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MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 

 

Prezados Accionistas, Amigos e Parceiros, 

 

Continuamos, com muito empenho e dedicação, a concentrar-nos no projecto do Basi 
com intuito de o levar a bom porto, apesar de todas as adversidades do mercado e 
todas as forças conjunturais negativas. 

Os investimentos projectados estão numa fase avançada de realização e esperamos 
que a sua conclusão dote o Basi de uma capacidade produtiva e exportadora bastante 
mais consistente e sustentada. 

Aliaremos uma política de investimento industrial agressiva a uma vertente comercial 
exportadora, sincronizadas por contratações de quadros especializados e com 
experiência comprovada. 

Estamos convictos que uma estratégia rigorosa, no que respeita ao controlo de custos, 
nos permitirá continuar a beneficiar de uma estrutura flexível, com uma grande 
capacidade de acção e reacção perante os inesperados desafios que se avizinham. 

Não temos dúvida de que o conhecimento e experiência adquiridos por todos nós, nas 
várias fases deste projecto, serão fundamentais para a sua projecção futura. 

Fortemente motivados seremos capazes de ultrapassar obstáculos dificilmente 
transponíveis.  
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RELATÓRIO DE GESTÃO 
 
As presentes demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 2010 e 2009, referidas neste 
Relatório de Gestão, foram elaboradas de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro 
(NCRF) previstas pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Dec. Lei n.º 
158/2009, de 13 de Julho, com as rectificações da Declaração de Rectificação n.º 67-B/2009, de 11 de 
Setembro, e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2010, de 23 de Agosto. 
 
 
DESTAQUES  
 
 Proveitos Operacionais ascenderam a 9.178.506 euros, que corresponde a um crescimento de 

53%, comparativamente ao ano de 2009 
 
 Crescimento dos resultados operacionais antes de amortizações e provisões (EBITDA) de 18,4% 

para 1.113.727 euros 
 
 Margem EBITDA de 12,13% em 2010, face a 15,67% em 2009, -3,54p.p. 
 
 Resultado líquido do período ascendeu a 284.661 euros, que corresponde a um crescimento 

de 43,4%, comparativamente ao ano de 2009 
 

 Crescimento da dívida líquida de 29,8% para 2.884.013 euros (contratação de PME INVESTE II e 
PME INVESTE IV no montante de 750.000 e 1.000.000 euros, respectivamente e reforço no 
valor de 1.115.000 euros por parte da FHC - Farmacêutica) 
 

 Conversão em Outros Instrumentos de Capital Próprio no valor de 2.173.065 euros 
 

 Conclusão da construção do novo Laboratório de Controlo de Qualidade, em Mortágua 
 

 

valores em euros 2010 Marg. 2009 Marg. Var. %

Proveitos Operacionais 9.178.506 6.000.679 53,0%

EBITDA 1.113.727 12,13% 940.330 15,67% 18,4%

EBIT 334.950 3,65% 283.075 4,72% 18,3%

Resultados financeiros (17.185) -0,19% (21.493) -0,36% 20,0%

Resultados antes de impostos 317.765 3,46% 261.582 4,36% 21,5%

Resultado líquido do período 284.661 3,10% 198.481 3,31% 43,4%

Nº Colaboradores 43 32 11  
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PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS 
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ACTIVIDADE DA EMPRESA  
 
Os Laboratórios Basi - Industria Farmacêutica, S.A., com sede em Coimbra, empresa da indústria 
farmacêutica, de capitais privados exclusivamente nacionais fundada em 1956. Desenvolvem, fabricam 
e comercializam um vasto leque de produtos farmacêuticos e soluções terapêuticas para a área da 
saúde.  
 
Em 2007, com a aquisição de 98% do capital da empresa pela FHC | Farmacêutica, Lda, é promovida 
uma profunda reestruturação organizativa e a requalificação de toda a unidade fabril, assim como 
definida uma nova orientação estratégica.  
 
Com o dinamismo e diferenciação que caracteriza a nova equipa de gestão, a empresa tem como 
principal objectivo disponibilizar novos medicamentos e soluções terapêuticas, enquadradas nas 
exigências do mercado nacional onde os padrões de qualidade, inovação e segurança são 
extremamente exigentes. Desde então, os Laboratórios Basi estão identificados como um factor crítico 
de sucesso na estratégia preconizada pela accionista FHC | Farmacêutica, cujo objectivo passa pela 
integração vertical do sistema de valor do sector farmacêutico, potenciando sinergias, com destaque 
para a consolidação na vertente industrial. 
 
As actividades de fabrico e comercialização de medicamentos éticos ou de prescrição médica 
obrigatória estão orientadas para as diversas áreas terapêuticas, desenvolvendo também actividades 
nas áreas de OTC's, dermo-cosmética e medicamentos hospitalares. 
 
É actualmente reconhecida à empresa competência técnica na produção, comercialização e promoção 
de medicamentos, cumprindo estritamente os Princípios Éticos e as Boas Práticas Promocionais e de 
Fabrico, garantindo-lhe credibilidade junto dos seus stakeholders. 
 
Nos Laboratórios Basi, como factor de diferenciação, no mercado farmacêutico, destaca-se a elevada 
capacidade competitiva. 
 
Sendo reconhecida como uma empresa de referência no seu sector de actividade os Laboratórios Basi, 
com uma história de mais de 50 anos, erigida sobre uma enorme diversidade de acontecimentos, 
experiências e aprendizagens, preocupa-se em consolidar uma imagem que reflicta os seus principais 
valores. 
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Missão 
 
A missão dos Laboratórios BASI é fornecer soluções terapêuticas, ao melhor preço possível, com a 
garantia de excelência de décadas de actividade. 
 
Visão 
 
Consolidar a posição da companhia no sector farmacêutico nacional e nos mercados de exportação 
onde está presente e enriquecimento do portfólio, de forma a satisfazer as necessidades dos nossos 
clientes, tentando conjugar necessidades comuns aos mercados nacional e exportação. 
 
 
ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 
 
A NÍVEL NACIONAL 
 
Portugal foi fortemente afectado pela crise mundial e os spreads da dívida pública mantêm-se em 
níveis elevados, reflectindo as preocupações dos investidores quanto à sustentabilidade orçamental, 
apesar dos esforços desenvolvidos durante 2010, designadamente com introdução de reformas 
económicas de primeiro plano em matéria de mercado de trabalho e pensões. 
 
Portugal entrou na crise com um grave problema de produtividade, que se vinha a acumular há vários 
anos. 
 
Para que a recuperação seja duradoura os problemas estruturais de Portugal devem ser abordados no 
âmbito de uma estratégia mais ampla e profunda. 
 
Ainda assim, prevê-se para 2011 que a economia portuguesa registe uma contracção de 1,3% e um 
crescimento limitado de 0,6% em 2012. Esta evolução será marcada pelo reforço do processo de 
ajustamento dos desequilíbrios macroeconómicos acumulados ao longo de mais de uma década. 
 
De acordo com o INE, o crescimento do PIB nos três primeiros trimestres de 2010 registou uma 
variação homóloga de 1,5%. Esta evolução reflecte, por um lado, o expressivo crescimento das 
exportações, proporcionado pelo significativo aumento da procura externa e, por outro, o elevado 
dinamismo do consumo privado. 
 
Todavia, no final do ano, verificou-se uma desaceleração de todas as componentes da procura interna, 
em especial o consumo privado. Esta evolução foi reflexo da revisão das expectativas dos agentes 
económicos na sequência das medidas anunciadas para o Orçamento de Estado para 2011, bem como 
a deterioração continuada das condições no mercado de trabalho. 
 
A inflação atingiu em 2010 aproximadamente 1,4%, deverá aumentar para 2,7% em 2011, corrigindo 
para 1,4% em 2012. 
 
Ao nível sectorial, prevê-se que o crescimento esteja concentrado nos sectores de bens e serviços 
transaccionáveis, num quadro em que o crescimento da actividade económica mundial será o pólo 
dinamizador da procura global. 
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Fonte: Banco de Portugal e INE 

 
No mercado de trabalho, projecta-se uma redução de emprego de 1,0% e 0,2%, respectivamente em 
2011 e 2012, após uma redução de 1,3% em 2010. Em conformidade, espera-se a manutenção de um 
contributo negativo do factor trabalho para o crescimento do PIB que deverá ser expressivo em 2011. 
 
As medidas de consolidação orçamental e o seu impacto imediato sobre o quadro macroeconómico 
devem afectar a evolução do rendimento disponível real das famílias, para o qual se prevê uma quebra 
de 2,4% em 2011, seguido de um aumento de 1,4% em 2012. Para o sector privado, espera-se 
igualmente uma contracção da massa salarial que é determinada pela evolução moderada dos salários, 
num contexto de queda do emprego. Por outro lado, as hipóteses das finanças públicas implicam uma 
desaceleração das transferências públicas para as famílias, bem como um aumento de impostos 
directos.  
 
As exportações destacam-se como a componente da procura que continua a apresentar uma dinâmica 
favorável, antecipando-se um crescimento em torno de 6,0% em 2011 e 2012. A evolução apresentada 
acompanha a procura externa, num quadro em que não se antecipam alterações significativas da 
competitividade externa da economia portuguesa. 
 
A quebra do crescimento potencial em Portugal esteve associada à redução da taxa de investimento e 
da sua qualidade observada ao longo dos últimos anos.  
 
A criação de condições para o retorno a taxas de investimento elevadas que, num contexto de 
condições de financiamento externo mais restritivas depende de forma crucial da prossecução de 
reformas estruturais. 
 
A NÍVEL INTERNACIONAL 
 
O ano 2010 foi caracterizado por um clima de recuperação económica a nível mundial, ainda 
suportado por pacotes expansionistas, entretanto a chegar ao fim, que estimularam todos os 
mecanismos e permitiram uma saída da crise que afectou mundialmente todas as economias em 2008 
e 2009.  
 
