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MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A economia Portuguesa registou, pelo 3 ano consecutivo, uma quebra no produto, mantendo-se o contexto macroeconómico
muito adverso para a AMF.

Sendo 2013 o segundo ano da nova fase da empresa, com a recentragem nas áreas de negócio core e desenvolvimento de
novos mercados, foi neste contexto um ano positivo, como se vai poder analisar ao longo do relatório e contas.

Podendo parecer uma contradição, mas na realidade, sendo um ano com uma quebra de vendas de algum relevo, este ano foi
muito positivo na continuada e empenhada tarefa de redução da divida, e consolidação dos rácios de rentabilidade e
solvabilidade da empresa.
O Conselho de Administração
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RELATÓRIO DE GESTÃO
As presentes demonstrações financeiras relativas ao período de 2013, 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.
O presente relatório de gestão expressa de forma apropriada a situação financeira e os resultados da atividade exercida no
período económico findo em 31 de dezembro de 2013.
Nota: Este relatório foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico
DESTAQUES
 Proveitos Operacionais ascenderam a 3.738.770 euros, que corresponde a um decréscimo de 19,6%, comparativamente ao
ano de 2012
 Decréscimo dos resultados operacionais antes de amortizações e provisões (EBITDA) de 16,8% para 188.539 euros
 Margem EBITDA de 5,04% em 2013, face a 4,87% em 2012, +0,17p.p.
 Resultado Líquido de 75.949 euros
 Redução da dívida líquida de 3,8% para 578.251 euros

EBITDA
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ATIVIDADE DA EMPRESA
A Alberto Marques & Filhos, S.A., sedeada na Av. Dos
Almiros, Nº 1151, 3460-199 Tondela, com um capital social
de 300.000,00 euros (em 2011, redução de capital para
cobertura de prejuízos), desenvolve como atividade core, o
comércio grossista não especializado de produtos
alimentares, bebidas e tabaco.
Elege como mercado de referência a Região Centro de
Portugal, com destaque para o distrito de Viseu, que
representa, na quase totalidade, o volume de negócios do
período de 2013.
ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO
A atividade económica deverá contrair 1.5 por cento em
2013, implicando uma queda acumulada de cerca de 6 por
cento no período 2011-2013. Em 2014 e 2015, a atividade
económica deverá apresentar uma recuperação
moderada, traduzida num crescimento do PIB de 0.8 por
cento em 2014 e 1.3 por cento em 2015, refletindo a
evolução prevista para o setor privado, dado que deverá
continuar a observar-se uma contração da atividade no
sector público, embora progressivamente menor.
Perspetiva-se uma recuperação progressiva da procura
interna. No entanto, relativamente ao consumo público e
ao consumo privado, a evolução continuará a ser
condicionada pelo processo de consolidação orçamental e
de desalavancagem do setor privado, e pela manutenção
de condições desfavoráveis no mercado de trabalho.

O dinamismo das exportações nos anos mais recentes
tem-se traduzido em ganhos de quota de mercado
significativos, que conduziram, em 2013, a uma quota de
mercado das exportações portuguesas superior à existente
no início da união monetária. Releva-se o aumento da
capacidade instalada de refinação, com um impacto muito
significativo nas exportações de bens energéticos, que
poderão registar um crescimento de cerca de 40 por cento
em 2013, que corresponde a um incremento de 1.4 p.p.
para o crescimento das exportações.
Perspetiva-se então que as exportações mantenham um
crescimento relevante, sustentado pela recuperação da
procura externa, todavia num ritmo inferior ao observado
no período anterior à crise financeira.
Não obstante a possibilidade de uma evolução menos
favorável da procura, os riscos para a inflação em 2014 e
2015 consideram-se globalmente equilibrados.
O IHPC deverá apresentar um crescimento, com a taxa de
variação média anual a aumentar de 0.5 por cento em
2013 para 0.8 por cento em 2014 e 1.2 por cento em 2015
(2.8 por cento em 2012). A redução da inflação em 2013
resultou, sobretudo, da dissipação do impacto de medidas
de consolidação orçamental implementadas em 2012,
nomeadamente o aumento da tributação indireta e dos
preços de alguns bens e serviços sujeitos a regulação.

O consumo privado deverá registar em 2014 uma
recuperação menos evidente, considerando que a atual
previsão aponta para uma diminuição da taxa de
poupança, em contraste com o observado em 2012.

No que diz respeito às condições de financiamento da
economia, a evolução assumida para a taxa de juro de
curto prazo pressupõe que esta taxa de juro aumente
ligeiramente em 2014 e 2015, após os mínimos históricos
registados em 2013. O progressivo aumento do recurso a
financiamento de mercado deverá traduzir-se num
aumento do custo do financiamento do Estado português
em 2014 e 2015.

Para a área do euro as previsões apontam para uma
recuperação da atividade para 1.1 por cento em 2014 e
para 1.5 por cento em 2015, após uma queda de 0.4 por
cento em 2013. A consolidação orçamental, bem como a
correção de outros desequilíbrios internos em algumas
economias, deverão continuar a condicionar o crescimento
da procura e da atividade nas economias avançadas,
nomeadamente na área do euro.

Em 2013, o emprego terá ajustado de forma positiva,
embora a um ritmo menor do que no ano anterior (-2.9
por cento, face a -4.2 por cento em 2012), apresentando
um crescimento de 0.5 por cento em 2014 e 2015. As
previsões evidenciam uma queda acumulada do emprego
de cerca de 8 por cento no período 2011-2015, com uma
redução significativa do emprego público, mas também do
setor privado.

Relativamente às exportações, importa destacar o
desempenho e o papel crítico no ajustamento da
economia
portuguesa,
apesar
do
crescimento
relativamente limitado da atividade económica mundial
observado no período 2011-2013.

O emprego no setor privado terá apresentado uma
redução em 2013, seguida de uma recuperação moderada,
aproximadamente em linha com a evolução projetada para
a atividade.

A evolução recente das exportações evidência um
desempenho mais favorável do que o verificado na maioria
das economias da área do euro. As previsões apontam
para um crescimento das exportações de bens e serviços
de 5.9 por cento em 2013, 5.5 por cento em 2014 e 5.4 por
cento em 2015.
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A correção dos desequilíbrios acumulados nas últimas
décadas deverá persistir ao longo dos anos seguintes. A
reafectação de recursos a favor das empresas produtoras
de bens e serviços transacionáveis continuará a refletir-se
na estrutura das transições no mercado de trabalho, na
orientação das decisões de investimento e na evolução dos
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fluxos de novos créditos concedidos pelo sistema
financeiro.

EVOLUÇÃO DO PIB | Taxa de Variação Homóloga
(percentagem)

As previsões sublinham a natureza predominantemente
estrutural da correção do desequilíbrio das contas
externas. Após um significativo ajustamento dos custos
salariais observado no sector privado nos últimos anos,
perspetiva-se uma evolução salarial consistente com o
crescimento projetado para a produtividade.
O processo de ajustamento deverá assumir uma natureza
permanente, não só no que se refere à trajetória de
consolidação orçamental de médio prazo mas também ao
conjunto de reformas estruturais em curso. Importa
sublinhar a importância do compromisso assumido pelas
autoridades, no quadro do Pacto de Estabilidade e
Crescimento, de alcançar um saldo orçamental estrutural
de -0.5 por cento do PIB no médio prazo. O cumprimento
deste objetivo é essencial para garantir uma trajetória
sustentadamente descendente da dívida pública.
O regresso de Portugal a um financiamento estável de
mercado no futuro próximo é um processo exigente e
requer a prossecução estrita dos compromissos assumidos
pelo país. Esta é uma condição indispensável para a firme
credibilização do ajustamento económico no médio e
longo prazo. Este ajustamento surge reforçado no atual
quadro de aprofundamento da integração europeia, com
destaque para o processo de criação de uma verdadeira
união bancária e para a aplicação das novas regras
orçamentais na União Europeia. A nível interno, é
fundamental que se estabeleçam compromissos credíveis
de horizonte alargado, de modo a aprofundar a coesão
social e o consenso institucional em torno destes objetivos
nacionais.

CONTRIBUTOS PARA O CRESCIMENTO DO PIB (pontos
percentuais)
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EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PIB EM PORTUGAL
(índice 2007=100)

EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PIB NA ÁREA EURO
(índice 2007=100)
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EXPORTAÇÕES E PROCURA EXTERNA (taxa de variação
anual)

INFLAÇÃO (contributo para a taxa de variação anual do
IHPC, em pontos percentuais)

PROJECÇÕES DO BANCO DE PORTUGAL: 2013-2015 | TAXA DE VARIAÇÃO ANUAL, EM PERCENTAGEM
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38.7
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BE Verão 2013
2013(ᵖ)
-2.0

2014(ᵖ)
0.3

Fonte: Banco de Portugal
Nota: (p) - projectado. Para cada agregado apresenta-se a projecção correspondente ao valor mais provável condicional ao conjunto de hipóteses
consideradas, e baseia-se em informação disponível até meados de novembro de 2013.

Fonte: Banco de Portugal, FMI, Bloomberg, OCDE, INE
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INDICADORES ECONÓMICOS
INFLACÇÃO (%) POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
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EUA
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Inflacção, r% anual
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2.1%
2.3%
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Taxa de Desemprego, r % anual
EUA
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Portugal

4.6%
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4.6%
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15.7%

7.5%
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16.3%
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5.3%
16.6%

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

5.25%
3.50%
5.00%

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%
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1.50%
1.25%

0.25%
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0.25%
0.25%
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Taxas de Câmbio, final do ano
EUR/USD

1.32

1.32

1.46

1.40

1.43

1.35

1.40

1.33

1.34

Fonte: Banco de Portugal, INE, FMI, OCDE
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RESUMO HISTÓRICO
2007
Em 4 de Junho, é realizada a quinta (5.ª) alteração
ao pacto social, resultado da transformação da
empresa em sociedade anónima, alterando a sua
estrutura accionista, e do aumento de capital para
800.000 euros. O capital social da empresa passou
a ser detido por José Alberto Marques (60%), José
Pedro T. F. Silva Marques (33%), Tiago Marques
(5%), Maria Clara Marques (1%) e Alberto
Eduardo Marques (1%).

1930
Em 27 de Agosto, os sócios Alberto Marques e
João Vilares é constituem a empresa Vilares &
Marques.
1932
Após o falecimento do sócio João Vilares a
empresa passa a denominar-se Vilares &
Marques, Sucursal.
1977

2009
Em 9 de Março, é constituída a empresa Alberto
Marques & Filhos, sociedade por quotas, com
capital social de aproximadamente 9.000 euros
(1.800 contos), composta pelos sócios Alberto
Marques, Rui Silva Marques, José Alberto
Marques e Maria Graça Marques.

Em 04 de Junho, é realizado o aumento do capital
social para 1.100.000 euros, por entrada dos
novos sócios Joaquim António Matos Chaves e
Luis Pedro Gonçalves Simões e alterada a
estrutura accionista, com a saída do sócio Tiago
Marques. O capital social da empresa passou a ser
detido por José Alberto Marques (27,5%), José
Pedro T. F. Silva Marques (24%), Maria Clara
Marques (0,73%) e Alberto Eduardo Marques
(0,73%), Joaquim António Matos Chaves (18,49%)
e Luis Pedro Gonçalves Simões (18,49%) e a
Alberto Marques & Filho, S.A., detentora de
acções próprias (10%).

1980
Em 27 de Julho, é realizada a primeira (1.ª)
alteração ao pacto social, por morte do sócio
fundador Alberto Marques e realizado aumento
do capital social para, aproximadamente, 21.000
euros (4.200 contos).
1989

2010
Em 9 de Agosto, é realizada a segunda (2.ª)
alteração ao pacto social, por cedência da quota
da sócia Maria Graça Marques e entrada do sócio
José Pedro T. F. Silva Marques. O capital social
manteve-se inalterado.

Implementação do processo de reestruturação
organizacional.
Reposicionamento
da
área
comercial
perspectivando o maior contributo das
exportações.
Início do processo de conversão da dívida
financeira de curto prazo em divida financeira de
médio prazo.

1992
Em 10 de Julho, é realizada a terceira (3.ª)
alteração ao pacto social, por cedência da quota
do sócio Rui Silva Marques. O capital social de,
aproximadamente, 21.000 euros (4.200 contos) é
detido por José Alberto da Silva Marques
(66,67%) e por José Pedro T.F. Silva Marques
(33,33%).

2011
Cedência dos ativos associados ao negócio de
Tabaco, e cessação desta área de negócio.
Lançamento de uma gama de produtos com
marca exclusiva e propriedade da empresa
”Marquês do Sabor”.

