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Relatório de Gestão
1º Semestre de 2019






Volume de Negócios ascende a 45,4 Milhões Euros
Resultado Operacional Bruto (EBITDA): 5,5 Milhões Euros
Margem EBITDA: 12,1%
Resultado Líquido: 885 Mil Euros
Autonomia Financeira: 42,7 %

Análise dos Resultados Operacionais
No 1º semestre de 2019, a Glintt obteve um EBITDA de 5,5 Milhões de Euros verificando-se um aumento
de cerca de 1,9 Milhões de Euros, cerca de 55%, face ao período homólogo de 2018.
Deste aumento, mais de metade, cerca de 1 Milhão de Euros, representa uma efetiva melhoria da
performance operacional sendo que o remanescente reflete o impacto da adoção a 1 de janeiro de 2019
da IFRS 16 – Locações.

Analisando o aumento do EBITDA resultante da melhoria operacional, verifica-se que este resulta do
aumento do Volume de Negócio de cerca de 4,3 Milhões de Euros (cerca de 377 mil euros) mas
sobretudo de uma melhoria da eficiência operacional refletida na melhoria da margem EBITDA de 8,7%
para 10,0%.
Este aumento da eficiência operacional é fruto do trabalho desenvolvido pela empresa ao longo dos
últimos anos quer na adequação da Oferta Comercial aos Mercados quer no investimento na
qualificação, formação e organização do trabalho das equipas das várias unidades que permite cada vez
mais, um aumento da produtividade na entrega das soluções aos Clientes.
Globalmente, a aplicação da IFRS 16 – Locações originou os seguintes impactos nas Demonstrações
Financeiras Consolidadas a 30 de junho de 2019:
 Na Demonstração de Resultados
o Redução dos FSE em 950 mil euros
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o Aumento das Depreciações em 846 mil euros
o Aumento dos Gastos Financeiros em 73 mil euros
 No Balanço
o Aumento do Ativo nas rubricas de “Ativos Fixos Tangíveis” em 3.906 mil euros e “Gastos
a Reconhecer” em 73 mil euros
o Aumento do Passivo nas rubricas de “Empréstimos” em 4.011 mil euros

Análise de Resultados Líquidos
No primeiro semestre de 2019, os Resultados Líquidos da Glintt ascenderam a 885 mil euros,
representando um crescimento de 18,1% face a igual período em 2018.

Autonomia Financeira
A Glintt mantem uma estrutura de capitais em linha com os anos anteriores, o que se reflete num
rácio de autonomia financeira de 42,7%.
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Factos relevantes ocorridos no primeiro semestre
O período em análise ficou marcado pela ocorrência dos seguintes factos:


Em 30 de maio, a Glintt informou os Senhores Acionistas e o Mercado, da deliberação do Conselho
de Administração:
- Aprovar o Relatório de Gestão, o Relatório de Governo da Glintt e os restantes documentos de
prestação de contas relativos ao exercício de 2018;
- Aprovar a aplicação do resultado do exercício de 2018
- Aprovar o Relatório de Gestão consolidado e as Contas consolidadas referentes ao exercício de
2018;
- Aprovar um voto de confiança no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal;
- Aprovar a redução do número de membros do Conselho de Administração de onze para nove;
- Aprovar a eleição do Dr. Nuno Miguel Ribeiro António, como membro efetivo do Conselho Fiscal,
até ao termo do mandato em curso;
- Aprovar a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de remuneração dos
membros dos órgãos de administração e fiscalização;
- Aprovar, nos termos do Artigo Oitavo, Número Quatro dos Estatutos, a fixação do valor máximo
anual para a emissão de obrigações ou outros valores mobiliários representativos de dívida que
venha a ser deliberada pelo Conselho de Administração, em Eur. 20.000.000,00 (vinte milhões
de euros).



Em 25 de junho, a Glintt informou os Senhores Acionistas e o Mercado, de um acordo com a
COFARES – líder em distribuição Farmacêutica em Espanha, com cerca de 27% de quota de
mercado e 3,3 mil milhões de euros de Receita - a constituição de uma sociedade conjunta de
direito espanhol, detida em partes iguais, que irá desenvolver uma inovadora plataforma
tecnológica que inclui a integração com os ERP´s de farmácia existentes e que potenciará um leque
alargado de serviços e acesso a mais e melhor informação.

Alteração de Perímetro de Consolidação
Durante o primeiro semestre de 2019, foi adquirida uma participação de 100% na associada Loginfar
SL, dando continuação ao crescimento no mercado Espanhol.

