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I. Demonstração Condensada da Posição Financeira Consolidada 

 

(va lores  em euros)

31/mar/16 31/dez/15 Variação (%)

Não corrente

Ativos fixos tangíveis 8 6 473 989 6 805 965 -4,88%

Goodwill 9 85 072 888 85 072 888 0,00%

Ativos fixos Intangíveis 10 35 425 253 35 448 886 -0,07%

Outros Investimentos Financeiros 11 126 712 113 130 12,01%

 Contas a receber de clientes e outros devedores 12 5 951 748 5 860 733 1,55%

Ativos por Impostos Diferidos 13 4 650 427 4 341 188 7,12%

137 701 019 137 642 791 0,04%

Corrente

Inventários 14 885 846 858 934 3,13%

Contas a receber de clientes e outros devedores 12 18 718 500 19 632 392 -4,66%

Caixa e equivalentes de caixa 15 1 454 239 1 162 172 25,13%

Acréscimos e diferimentos ativos 16 8 158 019 8 478 533 -3,78%

Ativos operações descontinuadas 17 225 030 255 368 -11,88%

29 441 634 30 387 399 -3,11%

Total do Ativo 167 142 653 168 030 189 -0,53%

31/mar/16 31/dez/15 Variação (%)

Capital e reservas atribuíveis aos detentores do capital

Capital social 18 86 962 868 86 962 868 0,00%

Prémios de emissão 18 10 255 221 10 255 221 0,00%

Outras reservas 19 22 302 239 22 302 239 0,00%

Reservas de conversão cambial 19 (1 496 886) (1 160 818) 28,95%

Resultados retidos de exercícios anteriores 19 (44 719 983) 1 538 459 -3006,80%

Resultados retidos no exercício 19 325 583 (46 259 957) -100,70%

Capital Próprio atribuível a acionistas 73 629 041 73 638 012 -0,01%

Interesses que não controlam 19 233 412 196 543 18,76%

Total do Capital Próprio 73 862 453 73 834 555 0,04%

31/mar/16 31/dez/15 Variação (%)

Não corrente

 Contas a pagar a fornecedores e outros credores 20 264 607 264 607 0,00%

 Empréstimos 21 19 927 120 21 290 218 -6,40%

 Acréscimos e diferimentos passivos 22 1 382 360 1 514 789 -8,74%

Provisões para outros passivos e encargos 23 5 482 857 5 491 875 -

Passivos por Impostos Diferidos 24 9 029 667 9 036 541 -0,08%

36 086 612 37 598 030 -4,02%

Corrente

Contas a pagar a fornecedores e outros credores 20 16 121 454 15 569 558 3,54%

Empréstimos 21 19 960 342 24 295 644 -17,84%

Acréscimos e diferimentos passivos 22 20 711 601 16 295 944 27,10%

Passivos operações descontinuadas 17 400 190 436 459 -8,31%

57 193 587 56 597 604 1,05%

Total do Passivo 93 280 200 94 195 634 -0,97%

Total do Capital Próprio e Passivo 167 142 653 168 030 189 -0,53%

A ADMINISTRAÇÃO

ATIVO

CAPITAL PRÓPRIO

PASSIVO
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II. Demonstração Condensada dos Resultados Consolidados 

 

 

A ADMINISTRAÇÃO 

 

III. Demonstração Condensada do Rendimento Integral 

 

 

(valores em euros)

mar/16 mar/15 Reexpresso Variação Variação (%)