1997
Em 20 de Outubro, é realizada a quarta (4.ª)
alteração ao pacto social, resultado do aumento
de capital para, aproximadamente, 100.000 euros
(25.000 contos). O capital social é detido por José
Alberto da Silva Marques (60%) e por José Pedro
T.F. Silva Marques (40%).
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2012

2013

Constituição de um Entreposto Fiscal Aduaneiro
Privado
Início da operação de exportação para a China

Início de vendas para a maior cadeia de retalho
em Angola
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MERCADO DE RETALHO | CASH & CARRY
No período de 2013, o volume de vendas do comércio a
retalho recuou 0,9% entre os países da área do euro e
0,2% entre os 28 Estados-membros.
As maiores descidas registaram-se em Portugal (-5,8%),
Espanha (-3,6%) e Alemanha (-2,5%) e os maiores
aumentos no Reino Unido (2,6%), Malta (2%) e Irlanda
(1,4%). Portugal verificou uma descida homóloga de 1%
nas vendas do comércio a retalho.
De acordo com o Eurostat, comparativamente a
Novembro, o volume de vendas do comércio a retalho em
Dezembro diminuiu 1,6% na zona euro e 0,8% na União
Europeia. Comparativamente a Dezembro de 2012, este
índice de vendas recuou 1% entre os países da moeda
única e aumentou 0,1% ao nível dos 28 Estados-membros.
Em termos mensais, o sector da alimentação, bebidas e
tabaco desceu 1,4% na zona euro e 0,7% na União
Europeia, o sector não alimentar caiu respetivamente 1,8%
e 0,9%.
Numa perspetiva anual, o sector da alimentação, bebidas e
tabaco caiu 1,6% na zona euro e 1,2% na União Europeia,
tendo o sector não alimentar recuado 0,4% na zona euro,
mas aumentado 1,2% entre os 28.
As medidas de austeridade fazem-se sentir a todos os
níveis e o sector dos Cash & Carry não é exceção. Com os
híper e supermercados a praticar preços cada vez mais
baixos, poder-se-á colocar em causa a sobrevivência dos
grossistas nos próximos 10 anos.

Uma orientação estratégica que tem exigido um grande
esforço financeiro ao nível da remodelação das lojas da
empresa que, apesar da crise, tem crescido, alicerçada na
angariação de novos clientes e no crescimento das vendas
de perecíveis, bem como das marcas próprias.
Perante este cenário, as necessidades dos clientes
profissionais quer em tipo de produtos, quer em modelos
de abastecimento do seu negócio, necessitam de
operadores focados em soluções B2B, capazes de lhes
responder em termos de competitividade, com capacidade
de proporcionar a diminuição das suas necessidades de
investimento, seja pelo facto de maior adequação das
quantidades de compra às reais necessidades de venda e
consumo da sua empresa, seja pela maior disponibilidade
da oferta permitindo ao cliente comprar o que necessita,
quando necessita e ao melhor preço oferecido, diminuindo
as suas necessidades de manter stocks de segurança.
No médio prazo, este setor, e alguns operadores em
particular, poderão ter uma posição relevante, quer no
mercado nacional, quer no mercado externo. Contudo, a
existência de fusões e aquisições é um cenário que pode
dinamizar este setor, inserido numa ótica de criação de
valor para a respetiva cadeia, tornando-a mais competitiva
e adequada às necessidades dos consumidores.
Os Cash & Carry’s, no médio prazo, poderão tornar-se
potenciais plataformas para o comércio exterior. Apesar
das dificuldades que ainda se afiguram, quer pela
conjuntura económica que leva à retração do consumo,
quer pela crescente concorrência dos super e
hipermercados.

Por um lado, o aumento do IVA para 23 por cento levou ao
encerramento de muitas pequenas e médias empresas na
área da restauração. Por outro lado, a grande pressão que
a Distribuição Moderna tem vindo a colocar ao nível dos
preços tem também influenciado negativamente o
desempenho do setor grossista em Portugal.
O setor Cash & Carry em Portugal vive nos dias de hoje um
momento que evidencia a não adaptação às exigências do
mercado, dirigindo-se a clientes indiferenciados, sem uma
segmentação dos seus canais, baseando em muitos casos a
sua estratégia comercial em sortido largo e no preço
reduzido, tratando-se, de uma utilização de margens
unitárias baixas, procurando atingir taxas muito elevadas
de rotação dos produtos, como resposta a um
abastecimento rápido.
Como exemplo, o Recheio Cash & Carry, líder na
distribuição grossista em Portugal, com uma quota de
mercado estimada em cerca de 39 por cento no
subsegmento do Cash & Carry, apostou na diferenciação
ao nível da oferta de produtos frescos, o que permitiu à
empresa continuar a crescer.
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ANÁLISE ECONÓMICA

perdendo no entanto preponderância para o mercado
internacional.
2013

valores em euros

Proveitos Operacionais
Resultado Bruto
EBITDA
Margem EBITDA
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
EBIT
Margem EBIT
Resultados financeiros
Resultado antes de impostos
Resultado líquido do período
por acção

2012

Var.

3 738 770 4 650 626 -19,6%
376 187 397 220
-5,3%
188 539 226 504 -16,8%
5,04%
4,87% 0,17 pp
44 250
68 515 -35,4%
144 289 157 989
-8,7%
3,86%
3,40% 0,46 pp
(30 237) (32 320)
-6,4%
114 052 125 669
-9,2%
75 949
85 094 -10,7%
0,28
0,32
-0,03

Em 2013, o mercado internacional, através desempenho
positivo das exportações, que cresceram 11,1%,
representava 11,7% do volume de negócios, face aos 8,5%
registados em 2012.

2013

PROVEITOS OPERACIONAIS
2012

Em 2013, os proveitos operacionais registaram um
decréscimo de -19,6% para os 3.738.770 euros, face aos
4.650.626 euros registados em 2012.
Apesar o decréscimo registado, sobretudo no mercado
nacional, importa relevar o contributo positivo dos
mercados internacionais, que representaram cerca de 12%
do volume de negócios em 2013.
2013
Euros
Peso

Volume de Negócios
Alimentar
Tabaco
Combustíveis

2012
Euros
Peso

Var. %

3 697 865 98,9% 4 592 238
39 526 1,1%
57 052
1 379 0,0%
1 336

98,7%
1,2%
0,0%

-19,5%
-30,7%
3,2%

3 738 770

100%

-19,6%

100% 4 650 626

A área de negócio de distribuição alimentar registou um
decréscimo de 19,5%, ascendendo a 3.697.865 euros, face
aos 4.592.238 euros registados em 2012.
Em 2013, a área de negócio de distribuição alimentar
representava 98,9% do volume de negócios,
comparativamente aos 98,7% registados em 2012.
1,1%

RESULTADOS
Em 2013, os resultados operacionais antes de
amortizações e provisões e perdas de imparidade (EBITDA)
decresceram 16,8% para 188.539 euros, apresentando no
entanto um crescimento na margem de +0,17p.p.
relativamente ao ano de 2012.
Em 2013, os resultados antes de encargos financeiros e
impostos (EBIT) decresceram 8,7% para 144.289 euros,
relativamente ao ano de 2012. No entanto, a margem EBIT
registou um crescimento +0,46p.p. relativamente ao ano
de 2012.
Os gastos com depreciações ascenderam a 44.250 euros,
registando um decréscimo de 35,4%, face ao ano de 2012.

valores em euros

Juros suportados
Juros obtidos

0%

Por Área de Negócio

2013
(34 421)
4 184
(30 237)

2012
Var. %
(41 325) -16,7%
9 005 -53,5%
(32 320) -6,4%

Alimentar
Tabaco
Combustíveis

1,2%
0,0%

2013

2012
98,7%

Em 2013, os resultados financeiros ascenderam a 30.237
euros negativos, registando um movimento positivo de
2.083 euros, relativamente ao ano 2012. Este movimento
está associado ao resultado do ajustamento positivo nos
indexantes das operações financeiras contratadas, no
decorrer do período de 2013, bem como da liquidação de
operações financeiras.

98,9%

INVESTIMENTO
A atividade da AMF no mercado nacional
concentrada, maioritariamente, no distrito de Viseu.

está

Em 2013, o mercado nacional representava 88,3% do
volume de negócios, face aos 91,5% registados em 2012,
Relatório e Contas 2013
Alberto Marques & Filhos, S.A.

Em 2013, o investimento em ativos fixos tangíveis
ascendeu a 182 euros comparativamente a 33.802 euros
registado em 2012. Em 2013, o investimento em ativos
intangíveis ascendeu a 335 euros.
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Política de investimentos
Ativos fixos tangíveis
Investimentos
Ativos intangíveis
Totais
Desinvestimentos
Ativos fixos tangíveis
Totais

2013
182
335
517
1 248
1 248

2012
Var. %
33 802 -99,5%
33 802 -98,5%
47 459 -97,4%
47 459 -97,4%

Habilitações

(valores expressos em euros)

Ensino Superior

Ensino Secundário

3º Ciclo Ensino Básico
2º Ciclo Ensino Básico
1º Ciclo Ensino Básico
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Homem
Mulher
n.º colaboradores

RECURSOS HUMANOS
Em 2013, o número de colaboradores manteve-se
inalterado, terminando o ano com 9 colaboradores, tendo
o valor de remunerações e encargos suportados
(segurança social, seguros) neste período ascendido a
172.179 euros, o que se traduziu numa redução de 18,6%,
comparativamente ao ano 2012.

1

(valores expressos em euros)

8
Recursos humanos
Número de trabalhadores no final do período

2012

2013
9

Número médio de trabalhadores ao longo do período
Idade média dos trabalhadores
Antiguidade média dos trabalhadores (anos)

9

49

48

10,5

9,5

172 179

211 601

Gastos médios por trabalhador

19 131

23 511

VAB por trabalhador

40 119

48 472

Milhares €

Gastos com o pessoal

9

9

400

25

250

20

20
372

271

15

Outros ativos não correntes

9

100

9
172

50

85
31
2010

Gasto c/ Pessoal

2011
VAB/ Colaborador

48
2012

Devedores correntes

40

-5,4%

6 300

0,0%

404 864

201 929 100,5%
7,4%

2 502 171

2 327 571

7,5%

610 468

534 895

14,1%

2 340

2 440

-4,1%

325 149

665 807

-51,2%

Outros passivos correntes

1 136 093

952 744

19,2%

Divida correntes

428 121
1 891 703

Outros passivos não correntes
Divida não correntes

Passivo Total
Idade

824 597

6 300

-26,0%

Capital Próprio

>66
60-65
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
18-24

779 837

236 539

5

2013

Var. %

1 058 207

Ativo Total

N.º Colaboradores

2012

175 019

10

0

2013

1 136 151

Disponibilidades e equivalentes

212

10

150

0

valores em euros

Inventários

200

Mulher

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Ativos Fixos

350
300

Homem

171 685 149,4%
1 792 676
5,5%

O ativo total a 31 de dezembro de 2013 ascendeu a
2.502.171 euros, face a 2.327.571 euros em dezembro de
2012.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Homem

Mulher

n. colaboradores

Em 31 de dezembro de 2013 os inventários ascenderam a
404.864 euros, representando um crescimento de 100,5%,
face a 31 de dezembro de 2012, que ascendeu a 201.929
euros. Este movimento resultou da aquisição, no final do
período, de quantidade relevante de produto referente a
uma encomenda específica de cliente que, em 31 de
dezembro de 2013, foi classificado como mercadoria em
trânsito, no montante de 190.195 euros.
Excluindo o efeito deste movimento, os inventários teriam
ascendido a 214.669 euros, registando um crescimento de
6,3% face a 31 de dezembro de 2012.
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O ativo não corrente a 31 de dezembro de 2013 ascendeu
a 786.137 euros, face a 830.897 euros em Dezembro de
2012.
Os capitais próprios aumentaram de 534.895 euros para
610.468 euros a 31 de dezembro de 2013. O aumento dos
capitais próprios deveu-se (i) ao resultado líquido gerado
no período de 2013, que ascendeu a 75.949 euros e (ii) à
variação ocorrida no reconhecimento do subsídio, de
natureza reembolsável, atribuído pelo Governo no âmbito
do projeto MODCOM, cujo impacto em 2013 ascendeu a
277 euros.
Na Assembleia Geral, realizada a 30 de Junho de 2011, os
acionistas deliberaram, por unanimidade, reduzir o capital
social em 800.000 euros, para fazer face à cobertura dos
prejuízos alcançados em períodos anteriores. Para esta
redução de capital foi feita a redistribuição das novas
ações, em função da participação detida anteriormente. O
capital passou a ser constituído por 300.000 ações com
valor nominal de 1 (um) euro.
O rácio entre Capitais Próprios e Ativo (autonomia
financeira) situou-se, no fim de 2013, nos 24,4%, face aos
23% em 2012.

