
Resultados Consolidados 12M18
Informação Privilegiada

14 de fevereiro de 2019

Destaques:

Volume de Negócios: 148,7 M€

EBITDA: 10,3 M€

Resultados Líquidos: 4,7 M€

Net Cash: 62,0 M€

Mensagem do CEO João Nuno Bento

"É com satisfação e orgulho no trabalho desenvolvido em 2018 por toda a equipa 

Novabase, que me dirijo aos acionistas em particular, e ao mercado em geral.

Após um primeiro semestre operacionalmente muito difícil, o esforço de 

recuperação no segundo semestre permitiu à Empresa atingir os objetivos 

estabelecidos para o ano.

A recuperação da rentabilidade foi atingida mantendo intactas as nossas apostas 

de investimento em propriedade intelectual e em esforço comercial de 

internacionalização.

Foi possível conter, no 4º trimestre, o efeito na rentabilidade de um projeto 

internacional que entrou em perda (conforme referido na comunicação de 

resultados anterior), ao mesmo tempo que alguns outros projetos, também na 

área internacional, tiveram um desempenho robusto, o que permitiu mitigar o 

efeito referido.

Globalmente, os resultados de 2018 ficaram acima das nossas expectativas, 

sendo que no Resultado Líquido e na Geração de Caixa ficaram muito acima 

das nossas expectativas.

Importa precisar que os resultados de 2018 estão positivamente impactados pela 

alteração do modelo de reconhecimento de receita associado à entrada em vigor 

da norma IFRS 15. Mesmo excluindo esse efeito, os objetivos estabelecidos no 

Guidance anual foram atingidos.

A Geração de Caixa teve um excelente desempenho, atingindo um valor de 10,7 

M€ deduzindo o valor de 5,5 M€ distribuídos em dividendos e interesses que não 

controlam. A Novabase continua a deter um balanço muito robusto, que permite 

manter em aberto várias opções estratégicas. Com esta base, proporemos na 

AG de 2019 o pagamento de um dividendo de 15 cêntimos por ação, que 

corresponde a um payout de praticamente 100% e um yield  em torno dos 7%.

No momento em que comunicamos este conjunto de resultados, a Comissão 

Executiva e o Conselho de Administração da Novabase estão a concretizar uma 

reflexão estratégica profunda sobre o futuro da empresa, que oportunamente 

será objeto de comunicação ao mercado.

Por fim, quero reafirmar o compromisso da equipa de gestão com a criação de 

valor sustentado para a empresa e, consequentemente, para todos os 

acionistas."
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Sede: Av. D. João II, nº 34, 1998-031 Lisboa - PORTUGAL 
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(139,7 M€ nos 12M17) 

(10,9 M€ nos 12M17) 

(4,8 M€ ou 2,1 M€ sem Op. Desc. nos 12M17) 

(56,8 M€ nos 12M17) 
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1. Evolução dos Indicadores Chave

A partir de 1 de janeiro de 2018, a Novabase adotou as normas contabilísticas 

IFRS 9 – Instrumentos Financeiros e IFRS 15 – Rédito de contratos com 

clientes, não tendo reexpresso informação comparativa, conforme previsto nas 

normas, com o efeito cumulativo da aplicação inicial reconhecido nos Capitais 

Próprios em 1/1/18.

Volume de Negócios (M€)

EBITDA (M€)

Resultados Líquidos Consolidados (M€)

Os Lucros por Ação (Earnings Per Share - EPS) nos 12M18 atingiram 0,15 euros 

por ação, em linha com o valor registado nos 12M17 de 0,15 euros por ação.

RL aumentou 47% YoY, 
excluindo efeitos one-off 
registados em 2017 e 
2018, da correção da 
mais-valia na alienação da 
IMS e da IFRS 15 (net de 
imposto), respetivamente. 
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Sede: Av. D. João II, nº 34, 1998-031 Lisboa - PORTUGAL www.novabase.pt 

Guidance Anual: 
140,0 

Guidance Anual: 8,0 

Evolução do Volume de 
Negócios impactada 
positivamente pelo 
reconhecimento em 2018 
de 6,5 M€, de acordo com 
a norma IFRS 15. Ainda 
assim, expurgando esse 
efeito, o VN situou-se 
acima do Guidance anual 
em 2%. 