Vendas 25 3 111 424 2 544 610 566 814 22,3%

Prestação de serviços 25 13 692 646 11 818 086 1 874 560 15,9%

Total das Vendas e Prestação de Serviços 16 804 070 14 362 697 2 441 373 17,0%

Custo das vendas 26 (2 087 660) (1 644 519) (443 141) 26,9%

Subcontratos 27 (3 187 664) (2 516 599) (671 065) 26,7%

Margem Bruta 11 528 746 10 201 579 1 327 167 13,0%

Fornecimentos e serviços externos 28 (2 461 278) (2 413 349) (47 928) 2,0%

Gastos com pessoal 29 (7 713 013) (7 179 117) (533 896) 7,4%

Outros ganhos e perdas - l íquidas 30 659 282 663 073 (3 791) -0,6%

Resultado operacional bruto 2 013 737 1 272 185 741 552 58,3%

Depreciações e amortizações 31 (661 020) (400 814) (260 206) 64,9%

Perdas por imparidade 32 (153 680) (125 000) (28 680) 22,9%

Resultado operacional 1 199 037 746 371 452 666 60,6%

Resultados financeiros 33 (781 362) (555 993) (225 369) 40,5%

Resultados antes de impostos das operações 

continuadas 417 675 190 377 227 298 -

Imposto sobre lucros 34 (55 224) (157 528) 102 304 -64,9%

Resultados depois de impostos das operações 

continuadas 362 451 32 849 329 602 -

Perdas com operações descontinuadas 35 0 314 964 (314 964) -

Resultado antes dos interesses que não controlam 362 451 347 813 14 638 4,2%

Resultado atribuível a interesses que não controlam 36 868 31 651 5 217 16,5%

Resultado líquido do exercício 325 583 316 162 9 421 3,0%

Resultados por ação (eur)

Resultados básicos 0,004 0,004

Resultados diluídos 0,004 0,004

mar/16 mar/15

Operações continuadas

Resultado Líquido do Período (Antes de Interesses que não controlam) 362 451        32 849       

Rubricas que poderão ser posteriormente reclassificadas nos resultados

Diferenças de conversão cambial (IAS 21) (336 542) 70 498 

Rendimento reconhecido diretamente no capital próprio (336 542)       70 498       

Rendimento Integral do período operações continuadas 25 909           103 347    

Operações descontinuadas

Resultado Operações descontinuadas -                      314 964

Diferenças de conversão cambial (IAS 21) 475 (19 547)     

Rendimento Integral do período operações descontinuadas 475 295 417

Rendimento Integral total do período 26 384           398 764

   Atribuível aos acionistas (10 484)         367 113

   Atribuível aos Interesses que não controlam 36 868 31 651 
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IV. Demonstração Condensada de Alterações do Capital Próprio 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

(valores em euros)

Capital social

Prémios de 

emissão de 

acções

Outras 

reservas

Reservas 

Conversão 

Cambial

Resultados 

retidos

Interesses 

que não 

controlam

Total Capital 

Próprio

Saldo em 1 de janeiro de 2015 86 962 868 10 255 221 18 668 716 (601 446) 5 203 439 193 644 120 682 442 

Aplicação resultado exercício anterior - - - - - - -    

Out. ganhos /perdas reconh. diret. no capital próprio - - - 50 951 - - 50 951 

Pagamento de dividendos para fora do grupo - - - - - - -    

Resultado integral do ano - - - - 316 162 31 651 347 813 

Saldo em 31 de março de 2015 86 962 868 10 255 221 18 668 716 (550 495) 5 519 602 225 295 121 081 207 

Saldo em 1 de janeiro de 2016 86 962 868 10 255 221 22 302 239 (1 160 818) (44 721 497) 196 543 73 834 555 

Aplicação resultado exercício anterior - - - - - - -    

Out. ganhos /perdas reconh. diret. no capital próprio - - - (336 067) 1 515 - (334 553)

Pagamento de dividendos para fora do grupo - - - - - - -    

Resultado integral do ano - - - - 325 583 36 868 362 451 

Saldo em 31 de março de 2016 86 962 868 10 255 221 22 302 239 (1 496 886) (44 394 399) 233 412 73 862 453 

                                 Atribuível a detentores do capital

A ADMINISTRAÇÃO
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V. Demonstração Condensada dos Fluxos de Caixa Consolidados

 

 

(valores em euros)