Ações próprias
Durante o primeiro semestre de 2019 não foram transacionadas Ações Próprias.

Negócios com a sociedade
Não foram concedidas quaisquer autorizações para a realização de negócios entre a sociedade e os
seus Administradores durante o primeiro semestre de 2019.

Sucursais
A sociedade não tem sucursais.
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Perspetivas para o segundo semestre de 2019
A Glintt mantém forte convicção na estratégia de crescimento que tem vindo a ser seguida, a qual
assenta em dois pilares fundamentais:
1. Crescimento orgânico pensado e desenvolvido em torno do novo modelo operacional, com foco por
um lado nas linhas de oferta, que deverão ser cada vez mais centradas no cliente e na apresentação
de valor e recorrendo às melhores tecnologias e às soluções mais inovadoras, e por outro lado, com
uma componente comercial forte, direcionada sobretudo para o sector da saúde e para aquelas áreas
de maior valor acrescentado, onde as soluções e produtos Glintt permitam garantir competitividade e
criação de valor.
2. Crescimento inorgânico alavancado pelo estabelecimento de acordos e parcerias com relevância
estratégica para a Glintt nomeadamente, conferindo robustez à sua presença em determinados
mercados.
A Administração da Glintt acredita que a empresa está a desenvolver com sucesso a estratégia correta
com vista a maximizar o valor a todos os stakeholders, nomeadamente acionistas, colaboradores,
clientes, fornecedores, parceiros e financiadores.

Declaração dos Responsáveis sobre a conformidade da informação financeira apresentada
De acordo com o disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 246º do Código dos Valores Mobiliários, os
membros do Conselho de Administração da Glintt – Global Intelligent Technologies, S.A. declaram que,
tanto quanto é do seu conhecimento, a informação constante do relatório de gestão intercalar e das
demonstrações financeiras do primeiro semestre de 2019 foi elaborada em conformidade com as
normas contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e do passivo,
da situação financeira e dos resultados da emitente Glintt e das empresas incluídas no perímetro da
consolidação, bem como que o relatório de gestão intercalar contém as indicações exigidas no nº 2 do
mesmo artigo e expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição da emitente
Glintt e das empresas incluídas no perímetro da consolidação e uma descrição dos principais riscos e
incertezas com que se defrontam.
Sintra, 19 de Julho de 2019

Luís Matias
(Presidente do Conselho de Administração)

Nuno Vasco Lopes
(Presidente da Comissão Executiva)
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Luís Cocco
(Administrador Executivo)

Ana Cristina Gaspar
(Administrador)

Vítor Segurado
(Administrador)

Miguel Lança
(Administrador)

Dario Bastos Martins
(Administrador Executivo)

Filipa Fixe
(Administrador Executivo)

João Paulo Cabecinha
(Administrador Executivo)
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Anexo ao Relatório de Gestão do 1º Semestre de 2019
Participação dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização na Sociedade e em Sociedades
em relação de domínio ou de grupo (Artigo 447º do Código das Sociedades Comerciais) e Transações
de Dirigentes (nº 7 do Artigo 14º do Regulamento da CMVM)

Participações Qualificadas
Para efeitos da alínea c) do nº 1 do artigo 9º do Regulamento 5/2008 da CMVM, apresenta-se a lista
de titulares de participações qualificadas comunicadas à Sociedade até 30 de junho de 2018 e
calculadas nos termos do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários.
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Demonstração Condensada da Posição Financeira Consolidada a 30 junho de 2019
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Demonstração Condensada dos Resultados Consolidados