EBITDA em linha com o 
Guidance anual, já 
expurgado o efeito 
positivo da IFRS 15, no 
montante de 2,1 M€ (+2% 
em valor e 0 pontos %). 
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EBITDA para Resultado Líquido 12M18 Vs 12M17 (M€)

As Amortizações e os Resultados Financeiros foram negativos em 4,5 M€, um 

aumento de 0,4 M€ face ao ano anterior.

O Ganho na posição monetária líquida, no montante de 0,3 M€, decorre da 

aplicação da IAS 29 às demonstrações financeiras da subsidiária em Angola, 

após esta economia ter sido considerada uma economia hiperinflacionária, nos 

termos da referida norma, a partir de dezembro de 2017. O ganho apurado em 

2018 considera uma taxa de inflação de 18,6% em Angola.

Os Resultados das Operações Descontinuadas nos 12M18 são nulos, que 

comparam com 2,7 M€ nos 12M17, valor que corresponde integralmente ao 

acerto da mais-valia gerada pela alienação do Negócio IMS, decorrente do 

apuramento final do working capital e do net debt, nos termos do contrato.

Os Interesses que não controlam nos 12M18 atingiram -0,3 M€, que comparam 

com -4,4 M€ nos 12M17. Esta variação deve-se sobretudo à evolução dos 

resultados das participadas focadas na internacionalização.

Net Cash (M€)

Nos 12M18, a Novabase apresenta uma evolução positiva a nível da geração de 

cash. A Novabase terminou os 12M18 com 62,0 M€ em net cash, que compara 

com 56,8 M€ nos 12M17.

A 5 de junho de 2018, a Novabase remunerou os seus acionistas no valor total 

de 4,7 M€ (0,15 €/ação). Adicionalmente, em dezembro de 2018, foi pago o 

montante de 0,8 M€ a Interesses que não controlam.
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56,8 

62,0 

12M16 3M17 6M17 9M17 12M17 3M18 6M18 9M18 12M18

Net cash

29/05/17: 
Remuneração 

acionista 
4,7 M€ 

Geração de cash de      
5,2 M€ inclui efeito do 
pagamento dos 
dividendos e libertação 
relevante de fundo de 
maneio. 

15/11/17: 
Remuneração 

acionista 
15,5 M€ 

05/06/18: 
Remuneração 

acionista 
4,7 M€ 
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2. Resumo da Atividade

Os resultados de 2018 ficaram em linha com as expectativas em termos de 

Volume de Negócios e de EBITDA. Com efeito, o ano foi marcado por um 

segundo semestre em que se observou uma aceleração da atividade, e uma 

recuperação em termos de rentabilidade, a qual tinha sido penalizada nos 

primeiros meses do ano devido às dificuldades operacionais circunscritas a um 

projeto internacional na área de BS.

Comparando com o período homólogo, o Volume de Negócios registou um 

crescimento de 6% (ou de 2%, excluindo o impacto da alteração contabilística no 

reconhecimento de proveitos), sendo que o negócio internacional contribuiu com 

54% do total. A Europa continua a liderar como principal mercado, com as 

operações nesta geografia a aumentarem para 69% da atividade não doméstica.

O EBITDA registou uma redução YoY de 6% para 10,3 M€. Recorde-se que o 

Guidance previa a antecipação de custos, pela via do investimento em I&D, 

associados a uma estratégia de transformação do modelo de negócio. Os 

Resultados Líquidos atingiram 4,7 M€, um crescimento de 47% face ao ano 

anterior se excluirmos os efeitos one-off  de 2018 e 2017 (impacto da IFRS 15 e 

acerto da mais-valia obtida na alienação do Negócio IMS, respetivamente).