do prazo médio de stockagem (PMS), que teria ascendido a
23 dias.
O rácio da Dívida Líquida pelo valor EBITDA apresenta em
2013 o valor de 3,07x, face ao valor de 2,65x em 2012. O
rácio calculado enquadra a empresa dentro do limite
máximo convencionado (< 4x), para efeito de análise de
risco.

valores em euros

Das alterações do ciclo financeiro destacam-se o prazo
médio de recebimentos (PMR) calculado em 79 dias, face
aos 64 dias calculado em 2012, o prazo médio de
pagamentos (PMP) calculado em 102 dias, face aos 71 dias
calculado em 2012 e o prazo médio de stockagem (PMS)
calculado em 44 dias, face aos 17 dias calculado em 2012.
2013

valores em euros

2012

-3,8%

EBITDA

188 539

226 504
2,65 x

-16,8%

Dívida Líquida / EBITDA

786 137

830 897

-5,4%

Passivos não correntes

327 488

668 246

-51,0%

610 468

534 895

14,1%

151 819

372 245

-59,2%

Necessidades cíclicas (Restantes ativos correntes)

1 541 015

1 260 136

22,3%

Recursos cíclicos (Restantes passivos correntes)

1 136 093

952 744

19,2%

404 921

307 391

31,7%

Caixa e equivalentes de caixa

175 019

236 539

Dívida financeira corrente

428 121

Fundo de maneio

Necessidades de fundo de maneio

Tesouraria líquida

(253 102)

-26,0%
171 685 149,4%
64 854 -490,3%

Importa relevar para o efeito o impacto com a classificação
da mercadoria em trânsito no cálculo dos prazos (i) médio
de pagamentos (PMP), que teria ascendido a 83 dias e (ii)
Relatório e Contas 2013
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3,07 x

0,41 x

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

A dívida líquida (divida financeira - disponibilidades e
equivalentes) ascendeu a 578.251 euros em 31 de
Dezembro de 2013, registando uma redução de 22.702
euros (3,8%) face a 31 de Dezembro de 2012.

valores em euros

2013

2012

Dívida não corrente

325 149

665 807

Banco Português de Investimento
Banco Santander Totta Portugal
Banco Popular
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
Dívida corrente
Banco Santander Totta Portugal

-

Var. %
-51,2%

80 000 -100,0%

224 986

272 477

-17,4%

88 423

209 899

-57,9%

3 375
8 365

82 764
20 667

-95,9%
-59,5%

428 121

171 685

149,4%

-

125 000 -100,0%

21 712

24 812

284 543

-

-

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo

80 321

21 400

275,3%

Banco Comercial Português
Banco Popular

587
40 958

474
-

24,0%
-

Banco Português de Negócios/Banco BIC

-12,5%

Dívida total

753 270

837 492

-10,1%

(-) Disponibilidades e equivalentes
Dívida Total Líquida

175 019
578 251

236 539
600 953

-26,0%
-3,8%

Em 2013, no decorrer do período, e como resultado da
maior relevância da vertente internacional – exportação no volume de negócios da empresa (que em 2013
representou 11,7%, face aos 8,5% em 2012), houve
necessidade de ajustar e complementar a tesouraria com a
contratação de um instrumento de financiamento
adequado, no caso, através de Descontos de Remessas.

Var. %

Ativos não correntes
Capitais próprios

Var. %

600 953

Caixa Geral de Depósitos

Em 2013, as necessidades de fundo de maneio
ascenderam a 97.530 euros, que associada à redução do
fundo de maneio, potenciaram a tesouraria líquida
negativa verificada no final do período. Esta situação
resultou, sobretudo, da alteração do ciclo financeiro,
nomeadamente o aumento do saldo de fornecedores e o
aumento dos stocks.

2012

578 251

Banco Português de Negócios/Banco BIC

O passivo total a 31 de dezembro de 2013 ascendeu a
1.891.703 euros, face a 1.792.676 euros em dezembro de
2012.

2013

Dívida Líquida

Este instrumento de financiamento foi contratado com o
Banco BIC, contemplando um plafond de 500.000 euros e
garantido por livrança subscrita pela empresa e pelo
endosso de seguro de crédito celebrado com a COSEC,
enquanto cessionários (Banco BIC) do direito à
indemnização. Em 31 de dezembro de 2013 estava
utilizado no montante de 222.300 euros.
Como já referido e procurando mitigar o risco de
incobrabilidade (fatos de natureza politica, monetária,
catástrofes e comercial) dos créditos associados à
exportação, a empresa celebrou um Seguro de Créditos à
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Exportação com Garantia do Estado, através da Companhia
de Seguro de Créditos (COSEC).

alterações do preço da matéria-prima e mercadorias no
valor pago pelo cliente.

Importa relevar o impacto desta operação de
financiamento na evolução da divida líquida da empresa.

RISCO CAMBIAL

Nesta medida, excluindo o efeito deste movimento, a
dívida líquida (divida financeira - disponibilidades e
equivalentes) teria ascendido a 355.951 euros em 31 de
Dezembro de 2013, registando uma redução de 245.002
euros (40,8%) face a 31 de Dezembro de 2012.
Da mesma forma, o rácio ajustado da Dívida Líquida pelo
valor EBITDA teria apresentado em 2013 o valor de 1,89x,
face ao valor de 2,65x em 2012.

INDICADORES DESEMPENHO

2013

2012

Var.

EBITDA

188 539

226 504 -16,8%

EBIT

144 289

157 989

-8,7%

5,0%

4,9%

0,2 pp

3,4%

0,5 pp

Económicos

EBITDA %
EBIT %
VAB

3,9%
361 072

436 244 -17,2%

12,4%

15,9% -3,5 pp

Rentabilidade do Activo

3,0%

3,7% -0,6 pp

Rentabilidade Operacional das Vendas

3,9%

3,4%

0,5 pp

Estrutura
Autonomia Financeira

24,4%

23,0%

1,4 pp

Solvabilidade

0,32

0,30

0,02

Debt to Equity

1,23

1,57

-0,3

Leverage
Liquidez
Liquidez Geral

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. A Alberto Marques &
Filhos, S.A., no decurso da sua atividade recorre a
financiamentos externos estando exposta ao risco de taxa
de juro dado que grande parte da dívida financeira da
empresa é indexada a taxas de juro de mercado, mas
concentrada no médio longo prazo.
RISCO DE LIQUIDEZ

Rentabilidade
Rentabilidade dos Capitais Próprios

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 exportação para destinos em
que a moeda local é diferente do Euro. Com objetivo de
reduzir as flutuações cambiais e sempre que possível, a
empresa faz repercutir essas variações nos preços de
venda.

55,2%

61,0% -5,8 pp

1,1

1,3

-0,2

Liquidez Reduzida

0,8

1,2

-0,3

Liquidez Imediata

0,1

0,2

-0,1

PMP

102

71

31

PMR
PMS

79
44

64
17

16
27

Actividade (dias)

PRINCIPAIS RISCOS E INCERTEZAS

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

AUTORIZAÇÕES CONCEDIDAS A NEGÓCIOS ENTRE A
SOCIEDADE E OS SEUS ADMINISTRADORES, NOS TERMOS
DO ART. 397.º DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS
Durante o período de 2013, não foram concedidas
quaisquer autorizações nos termos do Artigo 397º do
Código das Sociedades Comerciais, pelo que nada há a
indicar para o efeito do n.º 2 da alínea e) do Artigo 66.º do
Código das Sociedades Comercias.

RISCO DE PREÇO

A volatilidade do preço das matérias-primas, mercadorias
constitui um risco para a empresa. Alterações do preço das
commodities, nomeadamente as agrícolas, afetam a
atividade operacional das áreas de negócio alimentar. A
Alberto Marques & Filhos, S.A. mantém a estratégia
implementada anteriormente, pelo que tem procurado
mitigar este risco através de (i) parceria com central de
pagamentos Uni.Mark, CRL que tem permitido beneficiar
de descontos comerciais (rappeis) e (ii) repercutir as
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OUTRAS INFORMAÇÕES
Dando cumprimento ao Decreto-Lei 534/80, de 7 de
Novembro e Decreto n.º 411/91, de 17 de Outubro, a
Administração da Alberto Marques & Filhos, S.A. informa
que não tem dívidas em mora perante o Estado ou
quaisquer outras entidades públicas, incluindo a Segurança
Social, respetivamente. A Alberto Marques & Filhos, S.A.
não dispõe de qualquer sucursal.
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PERSPETIVAS
Acompanhando prospectivamente a evolução dos
principais mercados-alvo, acreditamos que vamos voltar a
crescer a um ritmo interessante, quer no mercado interno,
quer, e sobretudo, no mercado externo.
Com a disciplina que nos impusemos desde 2009, com
trabalho e coesão interna, vamos manter o foco na
exportação
procurando
potenciar
a
dimensão
internacionalização, acreditando que no futuro próximo
estaremos muito melhor estruturados para novos projetos
e serviços, nos quais pretendemos apostar.
As demonstrações financeiras foram preparadas no
pressuposto da sociedade em continuidade. A
Administração, com base na informação disponível à data,
sobre o futuro da sociedade, entende que a sociedade tem
capacidade de prosseguir em continuidade, atendendo ao
histórico de operações lucrativas alcançado e tem já
contratados os recursos financeiros necessários ao
desenvolvimento da sua atividade.

ACONTECIMENTOS APÓS DATA DE BALANÇO
Desde a data de encerramento das contas do período
findo em 31 de dezembro de 2013, até à presente data,
não ocorreram eventos subsequentes que tenham efeitos
materialmente relevantes sobre as Demonstrações
Financeiras, ou que mereçam divulgação.

pelo seu envolvimento contínuo e confiança demonstrada.
Finalmente, o Conselho de Administração gostaria de
expressar a sua gratidão aos administradores, pelo seu
trabalho e valiosos conselhos, assim como a todos os
colaboradores, pelo seu tempo e pela dedicação que
demonstraram ao longo do ano.

Tondela, 20 de fevereiro de 2014

O Conselho de Administração,

José Alberto da Silva Marques
(Presidente)

José Pedro Torres Ferreira da Silva Marques
(Vice-Presidente)

Luis Pedro Gonçalves Simões
(Vice-Presidente)

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo
Conselho de Administração no dia 20 de fevereiro. No
entanto os acionistas poderão em Assembleia Geral não
aprovar as presentes demonstrações e solicitar alterações.
O Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral
que o resultado líquido apurado nas demonstrações
financeiras no montante de 75.949,43 euros, registado no
ano de 2013, seja transferido para:



Reservas Legais: 24.588,41 euros
Resultados Transitados: 51.361,02 euros

AGRADECIMENTOS
O Conselho de Administração gostaria de agradecer ao
Técnico Oficial de Contas e ao Revisor Oficial de Contas
pelos valiosos conselhos e auxílio prestados no ano de
2013.
O Conselho de Administração gostaria ainda de expressar a
sua gratidão aos seus fornecedores, instituições
financeiras e outros parceiros de negócios da empresa,
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INFORMAÇÃO SOCIETÁRIA
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AÇÕES PRÓPRIAS
De acordo com o disposto no artigo 324.º, n.º 2 do Código
das Sociedades Comerciais indica-se o número de ações
próprias da empresa por ela detidas no período de 1 de
janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013:
(valores expressos em euros)

2013

Ações próprias
Número de ações
Ações próprias detidas
no final do período

30 000

Valor nominal unitário

2012
30 000

1,00

1,00

Valor nominal total

30 000

30 000

Percentagem do capital social

10,0%

10,0%

300 000

300 000

Capital social

O saldo apresentado integra a dação em pagamento por
parte de um administrador de 22.000 ações (vinte e dias
mil acções) de acordo com o ponto 1 da ordem de
trabalhos da acta n.º 54 da Assembleia-Geral, realizada em
30 de Dezembro de 2009, para o qual foi obtido
previamente parecer favorável do fiscal único da
sociedade.
Na Assembleia Geral, realizada a 30 de junho de 2011, os
acionistas deliberaram, por unanimidade, reduzir o capital
social em 800.000 euros, para fazer face à cobertura dos
prejuízos alcançados em períodos anteriores. Para esta
redução de capital foi feita a redistribuição das novas
ações, em função da participação detida anteriormente. O
capital passou a ser constituído por 300.000 ações com
valor nominal de 1 (um) euro. Assim, a empresa passou a
deter 30.000 ações com valor nominal de 1 (um) euro,
correspondendo a 10% do capital social.
Durante o período de 2013, a empresa não efetuou
transações com ações próprias.

