabilísticas, nem foram detectados erros materialmente relevantes.
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5. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Os activos fixos tangíveis da empresa encontram-se registados de acordo com as politicas
contabilísticas descritas no ponto 3. do presente relatório.
O movimento ocorrido nos activos fixos tangíveis e respectivas depreciações, nos exercícios de 2010 e
de 2009 foi o seguinte:
31 de Dezembro de 2009
Saldo em
01-Jan-09
Custo:
Terrenos e recurs os na tura i s
Edi fíci os e outra s cons truções
Equi pa mento bá s i co
Equi pa mento de tra ns porte
Equi pa mento a dmi ni s tra tivo
Outros a ctivos fi xos tangívei s
Activos Fi xos Ta ngi vei s em Curs o

Depreciações acumuladas
Terrenos e recurs os na tura i s
Edi fíci os e outra s cons truções
Equi pa mento bá s i co
Equi pa mento de tra ns porte
Equi pa mento a dmi ni s tra tivo
Outros a ctivos fi xos tangívei s

Aquisições
/ Dotações

Abates

Transferências

Saldo em
31-Dez-09

Revalorizações

48.752
1.518.103
204.706
285.091
300.078
113.234
85.726
2.555.690

20.826
169.977
14.667
6.975
10.000
222.445

(2.198)
(140.091)
(319)
(142.608)

95.086
(1.308)
(95.726)
(1.948)

-

48.752
1.634.015
371.178
145.000
314.426
120.208
2.633.579

485.945
153.264
248.841
239.700
81.015
1.208.765

84.170
34.458
36.250
28.318
10.147
193.343

(1.122)
(140.091)
(319)
(141.532)

-

-

570.115
186.600
145.000
267.699
91.161
1.260.576

31 de Dezembro de 2010
Saldo em
01-Jan-10
Custo:
Terrenos e recurs os na tura i s
Edi fíci os e outra s cons truções
Equi pa mento bá s i co
Equi pa mento de tra ns porte
Equi pa mento a dmi ni s tra tivo
Outros a ctivos fi xos tangívei s

Depreciações acumuladas
Edi fíci os e outra s cons truções
Equi pa mento bá s i co
Equi pa mento de tra ns porte
Equi pa mento a dmi ni s tra tivo
Outros a ctivos fi xos tangívei s

Aquisições
/ Dotações

Abates

Transferências

Saldo em
31-Dez-10

Revalorizações

48.752
1.634.015
371.178
145.000
314.426
120.208
2.633.579

202.499
624.350
106.199
282.387
48.469
5.725
1.269.629

(800)
(145.000)
(66.519)
(6.455)
(218.774)

-

-

251.250
2.257.564
477.377
282.388
296.376
119.478
3.684.434

570.115
186.600
145.000
267.699
91.161
1.260.576

107.990
45.845
70.597
30.681
12.395
267.509

(320)
(145.000)
(62.716)
(6.273)
(214.309)

-

-

677.785
232.446
70.597
235.665
97.283
1.313.775

6. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO
As propriedades de Investimento da empresa estão relacionadas com terrenos para a obtenção dos
activos biológicos.
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7. ACTIVOS INTANGÍVEIS
Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, o movimento ocorrido nos activos
intangíveis, foi o seguinte:
31 de Dezembro de 2009
Saldo em
01-Jan-09
Custo
Propri eda de i ndus tri a l
Outra s a ctivos i ntangívei s

Depreciações Acumuladas
Propri eda de i ndus tri a l
Outra s a ctivos i ntangívei s

Aquisições
/ Dotações

Abates

Transferências

Perdas por
imparidade

Saldo em
31-Dez-09

1.149.209
34.102
1.183.311

17.256
17.256

(59.725)
(30.760)
(90.485)

50.078
50.078

-

1.139.561
20.598
1.160.160

415.745
34.102
449.848

-

(17.787)
(30.760)
(48.547)

-

226.224
5.751
231.976

624.182
9.094
633.276

Transferências

Perdas por
imparidade

Saldo em
31-Dez-10

31 de Dezembro de 2010
Saldo em
01-Jan-10
Custo
Softwa re
Propri eda de i ndus tri a l
Outra s a ctivos i ntangívei s

Depreciações Acumuladas
Softwa re
Propri eda de i ndus tri a l
Outra s a ctivos i ntangívei s

Aquisições
/ Dotações

Abates

1.139.561
20.598
1.160.160

18.579
7.850
26.429

(555)
(555)