Face ao Guidance, e expurgados os efeitos positivos da introdução da IFRS 15, 

os resultados deste ano ficaram acima em VN (+2%) e em EBITDA (+2% em 

valor e igual margem EBITDA).

O ano de 2018 marca o início de um novo ciclo no Grupo Novabase, com João 

Nuno Bento a assumir a presidência da comissão executiva para o mandato 

correspondente ao triénio 2018-2020. João Nuno Bento sucede a Luís Paulo 

Salvado como CEO, numa altura em que a Novabase tem em curso uma 

reflexão estratégica.

Em 2018 destacamos:

•       O produto Symetria foi escolhido por múltiplas instituições financeiras como 

ferramenta de report à nova Central de Responsabilidades de Crédito do Banco 

de Portugal. Esta solução simplifica as obrigações de reporting e compliance, 

garantindo o cumprimento do novo quadro regulatório, dispondo ainda de 

ferramentas de análise e gestão de risco;

•       A Novabase foi a empresa responsável pelo desenvolvimento do sistema 

de abertura de conta com autenticação por videochamada de dois bancos 

portugueses, com recurso ao Wizzio. Recordamos que esta Plataforma Digital, 

desenvolvida pela área de Financial Services da Novabase, foi apresentada no 

Web Summit 2017;

•       A Novabase desenvolveu a solução que suporta o projeto Escola 360, que 

tem como objetivo centralizar numa só plataforma todos os módulos de gestão 

de alunos do ensino pré-escolar, básico e secundário, no âmbito dos novos 

paradigmas para a Educação resultantes da Transformação Digital em curso.

Dada a relevância do Talento no desenvolvimento da inovação tecnológica, a 

Novabase tem desenvolvido inúmeras iniciativas orientadas à valorização das 

Pessoas e do Conhecimento.

Por um lado, a Novabase contratou 152 recém-graduados no ano de 2018, 

através do seu programa Novabase Academy. Desde a sua criação, em 2006, 

este programa de recrutamento já integrou mais de 1500 jovens talentos, tendo 

decorrido em mais dois países, para além de Portugal.

João Nuno Bento é 
nomeado o novo CEO da 
Novabase e Luís Paulo 
Salvado permanece como 
Presidente do Conselho 
de Administração. 

Novabase reforça 
posicionamento enquanto 
player de referência com um 
portfólio de soluções 
inovadoras, dando resposta 
aos desafios da 
transformação digital. 

Evolução prevista nos 
planos da Gestão para o 
ano 2018. 
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Por outro lado, e em complemento com este programa, a Novabase tem hoje 

uma forte ligação às universidades e ecossistemas científicos, com parcerias 

estratégicas e participação em múltiplas iniciativas conjuntas. A destacar, neste 

período:

•       A Novabase associou-se ao grupo Data Science Portugal através do apoio 

aos encontros promovidos por esta comunidade de entusiastas da Ciência dos 

Dados. O objetivo é partilhar conhecimento sobre temas como Data Science, 

Machine Learning e Artificial Intelligence;

•       A Novabase foi o principal patrocinador do IMSHARE, a maior conferência 

portuguesa de gestão e análise de dados. Contando com quatro oradores no 

painel, a Novabase partilhou ao longo dos três dias de conferência, 

conhecimentos sobre Security, IOT e AI, entre outros;

•       A Novabase Academy esteve no Hackathon da FCT-UNL, onde cerca de 

15 equipas trabalharam 24h non-stop com o objetivo de desenvolver projetos 

direcionados para plataformas desktop, web e mobile; 

•       A Novabase integra a lista das empresas que fazem parte da Rede de 

Parceiros do Instituto Superior Técnico, programa que tem como objetivo 

coordenar a atuação da instituição com algumas das organizações mais 

relevantes do tecido empresarial português;

•       Adicionalmente, a Novabase participou no Congresso APDC, onde 

apresentou a sua parceria com o Instituto Superior Técnico (IST) na definição e 

criação dos conteúdos programáticos de um novo curso de Machine Learning.