Descrição 31/mar/16 31/mar/2015 - Reexpresso

Atividades Operacionais

Recebimentos de clientes 25 078 228 23 749 041

Pagamentos a fornecedores (7 972 589) (9 308 880)

Pagamentos ao pessoal (7 810 852) (7 127 339)

     Fluxo gerado pelas operações 9 294 787 7 312 822

Pagamentos / recebimentos imposto s/ rendimento (39 120) (54 457)

Out. pagamentos / recebimentos ativ. operacionais (2 289 409) (1 364 344)

(2 328 529) (1 418 801)

     Fluxo de atividades operacionais 6 966 258 5 894 021

Atividades de Investimento

    Recebimentos provenientes de:

  Ativos fixos tangíveis 650 1 600

  Investimentos financeiros -    (255)

  Subsídios de investimento (36 831) 179 042

  Juros e proveitos similares -    2 647

(36 181) 183 034

    Pagamentos respeitantes a:

  Investimentos financeiros (13 582) (15 278)

  Ativos fixos tangíveis (11 803) (53 051)

  Ativos intangíveis (13 438) (22 848)

(38 823) (91 178)

     Fluxo atividades de investimento (75 004) 91 857

Atividades de Financiamento

    Recebimentos provenientes de:

  Empréstimos obtidos 18 091 233 17 796 152

  Empréstimos obtidos(Op. Descontinuadas) -    (6 049 862)

18 091 233 11 746 290

    Pagamentos respeitantes a:

  Empréstimos obtidos (24 004 605) (21 539 031)

  Empréstimos obtidos(Op. Descontinuadas) -    5 117 778

  Amortização contratos locação financeira (3 824) 0

  Juros e custos similares (776 228) (670 524)

(24 784 657) (17 091 776)

     Fluxo atividades de Financiamento  (6 693 424) (5 345 486)

     Efeito das diferenças de câmbio 94 237 (41 391)

     Variações de caixa e seus equivalentes 292 067 599 001

     Caixa e seus equivalentes - início do exercício 1 162 172 1 036 886

     Caixa e seus equivalentes - fim do exercício 14 1 454 239 1 635 887

Decomposição do saldo final 1 454 239

Caixa 7 095

Depósitos bancários 1 447 144

A ADMINISTRAÇÃO
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Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas Condensadas para o período findo em 31 

de março de 2016 (valores expressos em euros) 

 

1. Informação Geral 

A Glintt – Global Intelligent Technologies, SA (empresa mãe) e as suas filiais (Grupo ou Glintt) é 

uma das maiores empresas tecnológicas Portuguesas a operar na Europa, África e América 

Latina e conta com um coletivo de cerca de 950 profissionais, especializados e capazes de 

oferecer aos seus Clientes soluções com valor acrescentado para o negócio. 

A Glintt – Global Intelligent Technologies, S.A. é uma sociedade anónima, domiciliada em 

Portugal, com sede no Beloura Office Park, Edifício 10, na Quinta da Beloura, em Sintra. 

A Sociedade encontra-se cotada na Euronext Lisbon desde Junho de 1999. 

O Volume de Negócios consolidado da Glintt no primeiro trimestre de 2016 ascendeu a 16,8 

Milhões de Euros, o qual representa um crescimento de 17% quando comparado com os 14,4 

Milhões de Euros verificados nas contas reexpressadas do período homólogo de 2015. 

Esta evolução deveu-se quer à atividade doméstica quer à atividade internacional, em particular 

nas geografias Reino Unido, Irlanda e Brasil, verificando-se assim um contributo dos mercados 

internacionais de 28% do volume de negócios total. 

Relativamente à composição do volume de negócios, verificou-se uma evolução favorável, quer 

da componente de bens, quer da componente de serviços, com a generalidade das linhas de 

negócio a apresentarem crescimentos favoráveis no primeiro trimestre do ano. 