O segundo semestre de 2010 foi marcado por recuperações ténues e por pressões inflacionistas mais 
acentuadas, consequência das pressões ao nível da crise actual da dívida soberana de alguns países da 
Europa. Por outro lado, as economias emergentes apresentaram excelentes desempenhos traduzidos 
por um forte crescimento.  
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O crescimento real da economia mundial em 2010 foi de 4,8%, a reflectir a performance positiva da 
produção industrial e do forte crescimento do comércio internacional.  
 
Destacaram-se o Brasil, a Índia e a China, com um crescimento de 7,5%, 9,7% e 10,5% 
respectivamente. A economia Europeia cresceu 1,6% e a inflação terá atingido os 1,7%. A economia 
Alemã, em contraste com alguns países na Europa tem vindo a apresentar uma performance muito 
positiva nos últimos meses. 
 
Perspectiva-se, segundo algumas das conclusões retiradas no Fórum Económico Mundial em Davos, 
que o crescimento da Economia Mundial se situe entre os 3% e os 4% em 2011, mas, também, que 
esse Crescimento da Economia irá acontecer a três velocidades, ou seja, a Zona Euro irá crescer abaixo 
dos 2%, os Estados Unidos da América irá crescer a mais de 3% e finalmente as Economias Emergentes 
deverão crescer na ordem dos 6%. 
 
Os Estados Unidos da América e a Europa irão enfrentar quatro problemas em 2011: a) consolidação 
fiscal, b) desendividamento do sector privado, c) pressões sobre os capitais dos bancos e d) aumento 
do preço da dívida soberana. Por estas razões, será de esperar um crescimento muito baixo em muitos 
dos países na Europa podendo, em alguns casos, esse crescimento ser até negativo. 
 
Tudo aponta que as economias mais desenvolvidas vão passar por um período de abrandamento de 
médio prazo, devido ao peso das finanças públicas, até se voltar a uma nova fase de crescimento 
sustentado. Apesar de tudo, o sector empresarial mundial está a entrar em 2011 notavelmente em 
condições mais favoráveis que apresentou nos anos de 2008 e 2009, com as margens operacionais de 
volta aos níveis pré-crise, com os balanços mais reforçados e os níveis de liquidez a apresentarem 
melhorias significativas.  
 
O ano 2011 será palco de alguns esforços de crescimento utilizando alguma da liquidez entretanto 
criada mundialmente. As empresas Asiáticas e Africanas irão ter um papel fundamental em todo este 
processo.  
 
As expectativas de evolução das taxas de juro a curto prazo implícitas nos contratos de futuros 
apontam para a continuação da subida gradual das taxas de juro no mercado monetário interbancário. 
 
No que respeita às taxas de juro a longo prazo da dívida soberana portuguesa, a manutenção do 
diferencial da taxa de juro face à Alemanha implica uma gradual subida ao longo de 2011 e 2012.  
 
A evolução dos prémios de risco da dívida soberana portuguesa tem sido condicionada principalmente 
pelas dúvidas quanto à sustentabilidade das finanças públicas; será, por isso, crucial que ao longo do 
próximo ano possa haver sinais claros de que as finanças públicas irão convergir para os níveis 
requeridos de défice público. 
 
Este facto irá condicionar as condições de acesso do sistema bancário nacional aos mercados 
internacionais de dívida por grosso, com efeitos de transmissão progressiva e provavelmente mais 
intensa sobre as condições de financiamento das empresas. 
 
Fonte: Banco de Portugal, FMI, Bloomberg, OCDE 
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INDICADORES ECONÓMICOS 
 

 
              Fonte: FMI 

 

 
            Fonte: FMI 

 

 
            Fonte: FMI 
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      Fonte: FMI 

 
 

Principais Indicadores 2006 2007 2008 2009 2010F 2011E 2012E

PIB, r  % anual

EUA 2.7% 2.1% 0.4% -2.6% 2.6% 2.3% 2.8%

Zona Euro 3.0% 2.8% 0.5% -4.1% 1.7% 1.5% 1.7%

Alemanha 3.2% 2.5% 1.0% -4.7% 3.3% 2.0% 2.2%

Portugal 1.4% 1.9% 0.0% -2.6% 1.3% -1.3% 0.6%

Inflacção, r% anual

EUA 3.2% 2.9% 3.9% -0.4% 1.3% 1.6% 2.0%

Zona Euro 2.2% 2.1% 3.3% 0.3% 1.9% 2.0% 2.0%

Alemanha 1.8% 2.3% 2.8% 0.3% 1.3% 1.4% 1.6%

Portugal 2.7% 3.0% 2.4% -1.0% 1.4% 2.0% 2.0%

Taxa de Desemprego, r  % anual

EUA 4.6% 4.6% 5.8% 9.3% 9.7% 9.6% 9.5%

Zona Euro 8.3% 7.5% 7.5% 9.5% 10.0% 9.9% 9.6%

Alemanha 9.8% 8.4% 7.3% 7.7% 7.6% 7.3% 7.0%

Portugal 7.7% 8.1% 7.7% 9.6% 10.8% 11.0% 10.6%

Taxas de Juro, final do ano (%)

Taxas de Juro

- Fed (Fed Funds) 5.25% 4.25% 0.75% 0.25% 0.25% 0.75% 1.75%

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

- BoE 5.00% 5.50% 2.00% 0.50% 0.50% 1.25% 2.25%

Long-Term Rates (10 y Bonds)

EUA 4.70% 4.00% 2.20% 3.80% 2.90% 3.50% 4.00%

Zona Euro 3.90% 4.30% 2.95% 3.40% 2.70% 3.30% 4.00%

Reino Unido 4.75% 4.50% 3.02% 4.00% 3.20% 3.75% 4.30%

Taxas de Câmbio, final do ano

EUR/USD 1.32 1.46 1.40 1.43 1.35 1.40 1.41

Fonte: Banco de Portugal, FMI, Bloomberg, OCDE  
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MERCADO FARMACÊUTICO 
 

Um mercado doméstico em dificuldade contrabalançado por um ritmo de exportações em franco 
crescimento: este é o retrato mitigado do sector farmacêutico europeu para diversos países em 2011.  

A redução do investimento público na saúde, a pressão para a descida do preço dos medicamentos e a 
expiração de um número significativo de patentes têm contribuído para um corte importante nas 
margens de lucro da Indústria Farmacêutica e perspectivado uma situação difícil para os mercados 
domésticos. 

Apesar da crise económica e dos cortes que vários governos estão a fazer na área do medicamento, o 
mercado farmacêutico a nível global deverá crescer 5% e 7% em 2011 para os 880 mil milhões de 
dólares (632 mil milhões de euros). Os dados constam de um estudo da IMS Health, que estima que 
em 2010 a subida tenha ficado entre os 4% e os 5%. 

Contudo, a previsão aponta para mais dificuldades para os medicamentos de marca, visto que muitas 
patentes vão expirar, apesar de haver alguma compensação através dos fármacos inovadores que 
serão introduzidos e que têm sempre um preço bastante superior.  

Na Europa, o crescimento do sector farmacêutico não prevê superar os 1% a 3%.  

Em contraste, o sector das exportações floresce conduzido pelas economias emergentes que 
aumentam substancialmente o seu investimento na saúde. Mais de metade do crescimento será 
protagonizado por economias emergentes, com a China como a terceira maior no mercado mundial, 
com um crescimento de mais de 25%, representando um valor de mercado na ordem dos 50 mil 
milhões de dólares (36 mil milhões de euros). 

O mercado farmacêutico dos principais países emergentes perspectiva, segundo a IMS Health, um 
crescimento de 15% a 17% para um valor entre 170 e 180 mil milhões de dólares. A Europa e os EUA 
têm aqui, a sua grande oportunidade de negócio e consolidação. 

Na Europa os maiores mercados são a Alemanha, França, Itália, Espanha e Reino Unido, não devem 
ultrapassar os 3% – valor semelhante ao do Canadá. Os Estados Unidos vão continuar a ser o maior 
mercado, com um crescimento de 3% a 5%, o que corresponde a quase 330 mil milhões de euros (237 
mil milhões de euros). 

França 

O mercado farmacêutico francês viu o seu volume de negócios global crescer 2.7% durante os 
primeiros nove meses de 2010 em relação ao período homólogo de 2009 - uma evolução 
conduzida principalmente pela procura externa que, apesar de perspectivar um forte 
crescimento das exportações para o sector, não chega para animar o crescimento do mercado 
farmacêutico doméstico que diminuiu cerca de 2%. Se, por um lado, os laboratórios 
farmacêuticos beneficiam ainda do seu prestigiado know-how e do elevado proteccionismo 
estatal, já distribuidoras e farmácias enfrentam um futuro menos tranquilo, com os sucessivos 
cortes públicos empreendidos no sector da saúde, com elevados custos fixos e um mercado 
interno extremamente concorrencial. Em 2009, o nível de insolvências subiu mais de 50% no 
sector da distribuição e 10% no subsector farmacêutico. A tendência manteve-se em 2010 e o 
número de falências prevê aumentar em 2011. Os pagamentos na indústria farmacêutica são 
apesar de tudo feitos em 35 dias, não estando previstos agravamentos a esse nível. 
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Alemanha 

O sector farmacêutico alemão assume uma posição mais consolidada que o francês, 
diferenciando-se pela sua forte e tradicional posição nos mercados internacionais. Apesar dos 
desafios internos associados às medidas de regulação do sector empreendidas pelo governo, 
com taxas obrigatórias e congelamento dos preços dos medicamentos, a indústria 
farmacêutica alemã espera crescer, em termos de benefícios líquidos, 13% em 2011, 
beneficiando das medidas de redução de custos empreendidas nos últimos dois anos. O sector 
caracteriza-se por um elevado nível de solvência e liquidez que não deixa antever alterações 
nos próximos 12 meses, nem mesmo ao nível dos prazos de pagamento, estimados em 45 dias. 