No que se refere à divulgação de ofertas, a Novabase participou na conferência 

Receivables Finance International (RFIx), no contexto do painel “Intelligent 

Receivables – The Rise of AI” e apresentou a sua solução Rely. O RFIx, 

realizado em Londres, é um dos principais eventos na área da banca ao nível 

mundial, onde instituições financeiras, empresas e especialistas se juntam para 

uma discussão em profundidade sobre o futuro da indústria.

Para além disso, a Novabase voltou a apoiar a Web Summit 2018, considerado 

um dos mais importantes eventos mundiais na área do empreendedorismo, 

tecnologia e inovação. O foco da empresa foi a sua oferta de Serviços 

Financeiros, com destaque para o produto Wizzio.

Na área de Venture Capital, o mais recente Fundo de Capital de Risco Novabase 

Capital +Inovação, constituído no final do ano passado, realizou os seus 

primeiros investimentos. A VC apostou durante 2018 nas sociedades Probely, 

Lda., empresa focada na área de cybersecurity, na CBTalents Global, S.A., 

startup especializada no recrutamento internacional de profissionais de TI, e na 

Aixtel Technologies, S.A., start-up portuguesa que desenvolveu a FIBERCLOUD, 

uma plataforma de gestão de redes para o mercado global.

Estes investimentos realizaram-se ao abrigo dos Programas Lisboa 2020, 

COMPETE (integrado no QREN) e COMPETE 2020, cofinanciados pelo FEDER.

Diversas iniciativas 
orientadas ao reforço do 
Talento e inovação. 

Área de VC reforça portfólio 
em 2018 com PME's de 
base tecnológica inovadoras, 
num investimento global de 
0,5 M€. 
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Em termos de prémios e distinções, de referir que a Novabase foi galardoada 

pelo Department for International Trade (DIT), da embaixada britânica, com o 

International Expansion Award, pelo investimento que tem vindo a fazer no Reino 

Unido.

Por último, destacamos ainda neste ano que a Novabase foi novamente 

distinguida como empresa europeia inovadora pela Euronext, para integrar o 

Tech 40, índice que distingue empresas cotadas europeias pela sua aposta na 

Inovação & Desenvolvimento. As empresas que compõem este restrito grupo 

têm acesso a um programa especial de roadshows e a uma maior visibilidade 

em alguns eventos de referência do setor.

A decomposição percentual do Volume de Negócios e do EBITDA pelos 

diferentes negócios, nos 12M18, é a seguinte:

Do Volume de Negócios total, 80,9 M€ foram gerados fora de Portugal, que 

comparam com 75,5 M€ registados nos 12M17.

De referir que nos 12M18, o Volume de Negócios total inclui 6,5 M€ pela entrada 

em vigor da norma internacional de contabilidade IFRS 15, contudo, o rácio de 

VN Internacional não se altera significativamente se excluído esse impacto 

(53%).

O continente com maior expressão nos 12M18 foi a Europa, que contribuiu com 

55,6 M€ para o total do Volume de Negócios, um aumento de 7% face ao ano 

anterior.

O negócio fora de Portugal gerado na Business Solutions manteve-se nos 54% 

do respetivo volume (54% nos 12M17) e na Venture Capital aumentou para 66% 

(60% nos 12M17).
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Volume de Negócios 
por geografia 12M18 

Novabase mantém-se no 
índice Tech 40, da 
Euronext, que reúne 
empresas europeias que 
se destacam pela 
inovação. 

Europa consolida 
liderança como principal 
mercado, com 69% do 
negócio internacional. 

Evolução do negócio 
internacional reflete a 
estratégia da Novabase 
de limitar a sua atividade 
em geografias mais 
voláteis. 
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A Novabase teve em média, nos 12M18, 2085 colaboradores, o que representa 

um acréscimo de 3% face aos 12M17 (2032).