de participações qualificadas, com indicação do número de
acções detidas e percentagem de direitos de voto
correspondentes, em 31 de dezembro de 2013:
(valores expressos em euros)

Acionistas com participações qualificadas
Participações qualificadas no capital da
sociedade
Ações
detidas no
começo do
período

Ações
detidas no
fim do
período

Número de ações

Luis Pedro
Gonçalves
Simões

Percentagem do capital social

55 459

72 000

82 718

265 636

1,00

1,00

1,00

1,00

55 459,00 55 459,00 72 000,00 82 718,00 265 636,00
18,49%

18,49%

24,00%

27,57%

88,55%

55 459

55 459

72 000

82 718

265 636

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

300 000,00

Número de ações
Valor nominal unitário
Percentagem do capital social

Capital social

Totais

1,00

Capital social

Valor nominal total

José Alberto
da Silva
Marques

55 459

Valor nominal unitário
Valor nominal total

Joaquim
José Pedro T.
António de
F. da Silva
Matos Chaves
Marques

55 459,00 55 459,00 72 000,00 82 718,00 265 636,00
18,49%

18,49%

24,00%

27,57%

88,55%

300 000,00

ORGÃOS SOCIAIS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente
José Alberto da Silva Marques
Vice - Presidente
José Pedro Torres Ferreira da Silva Marques
Luis Pedro Gonçalves Simões
ASSEMBLEIA GERAL

Presidente
Rui Nunes Dias da Silva
Secretário
António Mário Lopes da Silva
FISCAL ÚNICO

PARTICIPAÇÕES DETIDAS POR MEMBROS DE ÓRGÃOS DE
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
De acordo com o disposto nos artigos 447º do Código das
Sociedades Comerciais são os seguintes os números de
títulos emitidos pela Alberto Marques & Filhos, S.A.,
detidos no período de 1 de janeiro de 2013 a 31 de
dezembro de 2013, por titulares de órgãos sociais:
(valores expressos em euros)

ANTÓNIO VÍTOR DE ALMEIDA CAMPOS – SROC,
UNIPESSOAL, LDA.
(Representada por António Vítor de Almeida Campos, ROC
nº 749)
SUPLENTE (s) DO FISCAL ÚNICO

José António Marques Pereira, ROC n.º 1464
ESTRUTURA ACIONISTA

Ações
Participações dos membros do orgão de gestão e dos Membros do órgão
de gestão
membros do órgão de fiscalização
Ações detidas
no final do
período

Número de títulos
Valor nominal unitário
Valor nominal total
Percentagem do capital social
Capital social

210 177

Totais
210 177

1,00

1,00

210 177,00

210 177,00

70,06%

70,06%

300 000,00

PUBLICIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS
De acordo com o disposto no artigo 448º do Código das
Sociedades Comerciais, abaixo segue a lista dos titulares
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E
2012

NOTAS

(valores expressos em euros)
Períodos
2013

2012

Vendas e serviços prestados

11.2

3 738 770

4 650 626

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

10.3

(3 362 583)

(4 253 406)

Fornecimentos e serviços externos

18.2

(177 061)

(156 540)

Gastos com pessoal

18.3

(172 179)

(211 601)

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)

18.6

(353)

1 861

Outros rendimentos e ganhos

18.4

210 692

244 036

Outros gastos e perdas

18.5

(48 746)

(48 473)

188 539

226 504

6.1, 7.3

(44 250)

(68 515)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

144 289

157 989

Juros e rendimentos similares obtidos

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
11.2

4 184

9 005

Juros e gastos similares suportados

16.5

(34 421)

(41 325)

114 052

125 669

15.1

(38 102)

(40 575)

75 949

85 094

0,28

0,32

Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
Resultado por ação básico
Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras
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DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

NOTAS
ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Participações financeiras - Outros métodos

(valores expressos em euros)
Datas
31/12/2013
31/12/2012

776 719
3 117
6 300
786 137

811 809
12 787
6 300
830 897

404 864
814 002
6 816
308 435
6 899
4 909
170 111
1 716 034
2 502 171

201 929
814 800
236 461
6 946
4 794
231 745
1 496 675
2 327 571

16.8
16.8
16.8
16.8
16.8
16.8
16.8
16.8

300 000
(30 000)
4 988
35 412
229 546
(11 928)
6 501
75 949
610 468

300 000
(30 000)
4 988
35 412
229 546
(96 922)
6 778
85 094
534 895

PASSIVO
Passivo não corrente
Financiamentos obtidos
Passivos por impostos diferidos

16.5
15.2

325 149
2 340
327 488

665 807
2 440
668 246

Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar

16.4
16.4, 18.1
16.5
16.4

1 054 634
13 177
428 121
68 282
1 564 215
1 891 703
2 502 171

865 442
20 522
171 685
66 781
1 124 430
1 792 676
2 327 571

Ativo corrente
Inventários
Clientes
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Ativos financeiros detidos para negociação
Caixa e depósitos bancários
Total do ATIVO
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Resultado por ação básico
Ações (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Outras variações no capital próprio
Resultado líquido do período
Total do Capital Próprio

Total do Passivo
Total do Capital Próprio e do Passivo

7.1
6.1
9

10.2
16.3
16.3, 18.1
16.3
16.3
16.2
4.1

Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

NOTAS
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Investimentos financeiros
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Outras operações de Financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Variação de caixa e seus equivalentes
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

11, 16
10, 16, 18
16, 18

(valores expressos em euros)
Períodos
2013

2012

4 333 254
(3 970 650)
(179 513)
183 092
(43 706)
(84 982)
54 404

4 257 196
(3 942 214)
(201 827)
113 155
(26 166)
56 956
143 945

7
6

(182)
(335)

(33 802)
-

7
18
13
11

450
6
100
3 176
3 215

17 693
1 862
9 005
(5 242)

114
115

-

(3)

(84 336)
(35 146)
(119 253)

(87 754)
(41 325)
(129 079)

(1)+(2)+(3)

(61 635)

9 624

231 745
170 111

222 121
231 745

18
16, 18
(1)

(2)

8, 16
8, 16
16
16

4
4

Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras
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DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2013 E 2012
Capital Próprio atribuído aos detentores do capital
Outros
Outras
Ações
Resultado
NOTAS Capital
instrumentos Reservas Outras Resultados variações
(quotas)
líquido do
realizado
de capital
legais reservas transitados no capital
próprias
período
próprio
próprio
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2012

1

300 000

(30 000)

4 988

35 412 229 546

Total do
Capital
Próprio

(403 572)

11 942

308 512

456 829

1 862

-

-

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Ajustamentos por impostos diferidos

15

-

-

-

-

-

(1 862)

Outras alterações reconhecidas no capital
próprio

16

-

-

-

-

-

308 512

(7 027) (308 512)

(7 027)

-

-

-

-

-

306 650

(5 165) (308 512)

(7 027)

85 094

85 094

(223 419)

78 067

2
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

3

RESULTADO INTEGRAL
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL
NO PERÍODO

4=2+3

5
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2012

6=1+2+3+5

-

-

-

300 000

(30 000)

4 988

-

-

-

-

-

35 412 229 546

-

(96 922)

6 778

85 094

534 895

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital
Outros
Outras
Ações
Resultado
NOTAS Capital
instrumentos Reservas Outras Resultados variações
(quotas)
líquido do
realizado
de capital
legais reservas transitados no capital
próprias
período
próprio
próprio
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2013

6

300 000

(30 000)

4 988

35 412 229 546

15

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

Total do
Capital
Próprio

(96 922)

6 778

85 094

534 895

-

(100)

100

-

-

-

-

85 094

(377)

(85 094)

(377)

-

-

84 994

(277)

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas no capital
próprio
7
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL
NO PERÍODO

(85 094)

(377)

8

75 949

75 949

9=7+8

(9 144)

75 572

10
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2013

11=6+7+8+10

-

-

-

300 000

(30 000)

4 988

-

-

-

-

-

35 412 229 546

-

(11 928)

6 501

75 949

610 468

Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

Relatório e Contas 2013
Alberto Marques & Filhos, S.A.

A ADMINISTRAÇÃO

Página 26 de 47

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

Relatório e Contas 2013
Alberto Marques & Filhos, S.A.

Página 27 de 47

Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais para o período findo em 31 de dezembro de 2013
(valores expressos em euros)

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
A Empresa Alberto Marques & Filhos, S.A., foi constituída em 17-

As demonstrações financeiras foram elaboradas com um

05-1977 e tem a sua sede na Avenida dos Almiros em Lobão da

período de reporte coincidente com o ano civil, no pressuposto

Beira - Tondela. A Empresa tem como atividade principal o

da continuidade de operações da Empresa e no regime de

comércio por grosso e a retalho de mercearias, adubos,
combustíveis, materiais de construção e eletrodomésticos,
podendo dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou
indústria, desde que todos os sócios acordem, dentro dos limites
da lei.
CONTABILÍSTICO

DE

PREPARAÇÃO

DAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

registos contabilísticos da Empresa e de acordo com as normas
do Sistema de Normalização Contabilística, regulado pelos
seguintes diplomas legais:
Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 julho (Sistema de
Normalização

Contabilística),

com

as

alterações

introduzidas pela Lei n.º 20/2010 de 23 agosto, Lei 66-



modelos

das

demonstrações

financeiras previstos no artigo 1º da Portaria n.º 986/2009, de 7
de setembro, designadamente o balanço, a demonstração dos
resultados por naturezas, a demonstração das alterações no
capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo,

2.2

Indicação e justificação das disposições do SNC que,

Nos períodos abrangidos pelas presentes demonstrações

Referencial contabilístico

pressuposto da continuidade das operações, a partir dos



os

em casos excecionais, tenham sido derrogadas

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no



utilizando

com expressão dos respetivos montantes em euros.

2. REFERENCIAL

2.1

acréscimo,

financeiras não foram derrogadas quaisquer disposições do
SNC que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e
que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada
que devem transmitir aos interessados pelas informações
disponibilizadas.
2.3

Indicação e comentário das contas do balanço e da

demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam
comparáveis com os do período anterior

B/2012 de 31 de Dezembro e Lei 83-C/2013 de 31 de

As quantias relativas ao período findo em 31 de dezembro de

Dezembro;

2013, incluídas nas presentes demonstrações financeiras para

Portaria n.º 986/2009, de 7 de dezembro (Modelos de

efeitos comparativos, são comparáveis, com as do período

Demonstrações Financeiras);

anterior.

Aviso

n.º

15652/2009,

7de

setembro

(Normas

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

Contabilísticas e de Relato Financeiro);


Portaria n.º 1011/2009, de 9 de setembro (Código de

Bases de mensuração usadas na preparação das

demonstrações financeiras

Contas).
De forma a garantir a expressão verdadeira e apropriada, quer
da posição financeira quer do desempenho da empresa, foram
utilizadas as normas que integram o Sistema de Normalização
Contabilística (“SNC”), antes referidas, em todos os aspetos
relativos ao reconhecimento, mensuração e divulgação, sem
prejuízo do recurso supletivo às Normas Internacionais de
Contabilidade adotadas ao abrigo do Regulamento n.º
1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de
julho, e ainda às Normas Internacionais de Contabilidade e às
Normas Internacionais de Relato Financeiro emitidas pelo
Internacional

3.1

Accounting

Standard

Board

e

respetivas

interpretações (SIC-IFRIC), sempre que o SNC não contemple
aspetos particulares das transações realizadas e dos fluxos ou
situações em que a Empresa se encontre envolvida.
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a) Ativos intangíveis
Os ativos intangíveis, que compreendem essencialmente
programas informáticos, encontram-se registados ao custo
de aquisição, deduzido das amortizações e de quaisquer
perdas por imparidade acumuladas (modelo de custo). Estes
ativos são amortizados a partir do momento em que os ativos
subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso, pelo
método da linha reta, de uma forma consistente, durante um
período que varia entre 3 e 6 anos, decorrente da aplicação
das taxas de amortização correspondentes aos anos de vida
útil. Os ativos intangíveis apenas são reconhecidos quando
for provável que deles advenham benefícios económicos
futuros para a empresa, sejam por ela controláveis e que os
mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.
Página 28 de 47

Os dispêndios com desenvolvimento para os quais a empresa

sempre que se perspetive que este origine benefícios

demonstre

económicos futuros adicionais.

capacidade

para

completar

o

seu

desenvolvimento e iniciar a sua comercialização e/ou uso e

As mais ou menos valias resultantes da alienação ou da

relativamente aos quais seja provável que o ativo venha a

retirada dos ativos fixos tangíveis são determinadas pela

gerar benefícios económicos futuros, são capitalizados. Os

diferença entre o preço de venda e a quantia escriturada na

dispêndios com pesquisa e desenvolvimento que não

data

cumpram os critérios atrás referidos são registados como

demonstração dos resultados como “Outros rendimentos e

gastos do período em que são incorridos.

gastos” ou “Outros ganhos e perdas”.