Suíça 

Na Suíça, o volume de negócios da Industria Farmacêutica diminuiu 2,5 % no terceiro trimestre 
de 2010 comparado com o período homólogo de 2009, isto à medida que o preço dos 
fármacos diminuía e que o mercado suíço dos Cuidados de Saúde estagnava. A situação do 
sector foi, no entanto, compensada, pela boa performance do País nos mercados externos. A 
exportação de produtos farmacêuticos não foi afectada pela crise tendo aumentado 7,7 % em 
2010, comparado com os níveis anteriores à crise (2008). Esta posição permite prever a 
estabilidade dos prazos de pagamento e do número de falências para os próximos meses. A 
saúde financeira do sector farmacêutico suíço anuncia boas perspectivas de crescimento nos 
mercados emergentes. 

Suécia 

Comparado com outras indústrias, o sector farmacêutico apresenta, na Suécia, uma baixa taxa 
de insolvências, apesar de se perspectivar nesse ponto um ligeiro aumento para 2011, muito 
em consequência da desregulação do mercado farmacêutico empreendido em 2009 pelo 
Estado. O prazo de pagamentos tem permanecido estável nos últimos 6 meses, não sendo um 
indicador negativo deste sector. O desafio para a Suécia passa actualmente por encontrar uma 
nova geração de produtos que compense os efeitos resultantes da expiração de patentes a 
ocorrer nos tempos mais próximos. 

México 

No México, o sector farmacêutico beneficia de um constante e gradual aumento da procura 
resultante do envelhecimento populacional, mas sofre, por outro lado, de margens de lucro 
reduzidas devido à concorrência dos genéricos e a uma elevada competitividade ditada pela 
entrada de novos players internacionais no mercado. Os prazos de pagamento da indústria 
Farmacêutica mexicana situam-se entre os 90 e os 120 dias e, não tendo registado 
deterioração durante a crise económica, prevêem, tal como no caso do número de 
insolvências, manter-se estáveis nos próximos seis meses.  

 

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

2004 2.979.040.479 - 235.107.750 -

2005 3.104.611.558 4,20% 242.323.925 3,10%

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

2007 3.287.570.234 4,00% 252.699.564 4,60%

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

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

2010 3.237.850.618 -2,52% 245.369.842 -3,59%

Unidade: Euros

Fonte: IMS Health  
                            Tabela: Mercado total de medicamentos 
 

Em 2010, a venda de medicamentos genéricos retornou aos desempenhos positivos, registando um 
crescimento de 4,5%, face a 2009 e complementado por um crescimento de 10,92% nas embalagens 
vendidas. 
 

Período Vendas a PVP Var. %
Quota de 

Mercado
Embalagens Var. %

Quota de 

Mercado

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

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

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

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

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

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

2010 617.503.644 4,5% 19,07% 44.980.048 10,92% 18,33%

Unidade: Euros

Fonte: IMS Health  
     Tabela: Mercado medicamentos genéricos 
 

Em 2010, os medicamentos genéricos representam 19,0% da quota de mercado total em valor, 
aumentado 1,28p.p. e recuperando da perda registada em 2009. Em 2010, os medicamentos genéricos 
reforçaram a posição para 18,3% no mercado total em embalagens vendidas, registando um 
crescimento de 2,4p.p. em comparação com o ano de 2009.  
 

Para o mercado de medicamentos genéricos, 2010 foi um ano de recuperação e consolidação da 
tendência iniciada, pelo menos, desde 2004, assistindo-se a um aumento gradual da taxa de 
penetração, revelando uma grande capacidade para substituir os medicamentos não genéricos. 
 

 
Fonte: IMS Health 
* Mercado total de medicamentos em farmácias comunitárias, em Portugal Continental. Não inclui os medicamentos não 
sujeitos a receita médica comercializados fora das farmácias 
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RESUMO HISTÓRICO 

 
Ano 1956 

 Constituição da sociedade Laboratórios Basi - José Esteves Alves, Lda. 
 
Ano 2003 

 Alteração da sociedade para anónima, passando a denominar-se Laboratórios Basi - Industria 
Farmacêutica, S.A.  

 
Ano 2004 

 Os Laboratórios BASI iniciam em 2004 uma profunda reestruturação interna, assumindo uma 
nova política comercial e de marketing, não descaracterizando os valores da companhia e o 
seu passado. A imagem institucional é modernizada, bem como a de todas as suas 
especialidades farmacêuticas. 

 
Ano 2005 

 A aquisição da empresa Cesam Especialidades Farmacêuticas, Lda. resulta da execução do 
plano estratégico de crescimento e desenvolvimento aprovado pela Administração. Esta 
aquisição permite aos Laboratórios BASI aumentar os seus níveis de notoriedade junto de 
especialidades alvo e enriquecimento do seu portfólio. 

 
Ano 2006 

 Os Laboratórios BASI lançam no mercado do primeiro medicamento genérico Fluoxetina BASI. 
 
Ano 2007 

 Revalidação certificação ‘’Good Manufacturing Practices’’; 
 Reestruturação organizativa e requalificação da área fabril em conformidade com as Boas 

Práticas de Fabrico; 
 Takeover por parte do novo accionista de 97,99% do capital da companhia e nomeação de 

novo conselho de administração; 
 Lançamento Dagesil (diclofenac) Gel;  
 Lançamento de quatro novos medicamentos genéricos. 

 
Ano 2008 

 Lançamento de 5 novos medicamentos genéricos para venda em mercado ambulatório, e 9 
novos medicamentos para venda hospitalar. 

 
Ano 2009 

 Lançamento de 3 novos medicamentos genéricos para venda em mercado ambulatório 
(Sinvastatina Basi, Alparazolam Basi, Omeprazol Basi, e 3 novos medicamentos para venda 
hospitalar (Fluconazol Basi, Ondansetrom Basi, Pantoprazol Basi). 

 
Ano 2010 
 

 Construção do novo Laboratório de Controlo de Qualidade em Mortágua, já concluído; 
 Desenvolvimento de projecto para a implementação de uma nova unidade de fabrico e 

desenvolvimento, para líquidos orais e pastosos em Mortágua; 
 Aquisição de novas Autorizações de Introdução no Mercado (AIM), nomeadamente Soro 

fisiológico FarXpress, Glucose 5% FarXpress, Lactato de Ringer FarXpress, entre outras. 
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ANÁLISE ECONÓMICA 
 

valores em euros 2010 2009 Var. %

Proveitos Operacionais 9.178.506 6.000.679 53,0%

Resultado Bruto 5.167.778 3.600.794 43,5%

1.113.727 940.330 18,4%

Margem EBITDA 12,13% 15,67% -3,54 pp

Amortizações 778.777 657.255 18,5%

334.950 283.075 18,3%

Margem EBIT 3,65% 4,72% -1,07 pp

Resultados financeiros (17.185) (21.493) 20,0%

Resultados antes de impostos 317.765 261.582 21,5%

Resultado líquido do período 284.661 198.481 43,4%

por acção 0,21 0,15 43,4%

     Resultados operacionais antes de amortizações e provisões e 

perdas de imparidade (EBITDA)

     Resultados antes de impostos e encargos financeiros (EBIT)

 
 
 
PROVEITOS OPERACIONAIS 
 
Em 2010, os Proveitos Operacionais registaram um crescimento de 53% para os 9.178.506 euros, 
comparativamente aos 6.000.679 euros registados no ano 2009. À semelhança de 2009, os 
Laboratórios Basi apresentaram um desempenho operacional positivo, traduzido no crescimento dos 
proveitos operacionais. Destaca-se, novamente, o contributo importante obtido com a introdução de 
novos produtos genéricos nos mercados internacionais e a intensificação da prospecção em novos 
mercados. 
 
 
RESULTADOS 
 
Os resultados brutos cresceram 43,5%, consequência do óptimo desempenho do negócio, para 
5.167.778 euros relativamente aos 3.600.794 euros, registados no ano de 2009. A margem bruta 
registou uma diminuição de 3,9p.p., representando, em 2010, 56,4% do volume de negócios. Apesar 
do crescimento dos resultados brutos, a margem bruta tem registado sucessivas reduções justificadas 
quer (i) por força da estratégia de internacionalização (implementação da marca Basi em novos 
mercados), quer (ii) por força das sucessivas e, cada vez mais, sistemáticas reduções de preços dos 
medicamentos genéricos de referência (imposições legais). 
 
Os resultados operacionais antes de amortizações e provisões e perdas de imparidade (EBITDA) 
cresceram 18,4% para 1.113.727 euros evidenciando uma diminuição na margem de 3,54p.p., 
relativamente ao ano de 2009. O movimento negativo é, sobretudo, reflexo da adaptação da estrutura 
operacional, dotando-a de maior flexibilidade e maior capacidade de resposta aos desafios que se 
perspectivam. 
 
Os resultados antes de encargos financeiros e impostos (EBIT) aumentaram, para 334.950 euros, 
registando uma diminuição na margem de 1,07p.p., relativamente ao ano de 2009.  
 

valores em euros 2010 2009 Var. %

Juros e rendimentos similares suportados (17.655) (22.658) -22,1%

Juros e rendimentos similares obtidos 469 1.164 -59,7%

(17.185) (21.493) -20,0%  
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Os resultados financeiros registaram um movimento positivo de 4.308 euros para -17.185 euros, 
relativamente ao ano 2009, que havia registado -21.493 euros. O movimento positivo resultou da 
diminuição dos juros suportados com o financiamento devido à redução do montante da dívida com as 
operações de Locação Financeira. 
 