Demonstração Condensada do Rendimento Integral
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Demonstração Condensada de Alterações do Capital Próprio
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Demonstração Condensada dos Fluxos de Caixa Consolidados
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Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas Intercalares a 30 de junho de 2019
(valores 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 1053 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, estabelecida 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.
Neste primeiro semestre de 2019 é de realçar o Volume de Negócios de 45,4 Milhões de Euros, o EBITDA
de cerca de 5,5 Milhões de Euros (a que corresponde uma margem EBITDA de 12,1%) e o Resultado
Líquido de cerca de 885 mil Euros. Estes resultados reforçam a convicção do Conselho de Administração
da Glintt, de que a Empresa está a desenvolver com sucesso a estratégia correta com vista a maximizar o
valor a todos os stakeholders, nomeadamente acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros
e financiadores.
2. Sumário das políticas contabilísticas mais significativas
2.1.Bases de preparação
As presentes demonstrações financeiras consolidadas da GLINTT, SA, refletem os resultados das suas
operações e a posição financeira das suas subsidiárias, para o período de seis meses findo em 30 de
junho de 2019 e a posição financeira em 30 de junho de 2019.
As demonstrações financeiras consolidadas intercalares, foram preparadas de acordo com a Norma
Internacional de Relato Financeiro IAS 34 - "Relato Financeiro Intercalar", não incluindo a totalidade da
informação exigida para as demonstrações financeiras anuais, nomeadamente as notas constantes nas
demonstrações financeiras de 2018, por não terem sofrido alteração, ou por não serem materialmente
relevantes para a compreensão das presentes demonstrações financeiras.
As demonstrações financeiras consolidadas do Grupo, foram preparadas de acordo com os princípios
contabilísticos geralmente aceites em Portugal até 31 de dezembro de 2004. A partir do exercício de
2009, as empresas incluídas na consolidação adotaram as IFRS na preparação das suas demonstrações
financeiras separadas.
As empresas sediadas nas diferentes geografias, preparam as suas demonstrações financeiras de acordo
com os normativos em vigor nos seus países. Esses métodos de contabilização e valorização são
alterados sempre que necessário, para cumprir com as IFRS.
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.
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A preparação das demonstrações financeiras de acordo com a IAS 34 exige a utilização de estimativas
contabilísticas. A Administração necessita também de exercer julgamento sobre o processo de aplicação
dos princípios contabilísticos da empresa. As áreas que envolvem maior grau de complexidade e
julgamento ou as áreas sobre as quais os pressupostos e as estimativas são mais significativos são
divulgadas na nota 4.
A atividade desenvolvida pelo Grupo não é afetada pelo efeito da sazonalidade.

2.2. Politicas contabilísticas
As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente por todas as empresas
do Grupo e em todos os períodos apresentados nas Demonstrações Financeiras Consolidadas.

2.3. Conversão cambial
Os elementos incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das entidades do Grupo são
mensurados utilizando a moeda do ambiente económico em que a entidade opera (“moeda funcional”).
As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em euros, sendo esta a moeda funcional
e de apresentação da empresa mãe.
As transações em moedas diferentes do euro são convertidas em moeda funcional utilizando as taxas
de câmbio à data das transações. Os ganhos ou perdas cambiais resultantes da liquidação das transações
e da conversão, pela taxa à data do balanço, dos ativos e dos passivos monetários denominados em
moeda diferente do euro, são reconhecidos na demonstração dos resultados, exceto quando diferido
em capital próprio, se se qualificarem como coberturas de fluxos de caixa.
Os resultados e a posição financeira de todas as entidades do Grupo que possuam uma moeda funcional
diferente da sua moeda de relato são convertidas para a moeda de relato como segue:


Os ativos e passivos de cada Balanço são convertidos à taxa de câmbio em vigor na data das
Demonstrações Financeiras, sendo as respetivas diferenças de câmbio reconhecidas como
componente separada no Capital Próprio, na rubrica reservas de conversão cambial.



Os rendimentos e os gastos de cada Demonstração de Resultados são convertidos pela taxa de
câmbio média do período de reporte, a não ser que a taxa média não seja uma aproximação
razoável do efeito cumulativo das taxas em vigor nas datas das transações, sendo neste caso os
rendimentos e os gastos convertidos pelas taxas de câmbio em vigor nas datas das transações.