As mais ou menos valias resultantes da alienação ou retirada
dos ativos intangíveis são determinadas pela diferença entre

de

alienação/retirada,

sendo

registados

na

c) Investimentos financeiros

o preço de venda e a quantia escriturada na data de

Os Investimentos financeiros que não têm preço de mercado

alienação/retirada, sendo registadas na demonstração dos

cotado num mercado ativo e cujo justo valor não pode ser

resultados como “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros

fiavelmente mensurado são denominados “Instrumentos

gastos e perdas”.

financeiros – outros métodos” e encontram-se mensurados
pelo custo de aquisição deduzido de quaisquer perdas por

b) Ativos fixos tangíveis

imparidades acumuladas.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de janeiro de 2009
encontram-se registados ao seu custo considerado, o qual

d) Imparidade de ativos

corresponde ao custo de aquisição, ou ao custo de aquisição

A empresa avalia, à data do balanço, se há algum indício de

reavaliado de acordo com os princípios geralmente aceites

que um ativo possa estar em imparidade. Sempre que a

em Portugal até aquela data, deduzido das depreciações e

quantia escriturada pelo qual o ativo se encontra registado é

quaisquer perdas por imparidades acumuladas.

superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após aquela data
encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido de
depreciações

e

quaisquer

perdas

por

imparidades

acumuladas.

por imparidade, registada como um gasto na rubrica
“Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis” ou
“Imparidade

de

investimentos

não

depreciáveis/amortizáveis”. A quantia recuperável é a mais
alta entre o preço de venda líquido e do valor de uso. O preço
Anos

de venda líquido é o montante que se obteria com a

50

alienação do ativo numa transação entre entidades

Equi pa mento bá s i co

4 - 10

independentes e conhecedoras, deduzido dos custos

Equi pa mento de tra ns porte

4-8

Equi pa mento a dmi ni s tra ti vo

3 - 10

Outros a ti vos fi xos ta ngívei s

3 - 10

Edi fíci os e outra s cons truções

Cada parte de um item do ativo fixo tangível com um custo
significativo relativamente ao custo total do item é
depreciado separadamente, sendo definida a vida útil e o
método de depreciação.
Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativos ainda
em fase de construção, encontrando-se registados ao custo
de aquisição/produção, deduzido de eventuais perdas por
imparidade.
Estes ativos são depreciados a partir do momento que
estejam prontos para a utilização.

diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor
presente dos fluxos de caixa futuros estimados que se espera
que surjam do uso continuado do ativo e da sua alienação no
final da vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada
ativo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a
unidade geradora de fluxos de caixa à qual o ativo pertence.
Após o reconhecimento de uma perda por imparidade, o
gasto com amortização/depreciação do ativo é ajustado nos
períodos futuros para imputar a quantia escriturada revista
do ativo, menos o seu valor residual (se o houver) numa base
sistemática, durante a vida útil remanescente.
Sempre que seja identificado um evento ou alteração nas
circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o

Os custos com a manutenção e reparação que não aumentam

ativo se encontra registado não possa ser recuperado, é

a vida útil destes ativos são registados como gastos do

efetuada uma nova avaliação de imparidade.

período em que ocorrem. Os gastos com inspeções
importantes são incluídos na quantia escriturada do ativo

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em
períodos anteriores é registada quando se conclui que as
perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou
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diminuíram. Esta análise é efetuada sempre que existam
indícios que a perda por imparidade anteriormente
reconhecida tenha revertido. A reversão das perdas por

g) Instrumentos financeiros
i. Dívidas de terceiros

imparidade é reconhecida como um rendimento na

As dívidas de terceiros são registadas ao custo e

demonstração dos resultados. Contudo, a reversão da perda

representadas no balanço, deduzidas de eventuais perdas

por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que

por imparidades, de forma a refletir o seu valor realizável

estaria reconhecida (líquida de amortização ou depreciação),

líquido.

caso a perda por imparidade não se tivesse registado em

As perdas por imparidade são registadas na sequência de

períodos anteriores.

eventos ocorridos que indiquem objetivamente e de

Nos ativos fixos tangíveis registados de acordo com o modelo

forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo

de revalorização, qualquer perda por imparidade é

em dívida não será recebido. Para tal, a Empresa tem em

reconhecida como uma diminuição do excedente de

consideração informação de mercado que demonstre que

revalorização reconhecido inicialmente no capital próprio. As

o

perdas por imparidade superiores ao excedente de

responsabilidades, bem como a informação histórica dos

revalorização são reconhecidas na demonstração dos

saldos

resultados.

disponibilidade de informação judicial que comprove a

cliente

está

vencidos

em
e

incumprimento

não

recebidos.

No

das
caso

suas
de

existência de ameaças à continuidade das operações do
e) Locações

devedor ou à capacidade de satisfazer os seus

A classificação das locações como financeiras ou operacionais

compromissos ou ainda, a partir do momento em que a

é feita em função da substância e não da forma dos

empresa tenha em curso ação judicial com vista à

contratos. Os contratos de locação, em que a Empresa age

cobrança dos seus créditos, são reconhecidas perdas por

como locatário, são classificados como locações financeiras

imparidade correspondentes à totalidade do crédito,

se, através deles, forem transferidos substancialmente todos

deduzido eventualmente, do valor do imposto sobre o

os riscos e vantagens inerentes à posse, e como locações

valor acrescentado a recuperar e do montante coberto

operacionais, se tal não acontecer.

por seguro de crédito, se existir.

Nas locações financeiras, o valor dos bens é registado no

As perdas por imparidade são ajustadas em função da

balanço como ativo, a correspondente responsabilidade é

evolução das contas correntes, designadamente no que

registada no passivo, na rubrica “Financiamentos obtidos”, e

respeita ao detalhe das operações que a integram, sendo

os juros incluídos no valor dos pagamentos mínimos e a

que os reforços são reconhecidos como gastos do

depreciação do ativo são registados como gastos na

período, as reversões, decorrentes da cessação total ao

demonstração dos resultados do período a que respeitam.

parcial do risco, nos rendimentos e as utilizações, para

Nas

locações

consideradas

como

operacionais,

os

pagamentos mínimos são reconhecidos como gasto na
demonstração dos resultados, numa base linear, durante o
período de contrato da locação.

cobertura de perda efetiva do crédito, deduzidas
diretamente nas contas correntes.
ii. Empréstimos
Os empréstimos são registados no passivo ao custo,

f) Inventários

deduzido dos custos de transação que sejam diretamente

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo

atribuíveis à emissão desses passivos, sendo expressos no

encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é

balanço

inferior ao custo de mercado, utilizando-se o custo médio

dependendo de o seu vencimento ocorrer a mais ou

ponderado como método de custeio. É registada uma

menos

imparidade para depreciação de inventários nos casos em
que o valor destes bens é inferior ao menor do custo médio
de aquisição ou de realização.
A Empresa utiliza o regime de inventário permanente, de
acordo com o dispositivo no n.º 1 do artigo 12º do Decreto-

no
de

passivo
um

corrente

ano,

ou

não

respetivamente.

corrente,
O

seu

desreconhecimento só ocorre quando cessarem as
obrigações decorrentes dos contratos, designadamente
quando tiver havido a liquidação, cancelamento ou
expiração.
Os custos de juros e outros incorridos com empréstimos
são calculados de acordo com a taxa de juro efetiva e

Lei nº 158 / 2009, de 13 de Julho.
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contabilizadas na demonstração dos resultados do

obrigação, ou a quantia da obrigação não pode ser

período de acordo com o regime do acréscimo.

mensurada

são

fiabilidade.

Os

passivos

possibilidade de um exfluxo de recursos.

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros que não
juros

suficiente

contingentes são divulgados, a menos que seja remota a
iii. Dívidas a terceiros

vencem

com

registadas

ao

custo.

O

seu

desreconhecimento só ocorre quando cessarem as
obrigações decorrentes dos contratos, designadamente
quando tiver havido lugar a liquidação, cancelamento ou
expiração.
iv. Passivos financeiros e instrumentos de capital próprio
Os passivos financeiros e os instrumentos de capital
próprio são classificados de acordo com a substância
contratual da transação, independentemente da forma
legal que assumem.

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não
planeados ou outros esperados que darão origem à
possibilidade de um influxo de benefícios económicos. A
Empresa não reconhece ativos contingentes no balanço,
procedendo apenas à sua divulgação no anexo se considerar
que os benefícios económicos que daí poderão resultar forem
prováveis. Quando a sua realização for virtualmente certa,
então o ativo não é contingente e o reconhecimento é
apropriado.
i)

Regime de acréscimo

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se

As ações próprias são contabilizadas pelo seu custo de

referem,

aquisição como um abatimento ao capital próprio,

recebimento, de acordo com o regime do acréscimo. As

líquidos dos custos de transação, não afetando o

diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as

resultado do período.

correspondentes receitas e despesas são registadas nas

v. Caixa e depósitos bancários
Os montantes incluídos na rubrica “Caixa e depósitos

independentemente

do

seu

pagamento

ou

rubricas “Outras contas a receber e a pagar” ou
“Diferimentos”.

bancários” correspondem aos valores de caixa, depósitos

j)

à ordem, depósitos a prazo e outros depósitos bancários

O rédito relativo a vendas, prestações de serviços, juros,

que sejam mobilizáveis sem risco significativo de

royalties e dividendos, decorrentes da atividade ordinária da

alteração de valor. Se o seu vencimento for inferior a 12

Empresa, é reconhecido pelo seu justo valor, entendendo-se

meses, são reconhecidos no ativo corrente; caso

como tal o que é livremente fixado entre as partes

contrário, e ainda quando existirem limitações à sua

contratantes numa base de independência, sendo que,

disponibilidade ou movimentação, são reconhecidos no

relativamente às vendas e prestações de serviços, o justo

ativo não corrente.

valor reflete eventuais descontos concedidos e não inclui

h) Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma
obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de um
evento passado, seja provável que, para a resolução dessa
obrigação, ocorra uma saída de recursos e o montante da
obrigação possa ser razoavelmente estimado.
As provisões são revistas na data do balanço e são ajustadas
de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.

Rédito

quaisquer impostos liquidados nas faturas.
O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido
na demonstração dos resultados quando (i) são transferidos
para o comprador os riscos e vantagens significativos da
propriedade dos bens, (ii) não seja mantido um envolvimento
continuado de gestão com o grau geralmente associado com
a posse ou controlo efetivo dos bens vendidos, (iii) a quantia
do rédito pode ser fiavelmente mensurada, (iv) seja provável
que os benefícios económicos associados com as transações

Os passivos contingentes são definidos pela Empresa como:

fluam para a Empresa e (v) os custos incorridos ou a serem

(i) obrigações possíveis que surjam de acontecimentos

incorridos referentes à transação possam ser fiavelmente

passados e cuja existência somente será confirmada pela

mensurados. As vendas são reconhecidas líquidas de

ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros,

impostos, descontos e outros gastos inerentes à sua

incertos e não totalmente sob o seu controlo; ou (ii)

concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a

obrigações presentes que surjam de acontecimentos

receber.

passados mas que não são reconhecidos porque não é
provável que um exfluxo de recursos que incorpore
benefícios económicos seja necessário para liquidar a
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transação (método de percentagem de acabamento) à data

anos relativamente aos períodos posteriores, estes são

do balanço, se o desfecho puder ser estimado com

suscitáveis de dedução aos lucros tributáveis que venham a

fiabilidade. Se isso não acontecer, mas se os custos incorridos

ser gerados.

forem recuperáveis, o rédito só é reconhecido na medida dos

Nos termos do Código do Imposto sobre o Rendimento das

gastos já incorridos e reconhecidos, de acordo com o método

Pessoas Coletivas “CIRC”, a matéria coletável decorrente dos

do lucro nulo. Se o desfecho não poder ser estimado e se os

lucros fiscais apurados deduzidos de eventuais reportes de

custos não forem recuperáveis, não há qualquer rédito a

prejuízos, encontra-se sujeita a tributação, na generalidade, a

reconhecer e os gastos não podem ser diferidos. No caso das

uma taxa de 25%, acrescida de 1,5% a título de derrama.

prestações de serviços continuadas, o valor do rédito é

Adicionalmente, nas situações previstas no artigo 88º do

reconhecido numa base de linha reta.