 

 

2. Sumário das políticas contabilísticas mais significativas 

2.1.Bases de preparação 

As demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Glintt foram preparadas para o período 

findo em 31 de março de 2016, de acordo com a norma de relato financeiro intercalar (IAS 34), 

e em conformidade com as restantes Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas 

pelo International Accounting Standards Board (IASB) e com as interpretações do International 

Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). 

 

As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas em conformidade com as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União Europeia, e de acordo 

com os mesmos princípios e políticas contabilísticas adotados pelo Grupo na elaboração das 

demonstrações financeiras anuais, incluindo essencialmente uma explicação dos eventos e 

alterações relevantes para a compreensão das variações na posição financeira e desempenho 

da empresa desde a última data do relatório anual. Desta forma, é omitida uma parte das notas 

constantes nas demonstrações financeiras de 2015, quer por não terem sofrido alteração, quer 
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por não serem materialmente relevantes para a compreensão das presentes demonstrações 

financeiras intercalares. 

Os principais critérios contabilísticos aplicados na elaboração destas demonstrações financeiras 

consolidadas estão descritos abaixo. Estas políticas contabilísticas foram consistentemente 

aplicadas aos períodos aqui apresentados, salvo indicação contrária. 

Estas demonstrações financeiras consolidadas intercalares foram preparadas no pressuposto de 

continuidade das operações e de acordo com o princípio do custo histórico, modificado pela 

reavaliação dos ativos financeiros disponíveis para venda, e pelos ativos financeiros e passivos 

financeiros valorizados pelo justo valor.    

 

2.2.Politicas Contabilísticas 

As políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas demonstrações financeiras 

consolidadas intercalares são consistentes com as utilizadas na preparação das demonstrações 

financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015, e descritas nas respetivas notas 

anexas. 

 

2.3. Novas normas contabilísticas e seu impacto nas demonstrações financeiras 

As interpretações, emendas e revisões aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia e com 

aplicação obrigatória nos exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2016, das 

quais não advieram impactos relevantes nestas demonstrações financeiras, são como segue: 

 

 Melhoramentos anuais: ciclo de 2010-2012 (Regulamento n.º 28/2015, de 17 de dezembro de 

2014) - Os melhoramentos incluem emendas a oito normas internacionais de contabilidade, 

como segue: 

- IFRS 2 Pagamento com Base em Ações – Definições de condições de aquisição - As emendas 

enaltecem a definição atual de condições de aquisição (“vesting conditions”) por meio da 

adição de definições separadas para condições de desempenho e para condições de 

aquisição. As emendas também vêm clarificar as definições dos dois tipos de condições de 

aquisição (vesting) e de não aquisição (non-vesting). 

- IFRS 3 Concentrações de Atividades Empresariais – Contabilização da retribuição 

contingente - As emendas pretendem clarificar que: (i) toda a retribuição contingente, 

independentemente da sua natureza, deverá ser mensurada pelo justo valor à data do 

reconhecimento inicial;  

- IFRS 8 Segmentos Operacionais - As emendas vêm clarificar os requisitos de: (i) divulgação 

de juízos de valor dos órgãos de gestão na aplicação dos critérios de agregação de segmentos 

operacionais; e (ii) apresentação de reconciliação do total dos ativos dos segmentos 

relatáveis com os ativos da entidade. 
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- IAS 16 Ativos Fixos Tangíveis – Modelo de revalorização - As emendas clarificam o 

tratamento a aplicar aos ativos tangíveis (bruto e depreciações acumuladas) à data da 

revalorização. 

- IAS 24 Divulgações de Partes Relacionadas – Serviços de pessoal-chave da gerência- As 

emendas alargam o conceito de entidade que é relacionada com uma entidade relatora a: 

entidades, ou qualquer membro de um grupo em que se inserem, que fornecem serviços de 

pessoal-chave da gerência à entidade relatora ou à sua empresa-mãe e adicionam requisitos 

de divulgação relacionados com prestação de serviços de pessoal-chave da gerência 

prestados por uma entidade de gestão 

- IAS 38 Ativos intangíveis – Modelo de valorização - As emendas clarificam o tratamento a 

aplicar aos ativos intangíveis (bruto e depreciações acumuladas) à data da revalorização. 