-

-

18.579
1.146.856
20.598
1.186.034

624.182
9.094
633.276

6.192
225.254
5.751
237.197

-

-

-

6.192
849.436
14.845
870.474

8. PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
Demonstração das participações financeiras valorizadas pelo método do custo:
31 de Dezembro de 2010
Percenta gem
Va l ores
Empresas Subsidiárias
La bora tori os Ba s i , S.A.
Pri va te Atla nti c -SGPS, S.A.
Outras Empresas
Cri s tra l do Pa rti ci pa ções , Lda
Outros Inves ti mentos Fi na ncei ros

98,16
88,80

3.771.643
494.000
4.265.643
26.500
26.500
4.292.143

31 de Dezembro de 2009
Percenta gem
Va l ores
98,16

1.598.578
1.598.578
123.896
26.500
150.396
1.748.974

9. OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS
Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, o movimento ocorrido nos outros
activos financeiros, foi o seguinte:
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Empréstimos Concedidos
Laboratorios Basi, S.A.
Private Atlantic -SGPS, S.A.
Cristaldo Participações, Lda.

Outros Títulos
Investimentos Financeiros em Curso

31.Dez.2010

31.Dez.2009

1.041.935
688.637
1.730.572

2.100.000
107.000
2.207.000

14.810
14.810
1.745.382

900.000
14.810
914.810
3.121.810

10. ACTIVOS E PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS
O movimento ocorrido nos activos e passivos por impostos diferidos, no exercício findos em 31 de
Dezembro de 2010, de acordo com as diferenças temporárias que os geraram foi como segue:

Saldo em
01-Jan-10
Activos por impostos diferidos
Outros

Passivos por impostos diferidos
Outros

31 de Dezembro de 2010
Constituição
Reversão
Resultado
Capitais
Resultado
Capitais
líquido
próprios
líquido
próprios

Saldo em
31-Dez-10

-

21.063
21.063

-

-

-

21.063
21.063

-

32.120
32.120

-

-

-

32.120
32.120

Os activos e passivos por impostos diferidos são referentes ao Subsídios, Acréscimos e Diferimentos e
Leasings. No ano de 2009 não foram calculados impostos diferidos.

11 INVENTÁRIOS
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 a rubrica “Inventários” apresentava a seguinte composição:
31-Dez-10

31-Dez-09

Merca dori a s
Ma teri a s pri ma s s ubs i di á ri a s e de cons umo
Produtos a ca ba dos
Obra s em curs o

7.966.190
41.419
8.007.609

9.575.707
16.830
9.592.537

Perda s por i mpa ri da des de i nventá ri os

8.007.609

9.592.537
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12. CLIENTES
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 a rubrica “Clientes” tinha a seguinte composição:
31-Dez-10
Não corrente
Corrente
Clientes
Clientes conta corrente
Clientes de cobrança duvidosa

-

Perdas por imparidade acumuladas

31-Dez-09
Não corrente
Corrente

15.996.456
277.336
16.273.791

-

16.273.791

31-Dez-10
Clientes gerais
Clientes
Clientes conta corrente
Clientes de cobrança duvidosa

11.723.051
277.336
12.000.387

13.013.140
141.911
13.155.051
13.155.051

31-Dez-09

Grupo /
relacionados

Clientes gerais

4.273.404
4.273.404

Grupo /
relacionados

12.917.227
141.911
13.059.138

95.913
95.913

Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, os movimentos ocorridos na
rubrica “Perdas por imparidade acumuladas de clientes”, foram os seguintes:

Perdas por imparidades

31-Dez-10

Sa l do a 1 de Ja nei ro
Aumento
Revers ã o

31-Dez-09

141.911
154.787
(19.362)
277.336

89.373
52.538
141.911

13. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no activo e no
passivo, apresentava os seguintes saldos:
31-Dez-10
Activo
Impos to s obre o rend. da s pes s oa s col ecti va s (IRC)
Impos to s obre o va l or a cres centa do (IVA)
Passivo
Impos to s obre o rend. da s pes s oa s col ecti va s (IRC)
Impos to s obre o rend. da s pes s oa s s i ngul a res (IRS)
Segura nça Soci a l
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31-Dez-09

1.477.556
1.477.556

117.651
1.476.671
1.594.322

656.023
43.531
44.896
744.451

225.547
13.824
239.371
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14. OUTRAS CONTAS A RECEBER
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, a rubrica “Outras contas a receber” tinha a seguinte
composição:

Juros a receber
IEFP
Outros credores
Perdas por i mpari dade acumul adas

31-Dez-10
Não corrente
Corrente
893
5.321
379.917
386.131
386.131

31-Dez-09
Não corrente
Corrente
5.183
324.279
329.462
329.462

15. DIFERIMENTOS
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 os saldos da rubrica “Diferimentos” do activo e passivo foram
como segue:
31-Dez-10
Diferimentos (Activo)
Seguros pa gos a nteci pa da mente
Outros ga s tos a reconhecer
Diferimentos (Passivo)
Outros rendi mentos a reconhecer

31-Dez-09

34.817
44.666
79.483

26.345
25.032
51.377

4.825
4.825

7.340
7.340

16. CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:
31-Dez-10
Ca i xa
Depós i tos à ordem
Depós i tos à pra zo

8.517
1.768.518
530.000
2.307.036

31-Dez-09
9.584
680.982
2.455.000
3.145.566

17. CAPITAL REALIZADO
Em 31 de Dezembro de 2010 o capital social da Empresa encontra-se totalmente subscrito e realizado.