O goodwill e ajustamentos ao justo valor resultantes da aquisição de uma entidade estrangeira são
tratados como ativos ou passivos da entidade estrangeira e convertidos à taxa de câmbio da data de
encerramento.
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2.4. 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 2019, das quais não
advieram impactos relevantes nestas demonstrações financeiras, são como segue:
• IFRS 16: Locações (Regulamento 2017/1986, de 31 de outubro de 2017)
- A IFRS 16 estabelece os princípios aplicáveis ao reconhecimento, à mensuração, à apresentação e à
divulgação de locações. O objetivo da norma é garantir que os locatários e os locadores fornecem
informações pertinentes de uma forma que represente fielmente essas transações, revogando IAS 17
- Locações, assim como um conjunto de interpretações (SIC e IFRIC), nomeadamente: IFRIC 4 –
Determinar se um Acordo Contém uma Locação; SIC 15 – Locações Operacionais – Incentivos; e SIC 27
– Avaliação da Substância de Transações que Envolvam a Forma Legal de uma Locação.
• Nova IFRIC 23 -Incerteza sobre o tratamento de Imposto sobre o rendimento
- Trata-se de uma interpretação à IAS 12 - Imposto sobre o rendimento, referindo-se aos requisitos de
mensuração e reconhecimento a aplicar quando existem incertezas quanto à aceitação de um
determinado tratamento fiscal por parte da Administração Fiscal relativamente a Imposto sobre o
rendimento. Em caso de incerteza quanto à posição da Administração Fiscal sobre uma transação
específica, a entidade deverá efetuar a sua melhor estimativa e registar os ativos ou passivos por
imposto sobre o rendimento à luz da IAS 12, e não da IAS 37 - Provisões, passivos contingentes e ativos
contingentes, com base no valor esperado ou o valor mais provável. A aplicação da IFRIC 23 pode ser
retrospectiva ou retrospectiva modificada. A norma não terá impacto nas demonstrações financeiras
do Grupo.
• Alterações à IFRS 9: – Instrumentos financeiros: Elementos de pré-pagamento com compensação
negativa
- Esta alteração introduz a possibilidade de classificar ativos financeiros com condições de prépagamento com compensação negativa ao custo amortizado, desde que se verifique o cumprimento
de condições específicas, em vez de serem classificados ao justo valor através de resultados. A
alteração não terá impacto nas demonstrações financeiras do Grupo.

2.5. Reclassificação de Instrumentos Financeiros
Durante o período intercalar findo em 30 de junho de 2019, a Glintt, SA, não procedeu a reclassificações
de instrumentos, ao abrigo das emendas efetuadas à IAS 39 e IFRS 7, adotadas pelo regulamento (CE)
Nº 1004/2008, emitido em 15 de outubro de 2008.

2.6. Ativos não correntes detidos para venda e operações descontinuadas
Ativos não correntes são classificados como detidos para venda se o respetivo valor for realizável através
da sua venda, ao invés de o ser através do seu uso continuado. Considera-se que esta situação se verifica
apenas quando:




A venda é altamente provável;
O ativo está disponível para venda imediata nas suas atuais condições;
A gestão está comprometida com um plano de venda;
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É expectável que a venda se concretize num prazo de doze meses

Operação descontinuada é uma componente ou uma unidade de negócio que compreende operações
e fluxos de caixa que podem ser claramente distinguidos operacionalmente do restante da Entidade. A
classificação de uma operação como descontinuada ocorre mediante a alienação, ou quando a operação
atende aos critérios para ser classificada como mantida para venda. Em 31 de dezembro de 2015, a
Glintt classificou como operações descontinuadas as empresas Glintt Polska Sp. z.o.o e Solservice
Angola, S.A. Em 31 de dezembro de 2017 , a Glintt classificou ainda como operações descontinuadas o
negócio Pharmaplus na empresa Consoft.
Ativos não correntes ou operações descontinuadas classificados como detidos para venda são
mesurados ao menor custo entre o valor contabilístico ou respetivo justo valor deduzido dos custos a
incorrer na venda.

3.Gestão do risco financeiro
As atividades do Grupo estão expostas a uma variedade de fatores de risco financeiro: risco de crédito,
risco de liquidez e risco de fluxos de caixa associados à taxa de juro.

3.1.Risco de crédito
As principais fontes de risco de crédito do Grupo são: caixa e equivalentes de caixa e exposição de crédito
a clientes.
A nível de bancos e instituições financeiras, o Grupo seleciona as contra partes com quem faz negócio
atendendo à credibilidade das entidades.
Em relação a clientes, o Grupo não tem concentrações de risco de crédito significativas e tem políticas
que asseguram que as vendas e prestações de serviços são efetuadas a clientes com um histórico de
crédito apropriado que limitam o montante de crédito a que têm acesso os seus clientes.
Em 30 de junho de 2019, os saldos a receber de clientes representavam a seguinte estrutura de
antiguidade:

Os valores evidenciados no quadro acima correspondem aos valores em aberto face às respetivas datas
de vencimento.
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Apesar de se constatar a existência de atrasos na liquidação de alguns valores, face às referidas datas
de vencimento, tal facto não se traduz em situações de imparidade, para além das registadas pelo Grupo
(3.211.279 euros).