CIRC, há ainda lugar a uma tributação autónoma, a taxas que
variam entre 5% e 50%, que incidem, exclusivamente, sobre

k) Subsídios do governo
Os subsídios governamentais são reconhecidos de acordo
com justo valor quando existe uma garantia razoável de que
irão ser recebidos e que a Empresa cumprirá as condições
exigidas para a sua concessão.
Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos
tangíveis e intangíveis são inicialmente reconhecidos nos
capitais próprios, sendo posteriormente reconhecidos na
demonstração dos resultados numa base sistemática e
racional durante os períodos contabilísticos necessários para
balanceá-los com os gastos relacionados. No caso de o
subsídio estar relacionado com os ativos não depreciáveis e
intangíveis com vida útil indefinida, são mantidos nos capitais
próprios, exceto se a respetiva quantia for necessária para
compensar qualquer perda por imparidade.
Os subsídios reembolsáveis são contabilizados como passivos,
na rubrica “Financiamentos obtidos”.
l)

os encargos aí previstos.
Os impostos que não se encontrem pagos, quer relativos ao
período corrente quer a anteriores, são reconhecidos no
passivo pelo valor que se estima vir a pagar, com base nas
taxas e nas normas fiscais aplicáveis à data do balanço. No
entanto, se os montantes já pagos relativos a esses períodos
excederem os valores devidos, são reconhecidos no ativo na
medida do excesso.
O efeito fiscal decorrente de transações ou de quaisquer
outras operações cujos reflexos se encontram traduzidos nos
resultados do período é também reconhecido nos resultados
do mesmo período, sendo expresso na demonstração dos
resultados na rubrica “Imposto sobre o rendimento do
período”. No entanto, se esses reflexos se produzirem
diretamente nos capitais próprios, o efeito fiscal é também
reconhecido nos capitais próprios, por dedução ou acréscimo
à rubrica que esteve na sua origem.

Imposto sobre o rendimento do período

O

imposto

corrente

é

ainda

condicionado

pelos

Os impostos sobre o rendimento reconhecidos como gastos

ajustamentos, positivos ou negativos, que tiverem de ser

dos períodos abrangidos pelas presentes demonstrações

reconhecidos no período, relativos a impostos correntes de

financeiras

períodos anteriores.

encontram-se

contabilização

dos

corrigidos

impostos

pelo

diferidos,

efeito

caso

de

existam

diferenças temporárias tributáveis e/ou dedutíveis.

Os efeitos tributários dos ajustamentos de transição
decorrentes da sucessão dos normativos contabilísticos

As declarações de rendimentos para efeitos fiscais são

encontram-se regulados pelo artigo 5º do Decreto-Lei n.º 159

passíveis de revisão e correção pela Autoridade Tributária e

/ 2009, de 13 de Julho, onde se determina que esses

Aduaneira durante um período de quatro anos, pelo que as

ajustamentos concorrem para a formação do lucro tributável

declarações relativas aos períodos de 2010 a 2013 poderão

num período e 5 anos, em partes iguais, com início em 2010.

vir ainda a ser corrigidas, não sendo expectável, no entanto,
que das eventuais correções venha a decorrer um efeito
significativo nas presentes demonstrações financeiras.

Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporários
entre os montantes dos ativos e dos passivos para efeitos de
registo contabilístico e os respetivos montantes para efeitos

O prazo antes referido poderá ser prolongado ou suspenso

de tributação, bem como os resultantes de benefícios fiscais

desde que tenham sido obtidos benefícios fiscais, que

obtidos e de diferenças temporárias entre o resultado fiscal e

estejam em cursos inspeções, reclamações ou impugnações,

contabilístico. O imposto é reconhecido na demonstração dos

ou que tenha havido prejuízos fiscais, situação em que,

resultados, exceto quando relacionado com itens que sejam

durante um período de seis anos após a sua ocorrência,

movimentados em capitais próprios, facto que implica o seu

relativamente aos períodos anteriores a 2010 e de quatro

reconhecimento em capitais próprios.
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Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados e

A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada

periodicamente

de

em atividades operacionais, de financiamento e de

tributação que se espera estarem em vigor à data da reversão

investimento. As atividades operacionais englobam os

das diferenças temporárias.

recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores,

Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas

pagamentos ao pessoal e outros relacionados com a

as diferenças tributáveis, com exceção do goodwill não

atividade operacional. Os fluxos de caixa abrangidos nas

dedutível para efeitos fiscais, das diferenças resultantes do

atividades

reconhecimento inicial de ativos e passivos que não afetem,

aquisições e alienações de investimentos em empresas

quer o lucro contabilístico quer o fiscal, e das diferenças

participadas e pagamentos e recebimentos decorrentes da

relacionadas com investimentos em subsidiárias, em

compra e da venda de ativos.

empreendimentos conjuntos e associados, na medida em que

Os

não seja provável que se revertam no futuro.

financiamento incluem, designadamente, os pagamentos e

Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos quando for

recebimentos referentes a empréstimos obtidos, contratos

provável a existência de lucros tributáveis futuros que

de locação financeira e pagamentos de dividendos.

avaliados,

utilizando-se

as

taxas

absorvam as diferenças temporárias dedutíveis para efeitos
fiscais. Anualmente é efetuada uma reapreciação das
diferenças temporárias subjacentes aos ativos por impostos
diferidos, no sentido de os reconhecer ou ajustar em função
da expetativa atual de recuperação futura.

3.3

fluxos

de

de

investimento

caixa

incluem,

abrangidos

nas

nomeadamente,

atividades

de

Juízos de valor que o órgão de gestão fez no processo

de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram
maior

impacto

nas

quantias

reconhecidas

nas

demonstrações financeiras:
Na preparação das demonstrações financeiras de acordo com

m) Eventos subsequentes

as NCRF, o Conselho de Administração da Empresa utiliza

Os eventos ocorridos após a data do balanço que

estimativas e pressupostos que afetam a aplicação de políticas

proporcionem provas ou informações adicionais sobre

e montantes reportados. As estimativas e julgamentos são

condições que existiam à data do balanço (“acontecimentos

continuadamente avaliados e baseiam-se na experiência de

que dão lugar a ajustamentos”) são refletidos nas

eventos passados e outros fatores, incluindo expetativas

demonstrações financeiras da Empresa. Os eventos após a

relacionadas a eventos futuros considerados prováveis face às

data do balanço que sejam indicativos de condições que

circunstâncias em que as estimativas são baseadas ou resultado

surgiram após a data do balanço (“acontecimentos que dão

de uma informação ou experiência adquirida.

lugar a ajustamentos”), quando materiais, são divulgados no

Os juízos de valor utilizados pela Administração no processo de

anexo às demonstrações financeiras.

aplicação das políticas contabilísticas com maior impacto mas

3.2

Outras políticas contabilísticas revelantes

a) Resultado por ação
Os resultados por ação são calculados dividindo o lucro

demonstrações financeiras, foram, as estimativas dos períodos
de vida útil dos bens que constituem o Ativo Fixo Tangível,
Imparidades de Clientes considerados de cobrança duvidosa e
estimativa dos encargos com férias e subsídios de férias.

individual atribuível aos acionistas da Empresa pelo número
ponderado de ações ordinárias em circulação durante o
período, excluindo o número de ações próprias detidas. Os
dividendos preferenciais são deduzidos ao resultado líquido
do período.

3.4

Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no
pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros
e registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com

b) Fluxos de caixa

princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o

método direto. A Empresa classifica na rubrica “Caixa e seus

valor dos ativos e passivos existentes à data do balanço são

equivalentes” os montantes de caixa, depósitos à ordem,

considerados na preparação das demonstrações financeiras do

depósitos a prazo e outros instrumentos financeiros com

período. Esses eventos, se significativos, são divulgados no

vencimento a menos de três meses e para os quais o risco de

anexo às demonstrações financeiras.

alteração de valor é insignificante.
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As estimativas de valores futuros que se justifica reconhecerem

Transacções

2013

nas demonstrações financeiras refletem a evolução previsível
da Empresa e as informações disponíveis face acontecimentos
passados e a situações equivalentes de outras empresas do
setor, não sendo previsível qualquer alteração significativa
deste enquadramento a curto prazo que possa pôr em causa a
validade dessas estimativas ou implicar um risco significativo de
ajustamentos

materialmente

relevantes

nas

quantias

escrituradas dos ativos e passivos no próximo período.

políticas de ajustamento orçamental e a redução do poder de
compra dos cidadãos, já que uma parte do volume de negócios
tem como principal cliente o setor da restauração e o pequeno
comércio a retalho (minimercados e supermercados).

quantia

dos

BASI

ZEONE

3 679
-

2 418 003
-

56 122
-

3 748

4 183
-

350 200
-

35 105
-

114
-

Overpharma Phagecon

Saldos

5 109
-

Actrádia Farmácia Av.
Farm. Fonte
Cristravel
Consultoria Boavista
Moura
2 861
1 431
613
19 500
5 200
-

2013

Contas a receber
Contas a pagar
Empréstimos concedidos
Empréstimos obtidos

-

5 810
-

4 126
-

1 627
-

2 960
-

6.1

Divulgação para cada classe de ativos intangíveis,

distinguindo

entre

os

ativos

intangíveis

gerados

internamente e outros ativos intangíveis:

consideração as seguintes vidas úteis e taxa de
amortização médias:
da

saldos

gerência/administração
significativos

de

sobre

caixa e

a

seus

equivalentes que estão disponíveis para uso:
Caixa:
Caixa-Euro

31.12.2013
624

31.12.2012
6 467

624

6 467

19 487
19 487

75 278
75 278

150 000
150 000
170 111

150 000
150 000
231 745

Ativos intangíveis-gerados
internamente
Propriedade industrial

Ativos intangíveis-Outros

Depósitos à ordem
Depósitos à ordem-Euro

Depósitos a prazo
Depósitos a prazo-Euro
Total caixa e depósitos bancários

5. PARTES RELACIONADAS
5.1

4 496
-

a) As amortizações do período são calculadas tendo em

4. FLUXOS DE CAIXA
Comentário

Vendas
Prestação de serviços
Compras de mercadorias
Serviços adquiridos

FHC

6. ATIVOS INTANGÍVEIS

A principal fonte de incerteza prende-se com o impacto que as

4.1

Empifarma

3

Taxa de
amortização
33,33%

Vida útil

Software de computadores

3

b) Os elementos dos ativos intangíveis com vidas uteis
finitas são amortizados pelo método da linha reta,
durante um período que varia entre 3 e 6 anos.
c) Os

Transações entre partes relacionadas:

Taxa de
amortização
33,33%

Vida útil

ativos

intangíveis

apresentam

a

seguinte

decomposição por classe:

a) Natureza do relacionamento das partes relacionadas:
Ativos intangíveis-gerados
internamente
Propriedade industrial
Total

31.12.2013
Quantia
Amor. e perdas
escriturada
por imparidade
bruta
1 160
967
1 160
967

31.12.2012
Quantia
Amor. e perdas
escriturada
por imparidade
bruta
1 160
580
1 160
580

Ativos intangíveis-Outros
Software de computadores
Total

31.12.2013
Quantia
Amor. e perdas
escriturada
por imparidade
bruta
57 334
54 411
57 334
54 411

31.12.2012
Quantia
Amor. e perdas
escriturada
por imparidade
bruta
56 999
44 792
56 999
44 792

Partes Relacionadas
FHC - Farmacêutica, S.A.

Pessoal Chave de Gestão

Empifarma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Pessoal Chave de Gestão

Overpharma - Produtos Médicos e Farmacêuticos, Lda

Pessoal Chave de Gestão

Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A.