 
INVESTIMENTO  
 
Em 2010 o investimento ascendeu a 3.346.445 euros comparativamente a 214.404 euros, registado 
em 2009. O investimento foi concretizado de acordo com o plano de investimento definido, tendo sido 
investidos 2.601.920 euros em activos fixos tangíveis, o que equivale a um crescimento de 1606,1% 
face a 2009 e 744.525 euros em activos intangíveis, o que equivale a um crescimento de 1102,9% face 
2009. 
 
O investimento em activos fixos tangíveis resultou, essencialmente, (i) da construção do Laboratório 
de Controlo de Qualidade, localizado no Parque Industrial de Mortágua, investimento caracterizado 
como prioritário e estratégico e (ii) do desenvolvimento do projecto para a implementação de uma 
nova unidade de fabrico e desenvolvimento, para líquidos orais e pastosos em Mortágua; 
 
 

(valores expressos em euros)

Activos fixos tangíveis 2.601.920 152.508 1606,1%

Activos intangíveis 744.525 61.896 1102,9%

Totais 3.346.445 214.404 1460,8%

Política de investimentos
2010 2009 Var. %

Investimentos

 
 
 
O investimento em activos fixos intangíveis resultou do esforço realizado na aquisição de novas 
Autorizações de Introdução no Mercado (AIM), nomeadamente Soro fisiológico FarXpress, Glucose 5% 
FarXpress, Lactato de Ringer FarXpress. 
 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Em 2010, o número de colaboradores aumentou (+11) terminando o ano com 43 colaboradores, tendo 
o valor de remunerações e encargos suportados (segurança social, seguros) neste período ascendido a 
753.519,86 euros, o que se traduziu num crescimento de 27,8%, comparativamente ao ano 2009.  
 
De forma sustentada e coordenada com uma política de investimento industrial, a politica de recursos 
humanos passa sobretudo por garantir maior flexibilidade, capacidade empreendedora, capacidade de 
decisão e experiência, permitindo que a estrutura responda de forma adequada num cenário de risco 
e volatilidade dos mercados.  
 
Em 2010, a implementação do Laboratório de Controlo de Qualidade e a perspectiva de crescimento, 
proporcionou o reforço por quadros especializados. 
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(valores expressos em euros)

2010 2009

Número de trabalhadores no final do período 43 32

Número médio de trabalhadores ao longo do período 43 32

Idade média dos trabalhadores 38 42

Antiguidade média dos trabalhadores (anos) 3,4 4,6

Horas de formação totais 358 1.672

Média de horas de formação por trabalhador 8,33 52,23

Gastos com o pessoal 753.520 589.535

Gastos médios por trabalhador 17.524 18.423

VAB por trabalhador 42.961 46.802

Taxa geral de absentismo 0,99 0,01

Total de acidentes de trabalho 1 2

Recursos humanos

 
 
 
 
Em 2010, o ajustamento produzido no quadro, com o reforço por colaboradores especializados, 
provocou uma deterioração nos índices de desempenho e contribuição por colaborador traduzido pelo 
decréscimo de 8,2% do rácio VAB/Colaborador, comparativamente a 2009.  
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SITUAÇÃO FINANCEIRA  
 

valores em euros 2010 2009 Var. %

Activos Fixos 4.625.120 2.168.448 113,3%

Outros activos não correntes 63.982 1.325 4728,4%

Inventários 498.177 555.228 -10,3%

Devedores correntes 3.955.170 2.535.392 56,0%

Disponibilidades e equivalentes 22.643 235.210 -90,4%

Activo Total 9.165.092 5.495.603 66,8%

Capital Próprio 3.473.458 1.123.986 209,0%

Outros passivos não correntes 3.987 6.493 -38,6%

Divida não correntes 2.906.656 2.457.820 18,3%

Outros passivos correntes 2.780.992 1.907.305 45,8%

Passivo Total 5.691.634 4.371.618 30,2%  
 
 

O activo total a 31 de Dezembro de 2010 ascendeu a 9.165.092 euros, face a 5.495.603 euros em 
Dezembro de 2009. 

 
Os capitais próprios aumentaram de 1.123.986 euros para 3.473.458 euros em 31 de Dezembro de 
2010. O aumento dos capitais próprios deveu-se à conversão, aprovada pela accionista FHC – 
Farmacêutica, Lda., de 2.173.065 euros em Outros Instrumentos de Capital Próprio e ao resultado 
líquido gerado no período de 2010, que ascendeu a 284.661 euros. 

 
O rácio entre Capitais Próprios e Activo (autonomia financeira) situou-se, no fim de 2010, nos 37,9%, 
face aos 20,5% em 2009. Apesar do crescimento de 66,8% do activo total face a 2009, o óptimo 
desempenho operacional da empresa, articulado com o aumento dos capitais próprios através da 
conversão de 2.173.065 euros em Outros Instrumento de Capital Próprio, permitiu reforçar os capitais 
próprios em 209% e contribuir para o incremento da capacidade de solver as obrigações com recurso 
aos capitais próprios. 
 
O passivo total a 31 de Dezembro de 2010 ascendeu a 5.691.634 euros, face a 4.371.618 euros em 
Dezembro de 2009. 
 
Em 2010, o investimento em fundo de maneio ascendeu a 489.040 euros, reflectindo a alteração do 
ciclo financeiro, nomeadamente a redução significativa do prazo médio de pagamentos, 
comparativamente à redução verificada no prazo médio de recebimentos. 
 

valores em euros 2010 2009 Var. %

Activos não correntes 4.689.102 2.169.773 116,1%

Passivos não correntes 2.910.643 2.464.313 18,1%

Capitais próprios 3.473.458 1.123.986 209,0%

Fundo de maneio 1.694.999 1.418.525 19,5%

Necessidades cíclicas - Restantes activos correntes 4.453.347 3.090.620 44,1%

Recursos cíclicos - Restantes passivos correntes 2.780.992 1.907.305 45,8%

Necessidades de fundo de maneio 1.672.355 1.183.316 41,3%

Caixa e equivalentes de caixa 22.643 235.210 -90,4%

Tesouraria líquida 22.643 235.210 -90,4%  
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O prazo médio de recebimentos (PMR) calculado em 57 dias, face aos 71 dias calculado em 2009. O 
prazo médio de pagamentos (PMP) calculado em 77 dias, face aos 103 dias calculado em 2009. O prazo 
médio de Stocks (PMS) calculado em 46 dias, face aos 86 dias calculado em 2009. 
 
Tal como em 2009, durante o presente exercício a prossecução da parceria estratégia estabelecida 
entre a FHC – Farmacêutica e a participada Basi - através da plataforma logística e comercial para 
distribuição nacional e exportação em regime de exclusividade, assim como com o acordo existente 
para promoção e distribuição no canal hospitalar – tem possibilitado que esta coloque de imediato 
uma parte significativa da produção, optimizando assim a gestão de stocks de produto acabado. 
 
A dívida líquida (divida financeira - disponibilidades e equivalentes) ascendeu a 2.884.013 euros em 31 
de Dezembro de 2010, registando um aumento de 661.402 euros (29,8%) face ao 31 de Dezembro de 
2009. O aumento da dívida deveu-se essencialmente à contratação de duas linhas de financiamento 
PME INVESTE nos montantes de 750.000 euros e 1.000.000 euros, justificada pelo investimento 
realizado no Laboratório de Controlo de Qualidade e pelo investimento no desenvolvimento do 
projecto para a implementação de uma nova unidade de fabrico e desenvolvimento, para líquidos 
orais e pastosos, no Parque Industrial de Mortágua. 
 
Em 2010, para além do recurso às duas linhas de financiamento PME INVESTE no valor total de 
1.750.000 euros, a capacidade financeira da Basi foi complementada com o reforço financeiro no valor 
de 1.115.000 euros por parte da FHC – Farmacêutica. 
 
 

valores em euros 2010 2009 Var. %

Dívida Líquida 2.884.013 2.222.611 29,8%

EBITDA 1.113.727 940.330 18,4%

Dívida Líquida / EBITDA 2,6 x 2,4 x 0,2 x

Dívida Liquida: dívida financeira (incl. leasing) + suprimentos - disponibilidades  
 
 
O rácio Dívida Líquida/EBITDA apresenta em 2010 o valor de 2,6x, face ao valor de 2,4x em 2009. 
Apesar de uma performance operacional positiva, traduzida pelo crescimento de 18,4% do EBITDA, o 
aumento da dívida líquida, que registou um crescimento de 29,8%, contribuiu para uma ligeira 
deterioração do indicador de risco, +0,2x.  
 
Não obstante, o rácio calculado enquadra-se abaixo do limite máximo convencionado (< 4x), para 
efeito de análise de risco.  
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INDICADORES DESEMPENHO 
 

2010 2009 Var.