3.2.Risco de liquidez
A gestão do risco de liquidez implica a manutenção da caixa e depósitos bancários a um nível suficiente,
a viabilidade da consolidação da dívida flutuante através de um montante adequado de facilidades de
crédito e a capacidade de liquidar posições de mercado. Relacionado com a dinâmica dos negócios
subjacentes, a tesouraria do Grupo pretende manter a flexibilidade da dívida flutuante, mantendo as
linhas de crédito disponíveis.
A liquidez dos passivos financeiros remunerados, bem como a liquidez inerente aos contratos de locação
financeira operacional, originará os seguintes fluxos monetários:

Por forma a mitigar o risco de liquidez, a Glintt iniciou em 2016 um processo de reestruturação da dívida
o qual veio a ser concluído em março de 2017, onde se destacam as seguintes alterações:
1) Conversão de contas correntes caucionadas em financiamentos de médio longo prazo
2) Alteração das condições de revisão de parte das contas correntes caucionadas, conferindo-lhes
substancia equivalente a contas de medio longo prazo
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3) Alteração das maturidades dos financiamentos de médio longo prazo
4) Redução do custo médio do capital

3.3.Risco de fluxos de caixa e de justo valor associados à taxa de juro
A exposição do Grupo ao risco da taxa de juro, advém essencialmente dos financiamentos obtidos e demais
produtos de tesouraria, como sejam as linhas de apoio a fornecedores e factoring, os quais tendo associado
uma taxa de juro de referência, expõem o grupo a riscos de cash-flow.
Em 30 de junho de 2019, o saldo entregue a empresas de factoring ascendia a 4.308 mil euros, cujo
adiantamento refletido em empréstimos ascendia a 3.269 mil euros.
A exposição ao risco é analisada de forma dinâmica, realizando-se testes de sensibilidade a variações da
taxa de juro, fundamentalmente à euribor, sendo que alterações na taxa de juro do mercado afetam ganhos
ou perdas de instrumentos financeiros.

4.Estimativas contabilísticas e pressupostos críticos
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente
aceites requer o uso de estimativas e pressupostos que afetam as quantias reportadas de ativos e passivos,
assim como as quantias reportadas de rendimentos e gastos durante o período de relato. Apesar destas
estimativas serem baseadas no melhor conhecimento da gestão em relação aos eventos e ações correntes,
os resultados finais podem, em última instância, diferir destas estimativas.
As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo de originar um ajustamento material no
valor contabilístico dos ativos e passivos no exercício seguinte são apresentadas abaixo:

4.1.Estimativa da imparidade do goodwill
O Grupo testa anualmente se o goodwill se encontra em imparidade, de acordo com a política
contabilística referida na Nota 2. Os valores recuperáveis das unidades geradoras de fluxos de caixa
foram calculados de acordo com o seu valor em uso. Estes cálculos requerem o uso de estimativas.

4.2.Impostos Diferidos
O Grupo contabiliza impostos diferidos ativos com base nos prejuízos fiscais existentes à data de balanço
e no cálculo de recuperação dos mesmos. Estes cálculos requerem o uso de estimativas.

4.3.Rédito
O reconhecimento do rédito pelo Grupo é feito com recurso a análises e estimativas da gestão no que
concerne ao desenvolvimento atual e futuro dos projetos de consultoria, os quais podem vir a ter um
desenvolvimento futuro diferente do orçamentado à presente data.
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4.4.Contratos de Construção
Sempre que o desfecho dos contratos de construção possa ser fiavelmente estimado, o rédito do
contrato e os gastos do contrato associados, são reconhecidos com referência à fase de acabamento da
atividade do contrato, à data do balanço. Quando for provável que os gastos totais do contrato excedam
o rédito total do mesmo, a perda esperada é reconhecida como um gasto.
Em 30 de junho de 2019, os contratos de construção em curso, advêm essencialmente dos projetos
afetos à área de consultoria, sendo que:


Os gastos reconhecidos ascendiam a 2.973.604 euros; 1.723.160 euros em 2018



Os réditos reconhecidos ascendiam a 3.825.404 euros; 2.369.845 euros em 2018, e



Não foram recebidos quaisquer adiantamentos ou efetuadas quaisquer retenções.

5.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 2018.
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. Dispõe de uma oferta global de soluções para farmácia, a qual engloba nomeadamente:
- Venda de equipamentos, mobiliário, consumíveis e soluções de robótica;
- Desenvolvimento de projetos de arquitetura, 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 arquitetura comercial e a
rentabilidade coexistam com as novas tecnologias.
ii. Dispõe igualmente uma oferta global e integrada de serviços de consultoria e fornecimento de
software de gestão para o sector da saúde, a qual engloba nomeadamente:
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- Licenciamento de soluções de software próprias para os diversos prestadores de cuidados de
saúde, quer sejam clínicas, 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.
- Outros Mercados
i. Dispõe 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.
iii. 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.