Pessoal Chave de Gestão

Phagecon - Serviços e Consultoria Farmacêutica, Lda

Pessoal Chave de Gestão

Actrádia - Consultoria, Lda

Pessoal Chave de Gestão

Zeone - Informática, Lda

Pessoal Chave de Gestão

Farmácia Av. da Boavista, Unipessoal, Lda

Pessoal Chave de Gestão

Cristravel - Viagens e Turismo, Lda

Pessoal Chave de Gestão

d) O valor das amortizações relativas a ativos intangíveis
b) Transações e saldos pendentes:

incluídas na rubrica “Gastos/reversões de depreciação e
de amortização” da demonstração dos resultados
ascende a:
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697
-

Amortizações do período-gerados
internamente
Propri eda de i ndus tri a l

2013

2012

387

387

387

387

A t ivo s t ang í veis

Total

Amortizações do período-Outros
Softwa re de computa dores

2013
9 619

Total

9 619

V id a út il

T axa d e d ep reciação

Terrenos e recursos naturais

-

-

Edifícios e outras construções

50

2%

Equipamento básico

4 - 10

10% - 25%

2012
18 998

Equipamento de transporte

4-8

12,5% - 25%

Equipamento administrativo

3 - 10

10% - 33%

18 998

Outros ativos fixos tangíveis

3 - 10

10% - 33%

e) Os movimentos na rubrica ativos intangíveis o ano 2013
e em 2012 são os que se seguem:

d) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim

2013
Projetos Programas de Propriedade Outros ati. Investimentos
Goodwill
desenv. computador industrial Intangíveis
em curso
Quantia escriturada bruta
Saldo em 31.12.2012
Adições
Saldo em 31.12.2013

-

-

56 999
335
57 334

1 160
1 160

-

do período:

Total
-

58 159
335
58 494

Depreciações acumuladas
Saldo em 31.12.2012
Adições
Saldo em 31.12.2013

-

-

44 792
9 619
54 411

580
387
967

-

-

45 372
10 005
55 377

Perdas por imparidade acumuladas

-

-

-

-

-

-

-

Quantia escriturada

-

-

2 924

193

-

-

3 117

2012
Projetos Programas de Propriedade Outros ati. Investimentos
Goodwill
desenv. computador industrial Intangíveis
em curso

Total

-

-

56 999
56 999

1 160
1 160

-

-

58 159
58 159

Depreciações acumuladas
Saldo em 31.12.2011
Adições
Saldo em 31.12.2012

-

-

25 794
18 998
44 792

193
387
580

-

-

25 987
19 385
45 372

Perdas por imparidade acumuladas

-

-

-

-

-

-

-

Quantia escriturada

-

-

12 207

580

-

-

12 787

7. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Divulgações sobre ativos fixos tangíveis:

a) Bases de mensuração:
Os ativos tangíveis estão valorizados de acordo com o modelo
de custo, segundo o qual um item do ativo fixo tangível é

Total

Quantia escriturada bruta
Saldo em 31.12.2012
Adições
Alienações
Saldo em 31.12.2013

121 744
121 744

689 719
689 719

14 758
14 758

187 876
187 876

180 897
56
180 953

50 379
126
(1 248)
49 257

- 1 245 373
182
- (1 248)
- 1 244 307

Depreciações acumuladas
Saldo em 31.12.2012
Adições
Alienações
Saldo em 31.12.2013

-

51 551
13 906
65 457

10 340
1 078
11 419

156 399
13 018
169 417

170 637
4 896
175 533

44 637
1 346
(221)
45 762

-

433 564
34 245
(221)
467 588

Perdas por imparidade acumuladas

-

-

-

-

-

-

-

-

121 744

624 262

3 339

18 458

5 421

3 495

-

776 719

Quantia escriturada

Quantia escriturada bruta
Saldo em 31.12.2011
Saldo em 31.12.2012

7.1

2013
Terrenos
Edifícios e
e
Equipamento Equipamento Equipamento Outros ativos Investimentos
outras
recursos
básico de transporte administrativo fixos tangíveis em curso
construções
naturais

2012
Terrenos
Edifícios e
e
Equipamento Equipamento Equipamento Outros ativos Investimentos
outras
recursos
básico de transporte administrativo fixos tangíveis em curso
construções
naturais

Total

Quantia escriturada bruta
Saldo em 31.12.2011
Adições
Alienações
Saldo em 31.12.2012

121 744
121 744

689 719
689 719

14 408
350
14 758

207 634
27 700
(47 459)
187 876

180 792
105
180 897

44 732
5 647
50 379

- 1 259 030
- 33 802
- (47 459)
- 1 245 373

Depreciações acumuladas
Saldo em 31.12.2011
Adições
Alienações
Saldo em 31.12.2012

-

37 644
13 906
51 551

8 912
1 428
10 340

159 555
21 100
(24 256)
156 399

162 903
7 734
170 637

39 677
4 960
44 637

- 408 690
- 49 130
- (24 256)
- 433 564

Perdas por imparidade acumuladas

-

-

-

-

-

-

-

-

121 744

638 169

4 418

31 477

10 260

5 742

-

811 809

Quantia escriturada

7.2

Restrição de titularidade de ativos fixos tangíveis

dados como garantia de passivos

escriturado pelo seu custo menos depreciações e quaisquer

A Empresa detinha os seguintes ativos tangíveis com restrições

perdas por imparidades acumuladas.

de titularidade:

b) Método de depreciação usado:

Quantia escriturada
31.12.2013

A Empresa deprecia os seus bens do ativo fixo tangível de
acordo com o método de linha reta. De acordo com este

Passivo associado

Ativo tangível - SEDE

381 155

246 698

Total

381 155

246 698

método, a depreciação é constante durante a vida útil do
ativo se o seu valor residual não se alterar.
7.3
c) Vidas úteis e taxas de depreciação usados:
As depreciações do período são calculadas tendo em
consideração as seguintes vidas úteis e taxa de depreciação
médias:
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Depreciações do período
Depreciações do período
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outros ativos fixos tangíveis

2013
13 906
1 078
13 018
4 896
1 346

2012
13 906
1 428
21 100
7 734
4 960

Total

34 245

49 130
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7.4

Esta participação só poderá ser alienada no final da vigência e

Depreciações acumuladas no fim do período:
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 ti vo
Outros a ti vos fi xos ta ngívei s

31.12.2013
65 457
11 419
169 417
175 533
45 762

31.12.2012
51 551
10 340
156 399
170 637
44 637

467 588

433 564

Total

cumprimento total dos contratos de empréstimo da linha “PME”.
10. INVENTÁRIOS
10.1

Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos

inventários e fórmula de custeio usada
Os inventários encontram-se valorizados pelo custo ou pelo
valor realizável líquido, no caso de este ser inferior. O custo

8. LOCAÇÕES

inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros
8.1

Locações financeiras - locatários:

custos incorridos para colocar os inventários na sua condição

a) Quantia escriturada líquida para cada categoria de ativo

direitos de importação e outros impostos, os custos de

à data de 31.12.2013:
31.12.2013
246 698
0
246 698

Edifícios
Veículos a motor
Total

atual. Os custos de compra incluem o preço de compra, os
transporte

31.12.2012
268 912
3 377
272 288

e

manuseamento,

descontos

comerciais,

abatimentos e outros itens semelhantes.
10.2

Quantia total escriturada de inventários e quantia

escriturada em classificações apropriadas
b) Descrição dos acordos de locação significativos:

Nº contrato

Locadora

Data de
inicio

Data do fim Bem locado

Inventários

31/12/2013

Mercadorias

Valor em
Valor do
Opção
dívida a 31contrato
compra
12-2013

404 864

201 929

404 864

201 929

Perdas por imparidade
1004260

TOTTA - Crédito
Especializado,
Instituição de 01/06/2007 01/06/2022
Fiannceira de
Crédito, S.A.

Total
Edifício

399 457

246 698

55 596

399 457

246 698

55 596

10.3

201 929

Custo das vendas
2013
Matériasprimas,
Mercadorias
subsidiárias e
de consumo

rubrica apresentavam-se como segue:
2013

Total

0

404 864

O valor constante da rubrica de mercadorias é respeitante a

Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 os saldos desta

Emprés timos bancários
Contas caucionadas
Des cobertos bancários contratados
Locações financeiras
Outros emprés timos

0

artigos de mercearias, higiene e tabacos.

Total

Não corrente

31/12/2012

2012
Corrente Não corrente

Corrente

100 163
224 986
-

331 804
70 000
587
21 712
4 017

418 330
247 477
-

125 000
474
24 812
21 400

325 149

428 121

665 807

171 685

Saldo inicial em 1 de Janeiro
Regularizações
Compras
Saldo final em 31 de Dezembro
Custo de vendas

Total

201 929 201 929
(16 445) (16 445)
3 581 963 3 581 963
404 864 404 864
3 362 583 3 362 583

-

Total

188 989 188 989
(7 044) (7 044)
4 273 390 4 273 390
201 929 201 929
4 253 406 4 253 406

11. RÉDITOS
11.1

9. PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

-

2012
Matériasprimas,
Mercadorias
subsidiárias e
de consumo

Políticas

contabilísticas

adotadas

para

o

reconhecimento do rédito

A Empresa detém uma participação financeira de 5.000,00€ na

A Empresa reconhece os réditos de acordo com os seguintes

empresa Uni.Mark, CRL sedeada em Póvoa de Santa Iria da Azóia

critérios:

que em termos práticos para a empresa funciona como central

a)

Vendas - são reconhecidas na demonstração dos

de pagamentos a fornecedores, para a qual não se conseguiu

resultados quando os riscos e benefícios inerentes à posse

obter informação contabilística atualizada. A sociedade não

dos ativos são transferidos para o comprador, quando deixa

assumiu qualquer responsabilidade ou prestou qualquer garantia

de existir um envolvimento continuado de gestão com um

por conta ou a favor da sociedade participada ou dos seus

grau geralmente associado com a posse, quando o montante

credores.

dos réditos possa ser razoavelmente quantificado, quando

A empresa detém ainda uma participação de 1.300,00 euros na

seja provável que os benefícios económicos associados com a

Norgarante, adquirida na sequência do financiamento de PME
Invest junto do Santander-Totta, em 12 de Dezembro de 2008, no
montante de 125.000,00 euros.
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transação fluam para a entidade e quando os custos
incorridos ou a serem incorridos referentes à transação
possam ser fiavelmente mensurados;
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b)

Prestações de serviços - são reconhecidas na

13. CONTABILIZAÇÃO

DOS

SUBSÍDIOS

DO

GOVERNO

E

DIVULGAÇÃO DE APOIOS DO GOVERNO

demonstração dos resultados com referência à fase de
acabamento da prestação de serviços à data do balanço;

13.1

c)

Juros - são reconhecidos utilizando o método do juro

efetivo;
11.2

Políticas contabilísticas adotadas

Os subsídios governamentais são reconhecidos de acordo com
o justo valor quando existe uma garantia razoável de quer irão

Quantia de cada categoria significativa de rédito

para a sua concessão.

reconhecida durante o período:
Vendas de bens
Juros

ser recebidos e que a Empresa cumprirá as condições exigidas

2013
3 738 770
4 184

2012
4 650 626
9 005

3 742 953

4 659 631

13.2

Natureza e extensão dos subsídios do Governo

reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de
outras formas de apoio do Governo

Total

2013
Vendas
Mercado Interno
Mercado Externo
Total

3 300 315
438 455
3 738 770

A Empresa reconheceu nas suas demonstrações financeiras os

2012

seguintes subsídios do Governo:

4 255 944
394 682
4 650 626

 Subsídio ao Investimento
31/12/2013
Descrição

2013
Vendas
Tabaco
Mercadorias
Gasóleo
Total

12. PROVISÕES,

39 526
3 697 865
1 379
3 738 770

PASSIVOS

CONTINGENTES

2012

MODCOM

57 052
4 592 238
1 336
4 650 626

E

Natureza
Não reembolsável

Total

Capitais
próprios

31/12/2012

Demonstração
de resultados

Passivo

Capitais
próprios

Demonstração
de resultados

Passivo

8 840

-

377

9 217

-

7 027

8 840

-

377

9 217

-

7 027

14. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

ATIVOS

CONTINGENTES

14.1

Autorização para a emissão

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho

No período findo em 31 de dezembro de 2009, a Sociedade

de Administração no dia 20 de fevereiro de 2014. No entanto

procedeu à emissão de Notas de Débito sobre a Tabaqueira II,

os acionistas poderão em Assembleia Geral não aprovar as

S.A.,

presentes demonstrações e solicitar alterações.

no

montante de

152.642,18 euros,

invocando

o

incumprimento do contrato de fornecimento de tabaco por
grosso, as quais se encontram presentemente reconhecidas na
conta 22111210000939. A Tabaqueira não aceitou as Notas de

14.2

Atualização da divulgação acerca das condições à data

do balanço

Débito, tendo procedido à sua devolução. Presentemente,

Entre a data do balanço e a data da autorização para emissão

encontra-se a decorrer no Tribunal Judicial de Tondela um

das demonstrações financeiras não foram recebidas quaisquer

processo movido pela Tabaqueira II, S.A. com vista à cobrança do

informações acercas de condições que existiam à data de

montante de 155.357,77 euros, tendo a sociedade contestado a

balanço, pelo que não foram efetuadas ajustamentos das

ação e apresentado reconvenção, pedindo a condenação da

quantias

Tabaqueira II no pagamento da quantia de 7.060,53 euros.

financeiras.