Económicos 

EBITDA 1.113.727 940.330 18,4%

EBIT 334.950 283.075 18,3%

EBITDA % 12,1% 15,7% -3,5 pp

EBIT % 3,6% 4,7% -1,1 pp

VAB 1.847.340 1.497.669 23,3%

Rentabilidade

Rentabilidade dos Capitais Próprios 8,2% 17,7% -9,5 pp

Rentabilidade do Activo 3,1% 3,6% -0,5 pp

Rentabilidade Operacional das Vendas 3,7% 4,7% -1,0 pp

Estrutura

Autonomia Financeira 37,9% 20,5% 17,4 pp

Solvabilidade 0,61 0,26 0,35

Debt to Equity 0,84 2,19 -1,3

Leverage 45,6% 68,6% -23,1 pp

Liquidez

Liquidez Geral 1,6 1,7 -0,1

Liquidez Reduzida 1,4 1,5 0,0

Liquidez Imediata 0,0 0,1 -0,1

Actividade (dias)

PMP 77 103 -27

PMR 57 71 -14

PMS 46 86 -40  
 
 
PRINCIPAIS RISCOS E INCERTEZAS 
 
RISCO CAMBIAL 

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

 
O risco de taxa de juro representa a possibilidade de existirem flutuações no montante dos encargos 
financeiros futuros em empréstimos contraídos devido à evolução do nível de taxas de juro de 
mercado. Os Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, S.A., no decurso da sua actividade recorre a 
financiamentos externos estando exposta ao risco de taxa de juro dado que grande parte da dívida 
financeira da empresa é indexada a taxas de juro de mercado. 
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RISCO DE LIQUIDEZ 

 
O risco de liquidez representa a capacidade da empresa fazer face às suas responsabilidades 
financeiras tendo em conta os recursos financeiros disponíveis. A empresa procura garantir que a 
estrutura e o nível de financiamento seja adequado à natureza das suas obrigações. Os empréstimos 
de médio e longo prazo são contratados geralmente por prazos de 3 a 5 anos. 
 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Dando cumprimento ao Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro e Decreto n.º 411/91, de 17 de 
Outubro, o Conselho de Administração dos Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, S.A. informa 
que não tem dívidas em mora perante o Estado ou quaisquer outras entidades públicas, incluindo a 
Segurança Social, respectivamente. 
 
 
PERSPECTIVAS 
 
Definitivamente a área da saúde em geral foi eleita pela maioria dos governos como uma das 
preferenciais para cortes com vista a consolidação orçamental. 
 
A redução dos orçamentos disponíveis não facilitou as operações industriais e comerciais da indústria 
farmacêutica. Esperamos, portanto, constrangimentos sobretudo a nível do consumo e dos preços. 
 
Esta situação há muito que foi perspectivada por nós, pelo que estamos conscientes da necessidade de 
manteremos estruturas eficientes e muito competitivas. 
 
O nosso âmbito global de actuação e a nossa proximidade de mercados emergentes serão certamente 
factores que influenciarão positivamente o nosso desempenho. 
 
A nossa vertente exportadora sempre foi sustentada por mercados muito competitivos, onde os 
medicamentos genéricos são prioritários e onde as acções de marketing e promocionais são preteridas 
perante um preço de custo justo e acessível. 
 
Estamos convictos que no futuro teremos que efectuar alguns ajustes mas, de uma forma geral, 
manteremos a estratégia de competitividade aliada a um portfolio cada vez mais adequado às 
necessidades de cada mercado. 
 
Assim, eventuais perdas na cadeia de valor serão certamente compensadas por ganhos de eficiência e 
escala produtiva. 
 
 
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
 
O Conselho de Administração propõe à Assembleia-Geral que o resultado líquido apurado nas 
demonstrações financeiras no montante de 284.661 euros, registado no ano de 2010, seja transferido 
para: 
 
Reservas Legais: 15.000,00 euros 
Resultados transitados: 269.661,44 euros 
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ACÇÕES PRÓPRIAS 
 
 

(valores expressos em euros)

2010 2009

Número de acções 24.417 -

Valor nominal unitário 1,00 -

Valor nominal total 24.417 -

Percentagem do capital social 1,84% -

Número de acções 24.417  -

Valor nominal unitário 1,00 -

Valor nominal total 24.417  -

Percentagem do capital social 1,84% -

Capital social 1.326.935 1.326.935

Acções próprias

Acções próprias detidas no

final do período

Acções próprias adquiridas

no período
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(valores expressos em euros)

2010 2009

Vendas  e serviços  prestados 23 9.172.869 6.041.482

Subs ídios  à  exploração 24 19.907 32.197

Variação nos  inventários  da  produção 25 (14.271) (73.000)

Custo das  mercadorias  vendidas  e matérias  consumidas 26 (3.990.821) (2.367.689)

Fornecimentos  e serviços  externos 27 (3.278.222) (2.026.414)

Gastos  com pessoal 28 (753.520) (589.535)

Outros  rendimentos  e ganhos 29 286.480 436.630

Outros  gastos  e perdas 30 (328.697) (513.341)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 1.113.727 940.330

Gastos/reversões  de depreciação e de amortização 5; 6 (778.777) (657.255)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 334.950 283.075

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 31 469 1.164

Juros  e gastos  s imi lares  suportados 31 (17.655) (22.658)

Resultado antes de impostos 317.765 261.582

Imposto sobre rendimento do período 33 (33.104) (63.101)

Resultado liquido do período 284.661 198.481

Resultado por acção básico 0,21 0,15

Para ser l ido com o anexo às demonstrações financeiras

NOTAS
Períodos

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2010 E 2009 
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DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 
(valores expressos em euros)

31-12-2010 31-12-2009

ACTIVO

Activo não corrente

Activos  fixos  tangíveis 5 3.119.199 727.963

Activos  intangíveis 6 1.505.920 1.440.485

Participações  financeiras  - Outros  métodos 3 17.520 -

Activos  por impostos  di feridos 7 46.462 1.325

4.689.102 2.169.773

Activo corrente

Inventários 8 498.177 555.228

Cl ientes 9 1.420.961 1.168.008

Adiantamentos  a  fornecedores 10 1.097.845 -

Estado e outros  entes  públ icos 11 1.205.071 548.437

Outras  contas  a  receber 12 58.905 451.562

Diferimentos 13 172.388 367.385

Caixa  e depós i tos  bancários 14 22.643 235.210

4.475.991 3.325.830

Total do ACTIVO 9.165.092 5.495.603

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO

Capita l  rea l i zado 15 1.326.935 1.323.259

Acções  (quotas) próprias 16 (34.709) -

Outros  instrumentos  de capita l  próprio 17 2.173.065 -

Reservas  lega is 18 14.132 4.132

Resultados  trans i tados 19 (290.626) (401.886)

Resultado líquido do período 284.661 198.481

Total do Capital Próprio 3.473.458 1.123.986

PASSIVO

Passivo não corrente

Financiamentos  obtidos 20 2.906.656 2.457.820

Pass ivos  por impostos  di feridos 7 3.987 6.493

2.910.643 2.464.313

Passivo corrente

Fornecedores 21 1.512.212 1.215.113

Adiantamentos  de cl ientes 3 527.833 -

Estado e outros  entes  públ icos 11 47.578 38.219

Outras  contas  a  pagar 22 590.149 493.484

Diferimentos 13 103.219 160.489

2.780.992 1.907.305

Total do Passivo 5.691.634 4.371.618

Total do Capital Próprio e do Passivo 9.165.092 5.495.603

Para ser l ido com o anexo às demonstrações financeiras

Notas
Datas
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2010 E 2009 

 
(valores expressos em euros)

2010 2009

Fluxos  de ca ixa  das  actividades  operacionais  - método directo

Recebimentos  de cl ientes 9 9.564.512 5.692.720

Pagamentos  a  fornecedores 21 (7.892.376) (4.071.863)

Pagamentos  ao pessoal 22; 28 (760.090) (582.652)

Caixa  gerada pelas  operações  912.045 1.038.205

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 11 (64.223) (48.873)

Outros  recebimentos/pagamentos 12; 22 (1.143.661) (308.222)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) (295.838) 681.110

Fluxos  de ca ixa  das  actividades  de investimento

Pagamentos  respeitantes  a :

Activos  fixos  tangíveis 5 (2.017.153) (596.403)

Activos  intangíveis 6 (452.062) (165.196)

Investimentos  financeiros 3 (17.520) -

Recebimentos  provenientes  de:

Juros  e rendimentos  s imi lares 31 469 1.164

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) (2.486.265) (760.434)

Fluxos  de ca ixa  das  actividades  de financiamento

Recebimentos  provenientes  de:

Financiamentos  obtidos 20 448.836 1.000.000

Real izações  de capita l  e de outros  instrumentos  de capita l  próprio 17 2.173.065 -

Pagamentos  respeitantes  a :

Financiamentos  obtidos 20 - (674.118)

Juros  e gastos  s imi lares 31 (17.547) (23.439)

Outras  operações  de financiamento 22 (34.709) -

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 2.569.645 302.443

Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) (212.458) 223.118

Efeito das  di ferenças  de câmbio (108) 1.241

Caixa  e seus  equiva lentes  no início do período 235.210 10.851

Caixa  e seus  equiva lentes  no fim do período 22.643 235.210

NOTAS
Períodos

Para  ser l ido com o anexo às  demonstrações  financeiras  
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Capita l  

rea l izado

Acções  

(quotas) 

próprias

Prestações  

suplementares  

e outros  

instrumentos  de 

capita l  próprio

Reservas  

legais

Resultados  

trans i tados

Resultado 

l íquido do 

período

Total do 

Capital 

Próprio

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2009 1 1.323.259 4.132 (467.509) 65.624 925.505

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Outras  a l terações  reconhecidas  no capita l  

próprio
19 - - - - 65.624 (65.624)

2 - - - - 65.624 (65.624) -

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 198.481 198.481

RESULTADO INTEGRAL 4=2+3 132.857 198.481

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO 

PERÍODO

5

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2009 6=1+2+3+5 1.323.259 - - 4.132 (401.886) 198.481 1.123.986

NOTAS

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital 

Capita l  

rea l izado

Acções  

(quotas) 

próprias

Prestações  

suplementares  

e outros  

instrumentos  de 

capita l  próprio

Reservas  

legais

Resultados  

trans i tados

Resultado 

l íquido do 

período

Total do 

Capital 

Próprio

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2010 6 1.323.259 4.132 (401.886) 198.481 1.123.986

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Outras  a l terações  reconhecidas  no capita l  

próprio
18; 19 - - - 10.000 111.260 (198.481) (77.221)

7 - - - 10.000 111.260 (198.481) (77.221)

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 284.661 284.661

RESULTADO INTEGRAL 9=7+8 86.181 207.440

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO 

PERÍODO

Real izações  de capita l 15 3.676 - - - - - 3.676

Outras  operações 16; 17 - (34.709) 2.173.065 - - - 2.138.356

10 3.676 (34.709) 2.173.065 - - - 2.142.032

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2010 11=6+7+8+10 1.326.935 (34.709) 2.173.065 14.132 (290.626) 284.661 3.473.458

NOTAS

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital 

Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2010 E 2009 
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Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010   
 

(Valores expressos em euros) 
 

 
1. NOTA INTRODUTÓRIA 
Os LABORATÓRIOS BASI – Indústria Farmacêutica, S.A., com sede na Rua do Padrão, n.º 98, 3000 – 312 
Coimbra, com o NIPC 506632296, tem como objectivo social a fabricação, comercialização (por 
grosso), importação e exportação de produtos farmacêuticos. 
 