Os resultados, ativos e passivos de cada segmento correspondem aos que lhes são diretamente atribuídos,
bem como aos que lhes são atribuídos numa base razoável de imputação.
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6.Empresas incluídas e excluídas na consolidação
As empresas incluídas na consolidação pelo método integral à data de 30 de junho de 2019, eram as
seguintes:
2019
Empresa Holding, empresas filiais e associadas
Glintt – Global Intelligent Technologies, S.A.
Glintt - Business Solutions, Lda
Glintt - Healthcare Solutions, SA
Sol-S e Solsuni - Tecnologias de Informação, SA
Pulso Informatica, SLU
(*) Solservice Angola, Lda
Glintt Angola, Lda
Consoft, SA
Farmasoft, SL
Glintt España, SL
Glintt INOV, SA
(*) Glintt Polska Sp. z.o.o
Glintt Brasil LTDA
Glintt UK, Limited
Glintt Ireland Solutions, Limited
Qwerty Informática, S.L.
Qwerty Farma, S.L.
Alpes Informática
Glintt Açores
Loginfar

Sede Social
Sintra
Sintra
Porto
Lisboa
Madrid
Luanda
Luanda
Madrid
Madrid
Madrid
Porto
Varsóvia
São Paulo
Londres
Dublin
Valencia
Valencia
San Sebastian
Praia da Vitória
Barcelona

Capital Social
86 962 868
10 000 000
1 992 000
5 000 000
10 818
5.000 USD
5.001 USD
217 562
48 081
50 000
50 000
100.000 PLN
1.200.000 BRL
25.000 GBP
30.000 EUR
3 245 EUR
6.000 EUR
19.833 EUR
50.000 EUR
3 005 EUR

%
100
100
100
100
100
100
100
55
100
100
100
99,99
100
100
100
100
100
100
100

(*) Empresas incluídas em operações descontinuadas

2018
Empresa Holding, empresas filiais e associadas
Glintt – Global Intelligent Technologies, S.A.
Glintt - Business Solutions, Lda
Glintt - Healthcare Solutions, SA
Sol-S e Solsuni - Tecnologias de Informação, SA
Pulso Informatica, SLU
(*) Solservice Angola, Lda
Glintt Angola, Lda
Consoft, SA
Farmasoft, SL
Glintt España, SL
Glintt INOV, SA
(*) Glintt Polska Sp. z.o.o
Glintt Brasil LTDA
Glintt UK, Limited
Glintt Ireland Solutions, Limited
Qwerty Informática, S.L.
Qwerty Farma, S.L.
Alpes Informática
Glintt Açores

Sede Social
Sintra
Sintra
Porto
Lisboa
Madrid
Luanda
Luanda
Madrid
Madrid
Madrid
Porto
Varsóvia
São Paulo
Londres
Dublin
Valencia
Valencia
San Sebastian
Praia da Vitória

Capital Social
86 962 868
10 000 000
1 992 000
5 000 000
10 818
5.000 USD
5.001 USD
217 562
48 081
50 000
50 000
100.000 PLN
1.200.000 BRL
25.000 GBP
30.000 EUR
3 245 EUR
6.000 EUR
19.833 EUR
50.000 EUR

%
100
100
100
100
100
100
100
55
100
100
100
99,99
100
100
100
100
100
100

(*) Empresas incluídas em operações descontinuadas

A empresa Loginfar foi adquirida no primeiro semestre de 2019, sendo incluída na consolidação a partir
dessa data.
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7.Ativos fixos tangíveis

Os contratos em locação reconhecidos nos ativos tangíveis estão relevados da seguinte forma:

8.Ativos intangíveis

Relatório e Contas – 1º Semestre 2019

22

Intangíveis desenvolvidos internamente
Na rubrica de intangíveis desenvolvidos internamente, a 30 de junho de 2019, encontram-se relevados
alguns projetos relacionados com o desenvolvimento interno de produtos próprios, dos quais se
destacam:
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Durante o 1º semestre de 2019, a Glintt deu continuidade aos projetos em curso transitados de anos
anteriores.

9.Goodwill

O valor de Goodwill existente à data de 30 de junho de 2019 ascende a 85.073 mil euros líquidos dizendo
respeito às seguintes operações:
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Embora não tenham sido efetuados testes de imparidade à data de 30 de junho de 2019, a Administração
considera que não existe qualquer imparidade adicional a registar sobre os ativos.

10. Outros Investimentos Financeiros

Os Outros Investimentos Financeiros estão mensurados ao custo de aquisição.