- IAS 19 Benefícios dos Empregados (Regulamento n.º 29/2015, de 17 de dezembro de 2014 

- As emendas clarificam a orientação para as entidades na atribuição de contribuições dos 

empregados ou de partes terceiras associados ao serviço e requerem que as entidades 

atribuam as contribuições associadas aos serviços de acordo com o parágrafo 70, ou seja, 

utilizando a fórmula de contribuição do plano ou um método linear.  

- Agricultura – Plantas destinadas à produção: Emendas à IAS 16 e à IAS 41 (Regulamento n.º 

2015/2113, de 23 de novembro de 2015) - As emendas à IAS 16 e à IAS 41 vêm determinar 

que as plantas exclusivamente utilizadas para o cultivo de produtos ao longo de vários 

períodos, designadas de plantas destinadas à produção, passam a ser contabilizadas da 

mesma forma que os ativos fixos tangíveis de acordo com a IAS 16 Ativos Fixos Tangíveis, 

uma vez que a sua exploração é semelhante à das atividades industriais. 

 Emendas à IFRS 11 Acordos Conjuntos (Regulamento n.º 2015/2173, de 24 de novembro de 

2015)  

- As emendas fornecem novas orientações sobre o tratamento contabilístico das aquisições de 

interesses em operações conjuntas cujas atividades constituem atividades empresariais, 

nomeadamente referindo que quando uma entidade adquire um interesse numa operação 

conjunta cuja atividade constitui uma atividade empresarial, na aceção da IFRS 3, deve aplicar 

de forma proporcional à sua parte, todos os princípios de contabilização das concentrações 

de atividades empresariais definidos na IFRS 3 e noutras IFRS, que não entrem em conflito 

com a IFRS 11, e deve apresentar as informações nelas exigidas em relação às concentrações 

de atividades empresariais.  

 Clarificação dos métodos aceitáveis de depreciação e amortização: Emendas à IAS 16 e à IAS 

38 (Regulamento n.º 2015/2231, de 2 de dezembro de 2015)  

- A emenda à IAS 16 vem clarificar que não é adequada a utilização de um método de 

depreciação de um ativo fixo tangível baseado nos proveitos gerados por uma atividade. Por 

outro lado, a emenda à IAS 38 vem clarificar que só em circunstâncias muito limitadas é que 

é possível ultrapassar a presunção de que um método de amortização de um ativo intangível 

baseado nos proveitos gerados pela atividade é inadequado. 
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 Melhoramentos anuais: ciclo 2012-2014 (Regulamento n.º 2015/2343, de 15 de dezembro de 

2015) 

Os melhoramentos incluem emendas a cinco normas internacionais de contabilidade, 

como segue: 

- IFRS 5 Ativos não correntes detidos para venda e unidade operacionais descontinuadas – 

As emendas vêm clarificar que se uma entidade reclassificar um ativo ou grupo para 

alienação diretamente de detido para venda para detido para distribuição aos proprietários, 

ou diretamente de detido para distribuição aos proprietários para detido para venda, a 

alteração na classificação passa a ser considerada uma continuação do plano inicial de 

alienação. 

- IFRS 7 Instrumentos Financeiros: Divulgações – Vem clarificar que as emendas introduzidas 

através do documento Divulgações – Compensação entre Ativos Financeiros e Passivos 

Financeiros (Emendas à IFRS 7), devem ser aplicadas aos períodos anuais com início em ou 

após 1 de janeiro de 2013. As entidades devem apresentar as divulgações exigidas por essas 

emendas retroativamente. 

- IFRS 1 Adoção pela Primeira Vez das Normas Internacionais de Relato Financeiro - As 

emendas a esta Norma estão diretamente relacionadas com as emendas efetuadas à IFRS 7 

anteriormente referidas. 