 
2. REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
 
2.1. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 
Os LABORATÓRIOS BASI – Indústria Farmacêutica, S.A., apresentam as suas demonstrações financeiras 
elaboradas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Dec. Lei n.º 
158/2009, de 13 de Julho, com as rectificações da Declaração de Rectificação n.º 67-B/2009, de 11 de 
Setembro, e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2010, de 23 de Agosto.  
 
O SNC é regulado pelos seguintes instrumentos legais: 
 

 Aviso n.º 15652/2009, de 7 de Setembro (Estrutura Conceptual); 

 Portaria n.º 986/2009, de 7 de Setembro (Modelos de Demonstrações Financeiras); 

 Portaria n.º 1011/2009, de 9 de Setembro (Código de Contas); 

 Aviso n.º 15655/2009, de 7 de Setembro (Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro); 

 Aviso n.º 15654/2009, de 7 de Setembro (Norma contabilística e de relato financeiros para 

pequenas entidades); 

 Aviso n.º 15653/2009, de 7 de Setembro (Normas Interpretativas). 

 
A adopção das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) ocorreu pela primeira vez em 2010, 
pelo que a data de transição do referencial contabilístico POC para este normativo é 1 de Janeiro de 
2009, tal como estabelecido pela NCRF 3 – Adopção pela primeira vez das Normas Contabilísticas e de 
Relato Financeiro. 

 
Nos termos dessa norma, os efeitos reportados à data de transição para as NCRF (1 de Janeiro de 
2009) foram registados em capitais próprios e estão descritos no quadro que segue, no qual se 
explicitam igualmente os ajustamentos efectuados nas últimas demonstrações financeiras anuais 
apresentadas (31 de Dezembro de 2009). 
 

Reconciliação do Capital Próprio 31-Dez-09 1-Jan-09

Capital próprio POC 1.127.662 929.181

Capital não realizado (3.676) -

Capital Próprio NCRF 1.123.986 929.181

Reconciliação do Resultado

Resultado liquido POC 198.481

Resultado líquido NCRF 198.481  
 
 

2.2. Pressuposto da continuidade 
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com os 
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 
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2.3. Regime do acréscimo 
A Empresa regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os 
rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento 
em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os 
correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por 
acréscimos e diferimentos”. 
 
2.4. Classificação dos activos e passivos não correntes 
Os activos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da 
posição financeira são classificados, respectivamente, como activos e passivos não correntes. 
Adicionalmente, pela sua natureza, os ‘Impostos diferidos’ e as ‘Provisões’ são classificados como 
activos e passivos não correntes. 
 
2.5. Passivos contingentes 
Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a 
não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afectando benefícios económicos futuros seja 
remota. 
 
2.6. Passivos financeiros 
Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual independentemente 
da forma legal que assumam. 
 
2.7. Eventos subsequentes 
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que 
existiam nessa data não reflectidos nas demonstrações financeiras. 
 
Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às 
demonstrações financeiras. 
 
2.8. Derrogação das disposições do SNC 
No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC. 
 
 
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as 
que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios 
apresentados, salvo indicação em contrário. 
 
3.1. Activos fixos tangíveis 
Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e 
das perdas por imparidade acumuladas. 
 
As depreciações são calculadas de acordo com o método das quotas constantes anuais, utilizando-se 
para o efeito as taxas máximas de depreciação constantes no decreto regulamentar nº 2/90 de 12 de 
Janeiro, para os bens adquiridos até 31 de Dezembro de 2009, e o decreto regulamentar nº25/2009, 
de 14 de Setembro, para os bens adquiridos a partir de 01 de Janeiro de 2010. 
 
As despesas com reparação e manutenção destes activos são consideradas como gasto no período em 
que ocorrem.  
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3.2. Activos intangíveis 
Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das 
perdas por imparidade acumuladas. Estes activos só são reconhecidos se for provável que deles 
advenham benefícios económicos futuros para a Empresa, sejam controláveis pela Empresa e se possa 
medir razoavelmente o seu valor. 
 
As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método das quotas constantes em 
conformidade com o período de vida útil estimado.  
 
3.3. Participações financeiras 
As participações financeiras que não estejam classificados como activos não correntes detidos para 
venda ou incluídos num grupo para alienação que esteja classificado como activos não correntes 
detidos para venda, são reconhecidos ao custo de aquisição e são sujeitos a testes de imparidade 
periódicos, sempre que existam indícios que determinada participação financeira possa estar em 
imparidade. 
 
3.4. Imposto sobre o rendimento 
O gasto relativo a imposto sobre o rendimento do período resulta da soma do imposto corrente e 
diferido. 
 
O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da Entidade 
de acordo com as regras fiscais em vigor; o imposto diferido resulta das diferenças temporárias entre o 
montante dos activos e passivos para efeitos de relato contabilístico (quantia escriturada) e os 
respectivos montantes para efeitos de tributação (base fiscal), de prejuízos fiscais dedutíveis e créditos 
fiscais não utilizados, mas susceptíveis de utilização futura, assim como de diferenças temporárias 
decorrentes dos ajustamentos de transição de referencial contabilístico POC para referencial SNC. 
 
Os impostos diferidos activos e passivos são calculados utilizando as taxas de tributação em vigor ou 
anunciadas para vigorar à data expectável da reversão das diferenças temporárias. 
 
Os activos por impostos diferidos são reconhecidos apenas quando existem expectativas razoáveis de 
obtenção de lucros fiscais futuros suficientes para a sua utilização, ou nas situações em que existam 
diferenças temporárias tributáveis que compensem as diferenças temporárias dedutíveis no período 
da sua reversão. 
 
No final de cada período é efectuado um recalculo desses impostos diferidos, sendo os mesmos 
reduzidos sempre que deixe de ser provável a sua utilização futura. 
 
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por 
parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, 
até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), excepto quando tenham havido prejuízos fiscais, ou 
estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das 
circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Assim, as declarações fiscais da Empresa dos 
anos de 2007 a 2010 ainda poderão estar sujeitas a revisão. 
 
3.5. Inventários 
As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de 
aquisição. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o 
custo médio ponderado como método de custeio.  
 
Os produtos acabados e intermédios bem como os produtos e trabalhos em curso são valorizados ao 
custo de produção. 
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3.6. Clientes e outros valores a receber 
As dívidas de Clientes e outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem 
juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 
 
3.7. Caixa e equivalentes de caixa 
Esta rubrica inclui caixa e depósitos bancários à ordem.  
 
3.8.  Fornecedores e outras contas a pagar 
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não 
vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 
 
3.9. Transacções em moeda estrangeira 
As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da 
transacção. Os activos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para 
Euros à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. As diferenças cambiais resultantes desta 
conversão são reconhecidas nos resultados. 
 
Os activos e passivos não monetários registados ao custo histórico, expressos em moeda estrangeira, 
são convertidos à taxa de câmbio da data da transacção. 
Activos e passivos não monetários expressos em moeda estrangeira registados ao justo valor são 
convertidos à taxa de câmbio em vigor na data em que o justo valor foi determinado. 
 
3.10. Financiamentos bancários 
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido, líquido de comissões com a 
emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efectiva 
são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo. 
 
Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito 
incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato. 
 
3.11. Locações 
Os contratos de locação são classificados como locações financeiras se, através deles, forem 
transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade do activo e como 
locações operacionais se, através deles, não forem transferidos substancialmente todos os riscos e 
vantagens inerentes à posse do activo. 
 
A classificação das locações em financeiras ou operacionais depende da substância da transacção e 
não da forma do contrato. 
 
Os activos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as 
correspondentes responsabilidades, são contabilizados reconhecendo os activos fixos tangíveis e as 
depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o 
plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações 
dos activos fixos tangíveis são reconhecidos como gastos na Demonstração dos resultados do exercício 
a que respeitam. 
 
Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gastos na 
Demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação. 
 
3.12. Rendimentos e gastos 
Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu 
pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio de contabilidade em regime de acréscimo.  
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O rédito compreende os montantes facturados na venda de produtos ou prestações de serviços 
líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos. 
 
3.13. Subsídios 
Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de 
que o subsídio venha a ser recebido e de que a Empresa cumpre com todas as condições para o 
receber. 
 
Os subsídios ao investimento não reembolsáveis para financiamento de activos tangíveis e intangíveis 
são registados no Capital próprio e reconhecidos na Demonstração dos resultados, proporcionalmente 
às depreciações/amortizações respectivas dos activos subsidiados. 
 
Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados e são 
reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento 
de recebimento do subsídio. 

 
 

4. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS/ESTIMATIVAS E CORRECÇÕES DE ERROS FUNDAMENTAIS 
Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 não foram efectuadas alterações 
de políticas contabilísticas, nem foram detectados erros materialmente relevantes. 
 