Tendo em consideração toda a informação disponível à data da

reconhecidas

nas

presentes

demonstrações

15. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

preparação das demonstrações financeiras e tendo em
consideração a opinião do nosso Advogado, a Empresa não
procedeu ao reconhecimento de qualquer provisão para
processos judiciais em curso, por entender, que existe uma
probabilidade de 50% para qualquer das posições, já que o
desfecho da lide dependerá da prova que vier a ser produzida em
audiência de julgamento, bem como a interpretação e aplicação
do direito à mesma, tendo optado por proceder à sua divulgação
no Anexo, considerando o facto do ponto de vista contabilístico,
como um passivo contingente.
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15.1

Principais componentes de gastos/rendimentos de

impostos
Gastos/rendimentos
Impostos correntes
Ajustamentos reconhecidos no período de impostos
correntes de períodos anteriores
Impostos diferidos
Reversão de diferenças temporárias
Alterações nas taxas de tributação
Lançamento de novos impostos
Imposto sobre o rendimento do período

2013
38 202

2012
42 437

-

-

(100)
-

(1 862)
-

38 102

40 575
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15.2

Imposto diferido e corrente agregado relacionado com

itens debitados ou creditados ao capital próprio

Empresa não inclui os custos de transação na mensuração
inicial do ativo ou passivo financeiro.

O imposto corrente e imposto diferido deve ser debitado ou

Enquanto a empresa for detentora de um instrumento

creditado diretamente ao capital próprio se o imposto se

financeiro, a política de mensuração não é alterada para esse

relacionar com itens que sejam debitados ou creditados, no

instrumento financeiro.

mesmo ou num diferente período, ao capital próprio.
16.2
Durante o período findo em 31 de dezembro de 2013, os itens
debitados/creditados ao capital próprio foram como se segue:

Base de determinação do justo valor

Para cada ativo e passivo financeiro, mensurado ao justo valor,
a base para a determinação do justo valor é como se segue:

31 deDezembro de 2013
Constituição
Reversão
31/12/2012
Passivos por impostos diferidos
Subsídio ao investimento - Modcom

Ações cotadas

Resultado Capitais Resultado Capitais
31/12/2013
líquido próprios líquido próprios

2 440
2 440

-

-

(100)

-

(100)

-

2 340

GALP
REN

Valor nominal

350
330

4 170,25
738,54

Total

4 908,79

Explicitação de alterações na taxa de imposto aplicável

Ativos financeiros mensurados ao custo menos

imparidade

comparada com o período contabilístico anterior
O imposto sobre o rendimento diminuiu de 40.575,21 euros em
2012 para 38.102,36 euros em 2013, correspondente a uma
taxa efetiva de imposto de 33% em 2013 e de 32% em 2012.
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
16.1

Nº acções

2 340

16.3
15.3

Cotação de
mercado
31-12-2013
11,92
2,24

Bases de mensuração

É política da Empresa reconhecer um ativo, um passivo
financeiro ou um instrumento de capital próprio apenas

Clientes
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Total

Quantia
escriturada
31.12.2013
814 002
6 816
308 435
6 899

Quantia
escriturada
31.12.2012
814 800
236 461
6 946

1 136 151

1 058 207

Os valores constantes da rubrica “Outras contas a receber” são
referentes a saldos devedores de fornecedores, devedores e
credores por acréscimos, adiantamentos por conta de vendas e

quando se torna uma parte das disposições contratuais do

credores diversos.

instrumento.

Esta rubrica inclui o montante de 34.556,46 €, referente ao

A Empresa mensura ao custo, menos perdas por imparidades

processo fiscal nº. 844/09.8BEVIS, que se encontra em fase de

acumuladas, os instrumentos financeiros que tenham uma

recurso para o Tribunal Central Administrativo do Norte, sendo

maturidade definida, quer os retornos sejam de montante fixo,

absolutamente imprevisível o seu resultado, e que a Empresa

com taxa de juro fixa durante a vida do instrumento ou com

pagou ao abrigo do disposto no D.L. nº.151-A/2013, de 31 de

taxa variável que seja um indexante típico de mercado de

outubro, havendo no entanto a convicção de que este

operações de financiamento (como, por exemplo, a Euribor) ou

montante poderá vir a ser devolvido à Empresa.

que inclua um spread sobre esse mesmo indexante e que não
contenha nenhuma cláusula contratual que possa resultar, para

16.4

Passivos financeiros mensurados ao custo

o seu detentor, em perda do valor nominal e de juro
acumulado (excluindo-se os casos de riscos de crédito). Os
Fornecedores
Es ta do e outros entes públ i cos
Fi na nci a mentos obti dos
- Corrente
- Nã o Corrente
Outra s conta s a pa ga r
Total

contratos para conceder ou contrair empréstimos em base
líquida e os instrumentos de capital próprio que não sejam
negociados publicamente e cujo justo valor não possa ser
obtido de forma fiável, bem como os contratos ligados a tais
instrumentos que, se executados, resultam na entrega de tais
instrumentos, são também mensurados ao custo, menos

16.5

Quantia
escriturada
31.12.2013
1 054 634
13 177

Quantia
escriturada
31.12.2012
865 442
20 522

428 121
325 149
68 282
1 889 363

171 685
665 807
66 781
1 790 236

Compromissos de empréstimos

perdas por imparidade acumuladas.
Os demais instrumentos financeiros são mensurados ao justo
valor, com contrapartida em resultados. Nestes casos, a

Relatório e Contas 2013
Alberto Marques & Filhos, S.A.

Página 38 de 47

2013

2012

Não corrente Corrente Não corrente Corrente
Empréstimos bancários
Contas caucionadas
Descobertos bancários contratados
Locações financeiras
Outros empréstimos (i)

100 163
224 986
-

331 804
70 000
587
21 712
4 017

418 330
247 477
-

125 000
474
24 812
21 400

Total

325 149

428 121

665 807

171 685

16.9

Outros instrumentos de capital próprio

A 31 de dezembro de 2013, a Empresa detinha prestações
suplementares no montante de 4.987,98 euros, efetuadas
pelos acionistas Sr. José Alberto da Silva Marques (2.992,79
euros) e pelo Sr. José Pedro T.F. Silva Marques (1.995,19 euros),
que não serão reembolsadas, destinando-se a serem
incorporadas em futuros aumentos do capital.

Juros suportados
Outros gastos e perdas de financiamento
Total

2013
32 265
2 156

2012
39 816
1 509

34 421

41 325

17. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS
A administração informa que a empresa não apresenta dividas ao
Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-lei 534/80,
de 7 de Novembro.

(i)

A rubrica de outros empréstimos é referente ao

desconto de cheques pré-datados numa conta filiada na Caixa
de Crédito Agrícola Mútuo.
16.6

Dando cumprimentos ao estipulado no Decreto-lei nº 411/91 de
17 de Outubro, a Administração informa que a situação da
Empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada,

Montante de capital social

A 31 de dezembro de 2013, a Empresa detinha um capital social

dentro dos prazos legalmente estipulados.

de 300.000,00 euros, totalmente realizado.
16.7

Para efeitos da alínea d) do nº 5 do artigo 66º do Código das

Ações representativas do capital social

Sociedades Comerciais, durante o período de 2013, a Empresa

A 31 de Dezembro de 2013, a Empresa detinha um capital
social de 300.000 ações, ao valor nominal de 1 (um) euros por

não efetuou transações com ações próprias.

ação integralmente realizadas.
Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do
 O capital social da Empresa, a 31.12.2013, descrimina-se
como se segue:
Detentor do capital

há a indicar para efeito do nº 2 da alínea e) do Artigo 66º do
Nº de acções

Joaquim António Matos Chaves
Luís Pedro Gonçalves Simões
José Alberto da Silva Marques
Alberto Marques e Filhos, S.A.
José Pedro T. F. Silva Marques
Maria Clara T. F. Marques
Alberto Eduardo Henriques
Total

16.8

55 459
55 459
82 718
30 000
72 000
2 182
2 182
300 000

Valor
nominal
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Capital
realizado
55 459,00
55 459,00
82 718,00
30 000,00
72 000,00
2 182,00
2 182,00
300 000,00

Resultados transitados

Foi decidido que o resultado líquido referente ao ano 2012
fosse integralmente transferido para a rúbrica de resultados
transitados, de acordo com a ata nº 64 da Assembleia-geral,
com data de 27 de março de 2013.
No período verificaram-se os seguintes movimentos no capital
próprio:
Descrição
Capital realizado
Acções (quotas) próprias
Prestações Suplementares
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Outras variações nos capitais próprios
Resultado líquido do período
Total

Artigo 397º do Código das Sociedades Comerciais, pelo que nada

Código das Sociedades Comerciais.
18. OUTRAS INFORMAÇÕES
18.1

O detalhe da rubrica de “Estado e outros entes públicos” em 31
de dezembro de 2013 é o seguinte:
Imposto sobre o valor acrescentado
Total Ativo

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
Imposto sobre o valor acrescentado
Contribuições para a segurança social
Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas:
Imposto
Total Passivo

Saldo inicial
300 000
(30 000)
4 988
35 412
229 546
(96 922)
6 778
85 094
534 895

Débitos
100
377
85 094
85 571

Créditos
85 094
100
75 949
161 143

Saldo Final
300 000
(30 000)
4 988
35 412
229 546
(11 928)
6 501
75 949
610 468

18.2

31/12/2013 31/12/2012
6 816
6 816

-

31/12/2013 31/12/2012
1 710
1 364
4 163
5 043
3 067
6 424

11 927

13 177

20 522

Fornecimento de serviços externos
2013

Subcontratos
Serviços especializados
Materiais
Energia e fluídos
Deslocações, estadas e transportes
Serviços diversos
Total
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2012

67 300
18 166
25 605
37 383
28 607

51 620
21 697
23 275
32 889
27 060

177 061

156 540
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18.3

Gastos com pessoal

processo mantém-se em contencioso, podendo este

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

2013
70 696
68 964
30 599
1 560
360

2012
59 584
117 052
32 498
2 467
-

172 179

211 601

Total

montante vir a ser devolvido à empresa, no caso da
decisão favorável do tribunal.

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

O número médio de empregados da empresa manteve-se em 9
em 2013 e 2012.
18.4

Outros rendimentos e ganhos

A ADMINISTRAÇÃO

Rendimentos suplementares
Desconto de pronto pagamentos obtidos
Ganhos em inventários
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos não financeiros
Outros

2013
179 208
26 047
6
5 431

2012
211 805
15 445
17
744
16 025

Total

210 692

244 036

18.5

Outros gastos e perdas

Impostos
Descontos de pronto pagamento concedidos
Perdas em inventários
Gastos e perdas nos restantes invest. não financeiros
Outros

2013
4 682
24
10 877
577
32 585

2012
3 036
55
6 253
39 129

48 746

48 473

Total

18.6

Imparidades de dívidas a receber de clientes

Perda s
Revers ões
Total

18.7

2013
Período Acumuladas
(1 223)
96 717
870
(353)

2012
Período
Acumuladas
(459)
96 363
2 320
-

96 717

1 861

96 363

Compromissos

Descrição das responsabilidades da empresa por garantias
prestadas, desdobrando-as de acordo com as naturezas destas
mencionando expressamente as garantias reais:


A empresa prestou duas garantias bancárias (Millenium
BCP), a favor da Autoridade Tributária, nos montantes de
26.812,85 euros e 23.641,45 euros. Estas garantias foram
libertadas em Janeiro de 2014 dado o pagamento à
Autoridade Tributária em Dezembro de 2013, no âmbito
do regime excecional de recuperação de dívidas fiscais, ao
abrigo do Decreto-lei 151-A/2013 de 31 de Outubro, com
redução/dispensa de juros de mora, compensatórios e
custas de processo de execução fiscal.



Apesar de se ter efetuado o pagamento, no montante de
34.556,46€, para aproveitamento da redução de custos, o

Relatório e Contas 2013
Alberto Marques & Filhos, S.A.

Página 40 de 47

05

Relatório e Contas 2013
Alberto Marques & Filhos, S.A.

RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Página 41 de 47

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL
ÚNICO

Relatório e Contas 2013
Alberto Marques & Filhos, S.A.

Página 42 de 47

Relatório e Contas 2013
Alberto Marques & Filhos, S.A.

Página 43 de 47

Relatório e Contas 2013
Alberto Marques & Filhos, S.A.

Página 44 de 47
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