- IAS 19 Benefícios dos Empregados – As emendas vêm clarificar que para as moedas (passa a 

ser independente do país) para as quais não haja um mercado ativo em obrigações de alta 

qualidade de empresas, devem ser usados os rendimentos de mercado (no fim do período 

de relato) em obrigações governamentais expressas nessa moeda. 

- IAS 34 Relato Financeiro Intercalar – As emendas vêm clarificar que as divulgações 

evidenciadas no parágrafo 16-A da IAS 34 devem ser divulgadas nas demonstrações 

financeiras intercalares ou por referência cruzada às demonstrações financeiras intercalares, 

em outras demonstrações que estejam disponíveis aos utentes das demonstrações 

financeiras nas mesmas condições e na mesma altura que as demonstrações financeiras 

intercalares. Se os utentes das demonstrações financeiras intercalares não têm acesso à 

informação incluída por referência cruzada nas mesmas condições e ao mesmo tempo, o 

relatório financeiro intercalar está incompleto. 

 Iniciativa de divulgação: Emendas à IAS 1 (Regulamento n.º 2015/2406, de 18 de dezembro de 

2015)  

- As alterações à IAS 1 Apresentação de Demonstrações Financeiras visam melhorar a eficácia 

da divulgação e incentivar as empresas a aplicarem o seu julgamento profissional na 

determinação das informações a divulgar nas suas demonstrações financeiras aquando da 

aplicação da IAS 1. 

 Método da Equivalência Patrimonial no âmbito das Demonstrações Financeiras Separadas: 

Emendas à IAS 27 (Regulamento n.º 2015/2441, de 19 de dezembro de 2015) 

- As alterações à IAS 27 Demonstrações Financeiras Separadas consistem em permitir que as 

entidades possam utilizar o método da equivalência patrimonial, tal como descrito na IAS 28 

– Investimentos em Associadas e Empreendimentos Conjuntos, para contabilizar os 
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investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas nas suas 

demonstrações financeiras separadas. 

 

 

3. Informação por segmentos 

Dadas as caraterísticas da atividade operacional do Grupo, a aplicação da IFRS 8, não originou a 

identificação de outros segmentos operacionais, para além dos divulgados nas demonstrações 

financeiras consolidadas reportadas a 31 de Dezembro de 2015. 

Este normativo internacional impõe a identificação e reporte operacional, atendendo aos 

segmentos cujos resultados operacionais são regularmente revistos pelo principal responsável 

pela tomada de decisões da entidade para efeitos da tomada de decisões sobre a imputação de 

recursos ao segmento e da avaliação do seu desempenho. 

O grupo está organizado em dois segmentos de negócio os quais foram definidos com base no 

tipo de produtos vendidos e serviços prestados: 

 

• Saúde 

• Outros Mercados 

De acordo com a alínea b) do parágrafo 22 da IFRS 8, uma entidade deve divulgar os tipos de 

produtos e serviços a partir dos quais cada segmento relatável obtém os seus réditos. 

Desta forma, e de maneira não exaustiva, referimos que os produtos e serviços alocados a cada 

segmento relatável são os seguintes: 

 

 - Saúde 

i. Apresenta uma oferta global de soluções para farmácia, a qual engloba nomeadamente: 

- Venda de equipamentos, mobiliário, consumíveis e soluções de robótica; 

-  Desenvolvimento de projetos de arquitectura, desenho e conceção de lay-out e imagem para 

farmácias, formação, manutenção de equipamentos e realização de projetos de consultoria, 

serviços estes, pensados para criar espaços de saúde onde a arquitectura comercial e a 

rentabilidade coexistam com as novas tecnologias. 

ii. Apresenta igualmente uma oferta global e integrada de fornecimento de software para o 

sector da saúde, a qual engloba nomeadamente: 

- Licenciamento de soluções de software próprias para os diversos prestadores de cuidados de 

saúde, quer sejam clinicas, hospitais, farmácias e outros organismos do ministério da saúde; 