18. PRESTAÇÕES SUPLEMENTARES
As Prestações Suplementares foram realizadas no ano de 2004 para cumprir candidatura nº 00/14311
ao Sime B.

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

20. RESULTADOS TRANSITADOS
Por decisão da Assembleia Geral, foi decidido que o Resultado Líquido do exercício de 2009 fosse
transferido para a rubrica Resultados transitados.
Esta rubrica inclui ainda os ajustamentos decorrentes da transição do POC para o SNC, de acordo com
o previsto na NCRF 3, tal como referido na nota 2.

21. OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:
31-Dez-10
Subs ídios

31-Dez-09

115.974
115.974

115.974
115.974

22. FINANCIAMENTOS OBTIDOS
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:
31-Dez-10
Não corrente
Locações fi nancei ras
Outros emprés ti mos

273.655
2.010.200
2.283.856

31-Dez-09

Corrente
5.725.000
5.725.000

Não corrente

Corrente

157.006
2.690.119
2.847.125

5.500.000
5.500.000

Em 31 de Dezembro de 2010, a Empresa utilizava os seguintes tipos de bens adquiridos em locação
financeira:
31 de Dezembro de 2010
Bens adquirdos com recurso
a locação financeira
Equi pa mento bá s i co
Equi pa mento de tra ns porte

Custo de
aquisição
156.000
261.387
417.387

Depreciações
acumuladas

Valor líquido
contabilístico

39.000
65.347
104.347

117.000
196.041
313.041

Os bens adquiridos em locação financeira reportam-se a três viaturas adquiridas em 2010 e
equipamento básico no ano 2008.
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31 de Dezembro de 2010
Viaturas adquirdas com
recurso a locação financeira
Maquina Kardex Shuttle XP250
Viat. Lig. Merc. Mat. 12-IM-79
Viat. Ligeira Mat. 41-IX-33
Viat. Ligeira Mat. 53-JP-89

Custo de
aquisição
156.000
26.212
144.425
90.750
417.387

Valor líquido
contabilístico
117.000
19.659
108.319
68.063
313.041

Depreciações Acumuladas
39.000
6.553
36.106
22.688
104.347

23. FORNECEDORES
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 a rubrica “Fornecedores” tinha a seguinte composição:
31-Dez-10

Fornecedores conta corrente

31-Dez-09

8.772.678
8.772.678

31-Dez-10
Fornecedores
Grupo /
gerais
relacionados
Fornecedores
Fornecedores conta corrente

8.564.047
8.564.047

9.732.203
9.732.203

31-Dez-09
Fornecedores
Grupo /
gerais
relacionados

208.631
208.631

8.951.005
8.951.005

781.198
781.198

24. OUTRAS CONTAS A PAGAR
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 a rubrica “Outras contas a pagar” não corrente e corrente
tinha a seguinte composição:
31-Dez-10
Não corrente
Es ti mati va de remunerações a pagar
Outras contas a pagar

-

31-Dez-09

Corrente

Não corrente

86.628
528.016
614.644

Corrente

-

90.096
432.697
522.794

25. VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
A repartição do valor das vendas e prestações de serviços nos períodos de 2010 e de 2009 foram como
segue:
31-Dez-10
Mercado
Interno
Vendas de mercadori as
Pres tação de s ervi ços

21.906.945
167.718
22.074.663

Relatório & Contas 2010
FHC - Farmacêutica, Lda

Mercado
Comunitário
930.881
1.311
932.192

31-Dez-09

Mercado
Externo

Total

Mercado
Interno

30.754.458
179.921
30.934.379

53.592.284
348.951
53.941.235

20.700.266
8.888
20.709.154

Mercado
Comunitário
665.745
665.745

Mercado
Externo

Total

28.606.545
264.070
28.870.616

49.972.556
272.958
50.245.514
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26. SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO
Nos períodos de 2010 e de 2009 a Empresa reconheceu rendimentos decorrentes dos seguintes
subsídios:
31-Dez-10
IEFP
SIME B