 
5. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
Os activos fixos tangíveis da empresa encontram-se registados de acordo com as politicas 
contabilísticas descritas no ponto 3. do presente relatório. 
 
O movimento ocorrido nos activos fixos tangíveis e respectivas depreciações, nos exercícios de 2010 e 
de 2009 foi o seguinte:  

 

 Saldo em

01-Jan-09 

 Aquisições

/ Dotações 
 Abates Transferências Revalorizações

 Saldo em

31-Dez-09 

Custo:

   Edifícios e outras construções 430.474 - - - - 430.474

   Equipamento básico 618.075 11.060 - - - 629.134

   Equipamento de transporte 152.644 - (69.000) - - 83.644

   Equipamento administrativo 107.905 9.833 - - - 117.737

   Outros activos fixos tangíveis 19.373 19.046 - - - 38.419

   Activos fixos tangíveis em curso 14.123 112.570 - - - 126.693

   Ad. p/ conta activos fixos tangíveis 12.533 - (12.533) - -

1.355.127 152.508 (81.533) - - 1.426.102

Depreciações acumuladas

   Edifícios e outras construções 127.915 43.058 - - - 170.974

   Equipamento básico 281.600 70.799 - - - 352.399

   Equipamento de transporte 110.994 20.825 (69.000) - - 62.819

   Equipamento administrativo 76.532 18.707 - - - 95.238

   Outros activos fixos tangíveis 11.637 5.072 - - - 16.708

608.678 158.461 (69.000) - - 698.139

31 de Dezembro de 2009
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 Saldo em

01-Jan-10 

 Aquisições

/ Dotações 
 Abates Transferências Revalorizações

 Saldo em

31-Dez-10 

Custo:

   Edifícios e outras construções 430.474 84.892 - - - 515.366

   Equipamento básico 629.134 21.239 - - - 650.373

   Equipamento de transporte 83.644 - - - - 83.644

   Equipamento administrativo 117.737 51.674 (95) - - 169.317

   Outros activos fixos tangíveis 38.419 22.240 - - - 60.659

   Activos fixos tangíveis em curso 126.693 2.396.874 - - 2.523.568

   Ad. p/ conta activos fixos tangíveis - 25.000 - - - 25.000

1.426.102 2.601.920 (95) - - 4.027.927

Depreciações acumuladas

   Edifícios e outras construções 170.974 47.948 - - - 218.921

   Equipamento básico 352.399 80.079 - - - 432.479

   Equipamento de transporte 62.819 20.825 - - - 83.644

   Equipamento administrativo 95.238 46.215 (95) - - 141.358

   Outros activos fixos tangíveis 16.708 15.617 - - - 32.326

698.139 210.684 (95) - - 908.728

31 de Dezembro de 2010 
 

 
 

 
 

 
 
 
6. ACTIVOS INTANGÍVEIS 
Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, o movimento ocorrido nos activos 
intangíveis, foi o seguinte: 
 

 

 Saldo em

01-Jan-09 

 Aquisições

/ Dotações 
 Abates Transferências

 Perdas por 

imparidade 

 Saldo em

31-Dez-09 

Custo

   Projectos de desenvolvimento 199.255 - - - - 199.255

   Software - - - - - -

   Propriedade industrial 2.989.620 - - (573.556) - 2.416.065

   Outras activos intangíveis 7.639 - (7.639) 651.409 - 651.409

   Activos intangíveis em curso 50.383 61.896 - (77.854) 34.425

3.246.897 61.896 (7.639) - - 3.301.154

Depreciações Acumuladas

   Projectos de desenvolvimento 187.244 12.010 - - - 199.255

   Software - - - - - -

   Propriedade industrial 1.174.631 486.783 - (314.848) - 1.346.566

   Outras activos intangíveis 7.639 - (7.639) 314.848 - 314.848

1.369.514 498.793 (7.639) - - 1.860.669

31 de Dezembro de 2009
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 Saldo em

01-Jan-10 

 Aquisições

/ Dotações 
 Abates Transferências

 Perdas por 

imparidade 

 Saldo em

31-Dez-10 

Custo

   Projectos de desenvolvimento 199.255 - - - - 199.255

   Software - 21.977 - - - 21.977

   Propriedade industrial 2.416.065 - (195.415) 520.511 - 2.741.160

   Outras activos intangíveis 651.409 19.135 - - - 670.544

   Activos intangíveis em curso 34.425 733.413 (23.749) (520.511) 223.579

3.301.154 774.525 (219.164) - - 3.856.516

Depreciações Acumuladas

   Projectos de desenvolvimento 199.255 - - - - 199.255

   Software - 11.195 - - - 11.195

   Propriedade industrial 1.346.566 422.789 (78.166) - - 1.691.189

   Outras activos intangíveis 314.848 134.109 - - - 448.957

1.860.669 568.093 (78.166) - - 2.350.595

31 de Dezembro de 2010

 
 
 
7. ACTIVOS E PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS 
O movimento ocorrido nos activos e passivos por impostos diferidos, nos exercícios findos em 31 de 
Dezembro de 2009 e 2010, de acordo com as diferenças temporárias que os geraram foi como segue: 
 
 

 Saldo em

01-Jan-09 

 Resultado 

líquido 

 Capitais 

próprios 

 Resultado 

líquido 

 Capitais 

próprios 

 Saldo em

31-Dez-09 

Activos por impostos diferidos

   Outros - 1.325 - - - 1.325

- 1.325 - - - 1.325

Passivos por impostos diferidos

   Outros - 6.493 - - - 6.493

- 6.493 - - - 6.493

 Saldo em

01-Jan-10 

 Resultado 

líquido 

 Capitais 

próprios 

 Resultado 

líquido 

 Capitais 

próprios 

 Saldo em

31-Dez-10 

Activos por impostos diferidos

   Outros 1.325 45.137 - - - 46.462

1.325 45.137 - - - 46.462

Passivos por impostos diferidos

   Outros 6.493 - - (2.506) - 3.987

6.493 - - (2.506) - 3.987

Constituição Reversão

31 de Dezembro de 2009

31 de Dezembro de 2010

Constituição Reversão

 
 
 
Os activos e passivos por impostos diferidos são referentes a Subsídios, Acréscimos e Diferimentos e 
Leasings.  
 
 
8. INVENTÁRIOS 
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 a rubrica “Inventários” apresentava a seguinte composição: 
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                                            31-Dez-10 31-Dez-09

   Mercadorias - 14.733

   Materias primas subsidiárias e de consumo 430.912 296.475

   Produtos acabados 62.413 237.352

   Obras em curso 4.852 6.669

498.177 555.228

   Perdas por imparidades de inventários - -

498.177 555.228  
 
 
9. CLIENTES 
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 a rubrica “Clientes” tinha a seguinte composição: 
 

 Não 

corrente 
 Corrente 

 Não 

corrente 
 Corrente 

Clientes

   Clientes conta corrente - 1.420.961 - 1.168.008

- 1.420.961 - 1.168.008

   Perdas por imparidade acumuladas - - - -

- 1.420.961 - 1.168.008

 Clientes 

gerais 

 Grupo /

relacionado

s 

 Clientes 

gerais 

 Grupo /

relacionados 

Clientes

   Clientes conta corrente 367.626 1.053.334 152.838 1.015.170

367.626 1.053.334 152.838 1.015.170

31-Dez-10 31-Dez-09

31-Dez-10 31-Dez-09

 
 
 
10. ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 
A rubrica “Adiantamentos a Fornecedores”, a 31 de Dezembro de 2010, reflecte adiantamentos por 
conta de matérias-primas. 
 

 
11. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no activo e no 
passivo, apresentava os seguintes saldos: 

31-Dez-10 31-Dez-09

Activo

   Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 1.205.071 548.437

1.205.071 548.437

Passivo

   Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC) 24.655 9.693

   Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS) 6.651 7.800

   Segurança Social 16.272 20.716

   Outros impostos e taxas - 10

47.578 38.219  
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12. OUTRAS CONTAS A RECEBER 
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, a rubrica “Outras contas a receber” tinha a seguinte 
composição: 
 

 Não 

corrente 
 Corrente 

 Não 

corrente 
 Corrente 

   Saldos devedores de fornecedores de investimentos - - - 360.000

   IEFP - 21.675 - 33.389

   Outros credores - 37.230 - 58.174

- 58.905 - 451.562

   Perdas por imparidade acumuladas - - - -

- 58.905 - 451.562

31-Dez-10 31-Dez-09

 
 

 
13. DIFERIMENTOS 
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 os saldos da rubrica “Diferimentos” do activo e passivo foram 
como segue: 
 

31-Dez-10 31-Dez-09

Diferimentos ( Activo)

   Seguros pagos antecipadamente 8.787 5.076

   Contratos Prestação Serviços 533 201.000

   Taxas Infarmed 95.512 50.348

   Publicidade 25.928 59.378

   Outros gastos a reconhecer 41.627 51.582

172.388 367.385

Diferimentos ( Passivo)

   Licenças 95.169 142.752

   Outros rendimentos a reconhecer 8.050 17.738

103.219 160.489  
 
 
14. CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS 
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue: 
 

31-Dez-10 31-Dez-09

   Caixa 423 181

   Depósitos à ordem 22.221 235.029

22.643 235.210  
 
15. CAPITAL REALIZADO 
Em 31 de Dezembro de 2010 o capital social da Empresa encontra-se totalmente subscrito e realizado. 
 
 
16. ACÇÕES PRÓPRIAS 
A 31de Dezembro de 2010 a rubrica “Acções Próprias” decompunha-se da seguinte forma: 
 

Valor

Valor nominal 24.417

Descontos e prémios 10.292

34.709  
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17. OUTROS INSTRUMENOS CAPITAL PROPRIO 
A 31 de Dezembro de 2010 o saldo da rubrica “Prestações Suplementares” refere-se à conversão de 
suprimentos da empresa-mãe em prestações suplementares. 
 