-  Prestação de serviços de consultoria, desenvolvimento, implementação, e manutenção de 

software para o sector da saúde. 
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- Outros Mercados 

i. Apresenta uma oferta diversificada de serviços de consultoria tecnológica, implementação de 

ERPs, integração de sistemas, desenvolvimento de aplicações à medida, assentes num vasto 

portfólio de soluções próprias. 

ii. Implementação, desenvolvimento e integração de plataformas de parceiros com especial 

relevo para o BPM, ERP, BI e soluções de Mobilidade. 

ii. Integração de Infra-estruturas de IT, bem como o seu suporte, nomeadamente nas áreas de 

networking, segurança, sistemas de storage e database management. 

Relativamente ao parágrafo 34 da IFRS 8, entendemos não ser o mesmo aplicável à emitente, 

uma vez que não existe dependência desta relativamente aos seus principais clientes, pois não 

existem réditos provenientes das transações com um único cliente externo que representem 

10% ou mais dos réditos totais. 

 

 

 

4. Resultados do Período 

 

Não existem factos de sazonalidade relevantes no ciclo de operações deste trimestre, sendo 

que, os réditos que são recebidos sazonal, cíclica ou ocasionalmente dentro de um ano 

financeiro não são antecipados ou diferidos numa data intercalar, exceto se a sua antecipação 

ou diferimento não for apropriada no fim do ano financeiro da empresa. 

 

5. Impostos sobre resultados 

 

O Grupo apresenta um lucro contabilístico antes de impostos de 418 Mil euros, tendo sido 

apurado um valor de imposto de 55 Mil euros. 

 

(valores em m€)

mar/16 mar/15 mar/16 mar/15 mar/16 mar/15

Réditos Operacionais

Externos 11 730 11 445 5 074 2 918 16 804 14 363

Intra-Segmentos 195 120 406 526 601 646

Resultados antes de impostos das operações continuadas 358 416 60 (226) 418 190

Imposto sobre o Rendimento 47 344 8 (187) 55 158

Resultado depois de impostos das operações continuadas 311 72 52 (39) 362 33

Resultado Operações descontinuadas 0 315

Resultado antes de Interesses que não controlam 311 72 52 (39) 362 348

Interesses que não controlam 37 32 37 32

Resultado Líquido do Exercício 274 40 52 (39) 326 316

Saúde Outros Mercados Total
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6. Resultado por Ação 

 

Básico 

O cálculo do resultado básico por ação baseia-se no lucro atribuível aos acionistas ordinários, 

dividido pela média ponderada de ações ordinárias no período, excluindo ações ordinárias 

compradas pelo Grupo e detidos como ações próprias. 

 

 

  

 

Diluído 

O resultado diluído por ação é igual ao resultado básico por ação, devido à inexistência de 

instrumentos financeiros que venham a originar a diluição do capital social no futuro. 

 

     7. Dividendos 

 

Não houve distribuição de dividendos no período intercalar findo em 31 de Março de 2016. 

 

8. Eventos Subsequentes 

 

Não existem eventos materiais ocorridos, após o final deste período intercalar, que não tenham 

sido reconhecidos nas demonstrações financeiras deste período. 

 

9. Ativos e Passivos Contingentes 

 

Não houve alteração nos ativos e passivos contingentes desde a data do Balanço Anual mais 

recente; 

31/mar/16 31/mar/15

Resultado líquido do exercício atribuível aos acionistas 

ordinários 325 583 316 162

Nº médio ponderado de ações ordinárias 86 962 868 86 962 868

Resultado por ação - básico - euros 0,004 0,004
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10. Partes Relacionadas 

 

Durante o período foram efetuadas transações com entidades relacionadas, mas sem impacto 

significativo. 

 

11. Aprovação das demonstrações financeiras intercalares 

 

As demonstrações financeiras intercalares consolidadas foram aprovadas pelo Conselho de 

Administração a 17 de maio de 2016. 

 

Sintra, 31 de maio de 2016 
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