11.Ativos por Impostos Diferidos
O imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) é autoliquidado pelas empresas que constituem
o Grupo e, de acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção
por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos. Contudo, no caso de serem
apresentados prejuízos fiscais estas podem ser sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais por um período
de 10 anos. A Administração entende que as correções resultantes de revisões/inspeções por parte das
autoridades fiscais às declarações de impostos não deverão ter um efeito significativo nas demonstrações
financeiras consolidadas em 30 de junho de 2019.
Os prejuízos fiscais gerados pelas empresas que constituem o Grupo em Portugal sujeitos também a
inspeção e eventual ajustamento, podem ser deduzidos a lucros fiscais nos cinco anos seguintes (prejuízos
fiscais gerados em 2013, 2017 e 2018) ou nos 12 anos seguintes para os prejuízos fiscais gerados nos
exercícios de 2014 a 2016.
O Grupo tem vindo a apresentar candidaturas ao SIFIDE ao longo dos últimos anos, pelo que se encontram
constituídos Ativos por Impostos Diferidos dos montantes já certificados e ainda não utilizados, bem como
das candidaturas a apresentar referentes ao exercício corrente.
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A decomposição do montante registado em Ativos por Impostos Diferidos, bem como os anos limite para
a sua dedução são os seguintes:

O montante registado em Ativos por Impostos Diferidos tem tido por base as previsões do resultado fiscal
dos exercícios seguintes e tem sido considerado as reavaliações constantes das expectativas existentes.
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12.Inventários

As mercadorias dizem respeito essencialmente a equipamentos e mobiliário para farmácia, bem como
outros equipamentos informáticos utilizados em farmácia (Saúde) e em clientes da área de Managed
Services (Outros Mercados), os quais se destinam quer à venda quer à incorporação em contratos de
manutenção /prestação de serviços.

13.Contas a receber de clientes e outros devedores

A rubrica clientes de conta corrente inclui as faturas dos clientes que foram cedidas à empresa de
factoring, no valor de 5.985 mil euros, e cujo adiantamento se encontra refletido em empréstimos (ver
Nota 21).
A perda por imparidade resulta de análises detalhadas segundo as quais determinados valores em dívida
poderão não vir a ser recebidos na sua totalidade.
14.Caixa e equivalentes de caixa
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15.Acréscimos e diferimentos ativos

Os principais montantes relativos às rúbricas de acréscimos de rendimentos e gastos diferidos estão
relacionados com a natureza dos contratos celebrados no grupo.
No caso da consultoria, a tipologia dos contratos celebrados com clientes produz impacto essencialmente
ao nível da rubrica de acréscimos de rendimentos, com o reconhecimento do rédito realizado de acordo
com a evolução dos serviços apresentados e os momentos de faturação calendarizados em função da
concretização de determinados eventos do projeto.

16.Ativos de operações descontinuadas e passivos relacionados

17.Capital social
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18.Reservas e resultados acumulados

19.Contas a pagar a fornecedores e outros credores

20.Acréscimos e diferimentos passivos
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A rubrica de Gastos com pessoal nos acréscimos de gastos refere-se aos montantes a liquidar referentes
a férias, subsídios de férias e bónus.
Os rendimentos diferidos – projetos em curso – derivam essencialmente da tipologia dos contratos,
havendo lugar a faturação e pagamento antecipado com referência à data da realização dos trabalhos
que ocorre em momento posterior.

21.Empréstimos

Os valores constantes da rubrica “dívidas a instituições de crédito” são referentes a linhas de crédito
autorizadas que não se encontram totalmente utilizadas.
O montante em divida para com os bancos teve o movimento que se segue:

A média das taxas de juro efetivas à data do balanço eram as seguintes:

30.06.2019
Dividas a instituições de crédito
Credores por locação financeira
Factoring
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3,49%
2,50%
2,05%

31.12.2018
3,74%
2,50%
2,07%

22.Passivos por impostos diferidos
Durante o primeiro semestre de 2019, no que respeita a Passivos por Impostos Diferidos, os movimentos
ocorridos foram os seguintes:
30.06.19

Saldo Inicial

Dif. entre criterio fiscal e contabilistico - Ativos Tangíveis
Dif. entre criterio fiscal e contabilistico - Reconh. Rédito
Dif. entre criterio fiscal e contabilistico - Software
Dif. entre criterio fiscal e contabilistico - Carteira de Clientes
Dif. entre criterio fiscal e contabilistico - Qwerty
Dif. entre criterio fiscal e contabilistico - Alpes