31-Dez-09

5.288
7.340
12.628

13.537
13.537

27. CUSTO DAS VENDAS
O custo das vendas nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, é detalhado como
segue:

31-Dez-10

Inventá ri os i ni ci a i s
Compra s
Regul a ri za ções
Inventá ri os Fi na i s
Cus to da s merca dori a s vendi da s e ma t. Cons umi da s

Matériasprimas,
subsidiárias e
de consumo

Mercadorias

16.830
89.168
41.419
64.578

9.575.707
42.011.420
7.966.190
43.620.937

31-Dez-09

Total

9.592.537
42.100.588
8.007.609
43.685.516

Matériasprimas,
subsidiárias e
de consumo
23.959
42.904
16.830
50.033

Mercadorias

8.035.544
42.328.422
(415.147)
9.575.707
40.373.112

Total

8.059.503
42.371.326
(415.147)
9.592.537
40.423.145

28. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2010 e
de 2009, foi a seguinte:
31-Dez-10
Subcontra tos
Tra ba l hos es peci a l i za dos
Publ i ci da de e propa ga nda
Honorá ri os
Cons erva çã o e repa ra çã o
Energi a e fl ui dos
Renda s e a l ugueres
Comuni ca çã o
Des pes a s Repres enta çã o
Roya l ties
Artigos pa ra Oferta
Des l oca ções e Es ta di a s
Tra ns porte Merca dori a s
Res ta ntes Fornec. e Servi ços
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2.500.318
8.628
250.188
51.108
95.122
112.804
36.701
78.808
153.966
130.388
92.049
1.456.246
360.864
5.327.189

31-Dez-09
2.235.685
6.159
286.645
33.228
31.691
121.074
35.264
95.223
170.229
116.783
72.038
1.286.070
438.898
4.928.985
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29. GASTOS COM O PESSOAL
A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 foi a
seguinte:
31-Dez-10

Remunera ções dos orgã os s oci a i s
Remunera ções do pes s oa l
Enca rgos s obre remunera ções
Seguros
Outros ga s tos com pes s oa l

31-Dez-09

146.189
520.452
143.152
9.261
13.359
832.413

644.455
469.116
118.014
9.864
17.158
1.258.608

O número de empregados em 2010 foi de 38 e no exercício de 2009 de 33.

30. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
Os outros rendimentos e ganhos, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, foram
como segue:
31-Dez-10

Des contos de pronto pa ga mento obtidos
Outros rendimentos e ga nhos

985.014
1.576.051
2.561.065

31-Dez-09

1.046.248
1.647.293
2.693.541

31. OUTROS GASTOS E PERDAS
Os outros gastos e perdas, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, foram como
segue:
31-Dez-10

Impos tos
Des contos de pronto pagamento concedi dos
Outros gas tos e perdas

39.997
456.644
473.939
970.580

31-Dez-09

67.040
474.221
528.951
1.070.212

32. RESULTADOS FINANCEIROS
Os resultados financeiros, nos períodos de 2010 e de 2009, tinham a seguinte composição:
31-Dez-10
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros obti dos
Outros rendi mentos s i mi l a res
Juros e gastos similares suportados
Juros s uporta dos
Di ferença s de câ mbi o des fa vorá vei s
Outros ga s tos e perda s de fi na nci a mento
Resultados financeiros
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31-Dez-09

48.342
1
48.342

143.144
55.212
198.356

188.220
83.493
0
271.714
(223.371)

214.737
254.869
469.606
(271.250)
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33. Divulgações de Partes Relacionadas
Transacções
Venda s
Pres ta çã o de s ervi ços
Compra s de merca dori a s
Servi ços a dqui ri dos
Saldos
Conta s a receber
Conta s a pa ga r
Emprés timos concedi dos

31-Dez-10
13.278.336
12.727.948
175.277
31-Dez-10
4.399.938
1.547.051
1.730.572

31-Dez-09
13.237.959
8.840.002
242.518
31-Dez-09
95.913
784.052
2.150.000

34. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
O imposto sobre o rendimento reconhecido nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009,
são detalhados com segue:

Impos to Corrente
Impos to Diferido

31-Dez-10
1.320.248
11.057

31-Dez-09
845.272
-

1.331.305

845.272

35. EVENTOS SUBSEQUENTES
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas
Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2010.
Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros
factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas, para efeitos do disposto na alínea b)
do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.

36. INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS
A Gerência informa que a sociedade não apresenta dívidas à Segurança Social e à Administração Fiscal
em situação de mora.
Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do Artigo 397º do Código das Sociedades
Comerciais, pelo que nada há a declarar para efeitos do n.º 2, alínea e) do Artigo 66º do Código das
Sociedades Comerciais.

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS
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A GERÊNCIA
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RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS
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