 
18. RESERVA LEGAL 
A legislação comercial estabelece que pelo menos 5% do resultado líquido anual tem de ser destinado 
ao reforço da reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do capital. Esta reserva não é 
distribuível a não ser em caso de liquidação da Empresa, mas pode ser utilizada para absorver 
prejuízos depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporadas no capital. 
 
 
19. RESULTADOS TRANSITADOS 
Por decisão da Assembleia Geral, foi decidido que o Resultado Líquido do exercício de 2009 fosse 
aplicado da seguinte forma: 
- transferência de 10.000,00 € para Reservas Legais; 
- transferência de 188.480,88 € para Resultados Transitados. 
 
Foi também considerada uma correcção de exercícios anteriores, no montante de 77.220,95 €, 
referente ao saldo existente na conta de um cliente que cessou a actividade em 31/12/2005 e do qual 
não se espera vir a receber o montante em dívida. 
 
Esta rubrica inclui ainda os ajustamentos decorrentes da transição do POC para o SNC, de acordo com 
o previsto na NCRF 3, tal como referido na nota 2. 
 
 
20. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue: 
 
 

 Não 

corrente 
 Corrente 

 Não 

corrente 
 Corrente 

   Locações financeiras 51.083 - 105.979 -

   Empréstimos concedidos empresa-mãe 1.041.935 - 2.100.000 -

   Outros empréstimos 1.813.638 - 251.841 -

2.906.656 - 2.457.820 -

31-Dez-10 31-Dez-09

 
 
 
Os bens adquiridos em locação financeira reportam-se a uma viatura adquirida em 2007 e 
equipamento básico adquirido em 2006 e 2008. 
 
 

 Bens adquirdos com recurso a locação financeira 
 Custo de 

aquisição 

 Depreciações  

acumuladas 

 Valor líquido 

contabilístico 

   Equipamento básico 167.121 99.199 67.922

   Equipamento de transporte 83.300 83.300 -

250.421 182.499 67.922

 31 de Dezembro de 2010 
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 Mercado 

Interno 

 Mercado 

Comunitário 

 Mercado 

Externo 
 Total 

 Mercado 

Interno 

 Mercado 

Comunitário 

 Mercado 

Externo 
 Total 

   Vendas de mercadorias 9.022.806 8.736 141.327 9.172.869 6.033.482 - - 6.033.482

   Prestação de serviços - - - - 8.000 - - 8.000

9.022.806 8.736 141.327 9.172.869 6.041.482 - - 6.041.482

31-Dez-10 31-Dez-09

 

 Viaturas adquirdos com 

recurso a locação financeira 

 Custo de 

aquisição 

 Depreciações 

Acumuladas 

 Valor líquido 

contabilístico 

Viat. Lig. Mat. 47-DT-31 83.300 83.300 -

Câmara de estabilidade 38.000 14.250 23.750

Máquina HPLC 28.500 10.688 17.813

Equipamento diverso 100.621 74.262 26.359

250.421 182.499 67.922

 31 de Dezembro de 2010 

 
 
 
21. FORNECEDORES 
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 a rubrica “Fornecedores” tinha a seguinte composição: 
 
 

31-Dez-10 31-Dez-09

   Fornecedores conta corrente 1.512.212 1.215.113

1.512.212 1.215.113

 Fornecedores 

gerais 

 Grupo /

relacionados 

 Fornecedores 

gerais 

 Grupo /

relacionados 

Fornecedores

   Fornecedores conta corrente 1.278.459 233.752 1.194.146 20.967

1.278.459 233.752 1.194.146 20.967

31-Dez-10 31-Dez-09

 
 
 
22. OUTRAS CONTAS A PAGAR 
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 a rubrica “Outras contas a pagar” não corrente e corrente 
tinha a seguinte composição: 
 

 Não corrente  Corrente 
 Não 

corrente 
 Corrente 

   Estimativa de remunerações a pagar - 110.201 - 28.732

   Fornecedores de investimentos - 349.703 - 21.200

   Outras contas a pagar - 130.246 - 443.552

- 590.149 - 493.484

31-Dez-10 31-Dez-09

 
 
 
23. VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
A repartição do valor das vendas e prestações de serviços nos períodos de 2010 e de 2009 foram como 
segue: 
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 Prod. Acabados 

e Intermédios 

 Produtos e 

Trabalhos em Curso 

 Prod. Acabados 

e Intermédios 

 Produtos e 

Trabalhos em Curso 

   Existência inicial 237.352 6.669 327.783 3.970

   Existência final 62.413 4.852 237.352 6.669

   Reclassificação e Reg. de Inventários 162.484 - 14.732 -

Variação de inventários na produção 12.454 1.817 75.699 (2.699)

31-Dez-10 31-Dez-09

 Matérias-primas, 

subsidiárias e de 

consumo 

 Mercadorias  Total 

 Matérias-primas, 

subsidiárias e de 

consumo 

 

Mercadorias 
 Total 

   Inventários iniciais 296.475 - 296.475 324.348 - 324.348

   Compras 4.125.257 - 4.125.257 2.754.962 - 2.754.962

   Regularizações - - - (415.147) - (415.147)

   Inventários Finais 430.912 - 430.912 296.475 - 296.475

   Custo das mercadorias vendidas e mat. Consumidas 3.990.821 - 3.990.821 2.367.689 - 2.367.689

31-Dez-10 31-Dez-09

24.SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 
Nos períodos de 2010 e de 2009 a Empresa reconheceu rendimentos decorrentes dos seguintes 
subsídios: 
 

31-Dez-10 31-Dez-09

   IEFP 13.121 32.197

   POPH 6.786 -

19.907 32.197  
 

 
25. VARIAÇÃO DE INVENTÁRIOS NA PRODUÇÃO 
A variação de inventários na produção, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, é 
detalhado como segue: 
 
 
 
 
 

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

 
 
27. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 
A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2010 e 
de 2009, foi a seguinte: 
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31-Dez-10 31-Dez-09

   Trabalhos especializados 2.652.296 1.615.037

   Publicidade e propaganda 119.929 106.774

   Honorários 13.893 19.174

   Conservação e reparação 68.817 61.005

   Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 102.641 43.439

   Energia e fluidos 52.239 39.703

   Rendas e alugueres 118.513 32.946

   Comunicação 12.215 13.729

   Despesas de representação 11.082 7.376

   Transpoorte de mercadorias 68.227 38.240

   Seguros 28.680 14.625

   Restantes FSE 29.690 34.366

3.278.222 2.026.414  
 
 
28. GASTOS COM O PESSOAL 
A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 foi a 
seguinte: 
 
 

31-Dez-10 31-Dez-09

   Remunerações dos orgãos sociais 21.000 -

   Remunerações do pessoal 585.904 479.281

   Indemnizações - -

   Encargos sobre remunerações 129.377 94.780

   Seguros 4.347 2.861

   Gastos de acção social - -

   Outros gastos com pessoal 12.892 12.613

753.520 589.535  
 
O número médio de empregados em 2010 foi de 43 e no exercício de 2009 de 32. 
 
 
29. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 
Os outros rendimentos e ganhos, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, foram 
como segue: 
 

31-Dez-10 31-Dez-09

   Descontos de pronto pagamento obtidos 4.900 58

   Rendimentos suplementares 210.152 352.475

   Diferenças de câmbio favoráveis 10.793 2.328

   Outros rendimentos e ganhos 60.635 81.769

286.480 436.630
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30. OUTROS GASTOS E PERDAS 
Os outros gastos e perdas, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, foram como 
segue: 
 

31-Dez-10 31-Dez-09

   Impostos 140.722 70.040

   Descontos de pronto pagamento concedidos 1 173

   Perdas em inventários 144.631 404.497

   Outros gastos e perdas 43.343 38.631

328.697 513.341  
 
 

31. RESULTADOS FINANCEIROS 
Os resultados financeiros, nos períodos de 2010 e de 2009, tinham a seguinte composição: 
 

31-Dez-10 31-Dez-09

Juros e rendimentos similares obtidos

   Juros obtidos 450 962

   Outros rendimentos similares 19 202

469 1.164

Juros e gastos similares suportados

   Juros suportados 17.547 21.768

   Diferenças de câmbio desfavoráveis 108 890

17.655 22.658

Resultados financeiros (17.185) (21.493)  
 
 

32. Divulgações de Partes Relacionadas 
 

 Transacções 31-Dez-10 31-Dez-09

   Vendas 8.673.006 5.767.616

   Prestação de serviços - -

   Compras de mercadorias 150.327 67.286

   Serviços adquiridos 408.568 167.619

 Saldos 31-Dez-10 31-Dez-09

   Contas a receber 1.053.334 1.015.170

   Contas a pagar 769.935 37.629

   Empréstimos concedidos - -

   Empréstimos obtidos 1.041.935 2.100.000

 
 
 

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

31-Dez-10 31-Dez-09

Imposto Corrente 80.747 66.201

Imposto Diferido (47.643) (3.100)

33.104 63.101  
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34. EVENTOS SUBSEQUENTES 
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas 
Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2010. 
 
Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros 
factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas, para efeitos do disposto na alínea b) 
do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais. 
 
 
35. INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS 
A Administração informa que a sociedade não apresenta dívidas à Segurança Social e à Administração 
Fiscal em situação de mora.  
 
Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do Artigo 397º do Código das Sociedades 
Comerciais, pelo que nada há a declarar para efeitos do n.º 2, alínea e) do Artigo 66º do Código das 
Sociedades Comerciais. 
 
 
 

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS                                                                                     A ADMINISTRAÇÃO 
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RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO 05 
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL 
ÚNICO 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS 
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