31.12.18

Saldo Inicial

Dif. entre criterio fiscal e contabilistico - Ativos Tangíveis
Dif. entre criterio fiscal e contabilistico - Reconh. Rédito
Dif. entre criterio fiscal e contabilistico - Software
Dif. entre criterio fiscal e contabilistico - Carteira de Clientes
Dif. entre criterio fiscal e contabilistico - Qwerty
Dif. entre criterio fiscal e contabilistico - Alpes

23.Provisões para outros passivos e encargos

24. Rédito das Vendas e dos Serviços Prestados
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27 771
8 458
53 571
7 100 740
320 441
175 905
7 686 886
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6 554
12 175
107 142
7 140 943
331 385
7 598 199

Efeitos em
resultados
237
(26 786)
(26 549)
Efeitos em
resultados
21 217
(3 717)
(53 571)
(40 203)
(10 944)
175 905
88 687

Saldo final
27 771
8 695
26 785
7 100 740
320 441
175 905
7 660 337
Saldo final
27 771
8 458
53 571
7 100 740
320 441
175 905
7 686 886

25.Custo das Vendas

26.Subcontratos

27.Fornecimentos e Serviços Externos

28.Gastos com o pessoal

O Grupo tinha ao seu serviço, a 30 de junho de 2019, 1 053 colaboradores. Em 31 de dezembro de 2018
o nº de colaboradores era de 1 062.
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29.Outros ganhos e perdas líquidos

A rubrica de Trabalhos para a própria empresa originou o reconhecimento de ativos intangíveis, conforme
detalhado na nota 8 (Intangíveis desenvolvidos internamente).

30.Depreciações e amortizações

31.Perdas por Imparidade
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32.Resultados financeiros

33.Impostos sobre resultados
O Grupo apresenta um lucro contabilístico antes de impostos de 1 547 milhares euros, tendo sido apurado
um valor de imposto de 541 mil euros.
O montante de imposto apurado em 30 de junho de 2019 tem a seguinte decomposição:

No que respeita aos impostos diferidos ativos, os movimentos ocorridos foram os seguintes:

Em 30 de junho de 2019 e 2018, a taxa média efetiva de imposto difere da taxa nominal devido a:
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34.Perdas com operações descontinuadas

35.Resultados 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.
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36.Compromissos
Os compromissos financeiros que não figuram no balanço referentes a garantias bancárias prestadas a
terceiros destinadas a servir de caução aos projetos em curso, são discriminados como segue:

•
Em dezembro de 2012, a empresa contraiu um empréstimo de 19,5 milhões de euros junto do
Novo Banco (Antigo BES). Este foi concedido com a finalidade de amortizar totalmente os restantes
empréstimos que a empresa detinha com o Novo Banco e o restante para apoio ao investimento. Por
garantia deste financiamento, foram dadas de penhor as ações da Consoft, empresa espanhola
adquirida em 2011 pela Glintt. Na presente data, o empréstimo em questão encontra-se liquidado
mediante formalização, a 17 de março de 2017 de novo empréstimo de MLP junto da mesma instituição,
tendo sido liberto o penhor sobre as ações da Consoft a partir daquela data.
•
Durante o exercício de 2015, com a venda das áreas não core à sociedade HCCM constitui-se uma
garantia bancária no valor de 1.051.000 euros, a qual tem vindo a ser reduzida, sendo o seu valor atual
de 262.875 euros.

37.Eventos após a data de balanço
Após 30 de junho de 2019, não se revelaram eventos com impacto direto nas demonstrações financeiras
consolidadas do Grupo aquela data.

Relatório e Contas – 1º Semestre 2019

37

38.Outras Informações

Dividendos
Não houve distribuição de dividendos no período intercalar findo em 30 de junho de 2019.

Transações relevantes com entidades relacionadas
As transações e saldos entre a Glintt, S.A. e as empresas do Grupo, que são partes relacionadas, foram
eliminadas no processo de consolidação, não sendo objeto de divulgação na presente nota.
Durante o primeiro semestre de 2019, foram efetuadas transações com outras partes relacionadas, que
envolveram as seguintes entidades e montantes:


Ativos e Passivos contingentes
Não existem ativos ou passivos contingentes, para além do relatado a 31 de dezembro de 2018.

Dada a eliminação da exigência do relatório do auditor para as contas semestrais, as presentes
demonstrações financeiras consolidadas intercalares não foram sujeitas a auditoria, razão pela qual não
faz parte dos documentos de prestação de contas o relatório do auditor.
Sintra, 19 de Julho de 2019

A Administração
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