A distribuição do número médio de colaboradores pelas várias áreas da 

Novabase, durante os 12M18, foi a seguinte:

Número Médio de Colaboradores

De referir ainda que os colaboradores internacionais representam 11% do total 

nos 12M18 (231), um crescimento de 9% YoY, em linha com a aposta da 

Novabase nos mercados fora de Portugal.

2.1. Business Solutions (BS)

Volume de Negócios Business Solutions (M€)

EBITDA Business Solutions (M€)

Retirando o efeito positivo da adoção da IFRS 15 em 2018, o Volume de 

Negócios da BS teria sido 136,3 M€, com um EBITDA de 9,4 M€.

131,6 134,5 
142,8 
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6,1 

11,4 11,5 
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52 57 

81 87 

1899 1941 

12M17 12M18

Business Solutions

Shared Services

Venture Capital

EBITDA % 

2% 6%

88%

1%

3%

4,6% 8,5% 8,1%

2032 2085

Evolução da BS em linha 
com as expectativas, 
registando-se uma 
recuperação e aceleração 
da atividade no 2º 
semestre de 2018. 
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2.2. Venture Capital (VC)

Volume de Negócios Venture Capital (M€)

EBITDA Venture Capital (M€)

3. Comportamento Bolsista

A cotação da ação Novabase em 2018 desvalorizou-se 34%, o que compara 

com uma depreciação de 12% ocorrida no índice PSI20 e com uma depreciação 

do índice EuroStoxx Technology de 11%. 

A revisão anual da composição do PSI20, em março de 2018, estabeleceu a 

saída da Novabase, com efeitos a partir de 19 de março, onde negociava desde 

20 de março de 2017.

Em abril de 2018, a Euronext voltou a escolher a Novabase para integrar o Tech 

40, índice que distingue cotadas europeias pela sua aposta na Inovação & 

Desenvolvimento.

Neste período, foi distribuído um dividendo de 0,15 €/ação.

O Conselho de Administração irá propor, em Assembleia Geral de Acionistas a 

realizar em 7 de maio, a distribuição de dividendos no montante de 4,7 M€, 

sendo o respetivo valor por ação de 0,15€.
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30%

14%

-0,2 
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12M16 12M17 12M18

-182%

-138%

-4,4% -9,7% -20,2% EBITDA % 

Evolução da VC reflete 
sobretudo o investimento 
em estrutura de marketing 
e vendas internacionais 
de uma das suas 
participadas. 

Proposta de dividendo 
corresponde a um payout 
de praticamente 100% e a 
um yield em torno dos 7%. 
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Novabase e o Mercado

A evolução da cotação da Novabase comparada com outras empresas do setor 

de TI na Europa, nos 12M18, foi a seguinte:

Novabase e outras TMT

O price target médio referenciado pelo research  que cobre a Novabase é de 

2,75 euros.

Nos 12M18, a rotação representou 12% do capital da Novabase, tendo sido 

transacionadas 3,8 milhões de ações, 2,2x inferior aos valores verificados nos 

12M17 (rotação de 26% do capital, tendo sido transacionadas 8,2 milhões de 

ações).

-46%

34%

J F M A M J J A S O N D

Indra Cap Gemini Atos

Novabase Alten Tietoenator

-34%

15%

J F M A M J J A S O N D

Novabase PSI20 Eurostoxx Technology Index

0% 

0% 

Upside médio de 36%, 
indicado pelo research 
que cobre a Novabase. 

A Novabase apresenta um 
múltiplo de Price to Sales 
de 0,50x, o que significa 
um desconto de 46% 
comparado com a média 
das empresas TMT (fonte: 
Reuters, valores ttm à 
data 08/02/2019). 

01/06/18:  
ex-remuneração 

acionista  
 0,15 €/ação 

01/06/18: 
ex-remuneração 

acionista 
0,15 €/ação 

Resumo 2014 2015 2016 2017 2018

Cotação mínima (€) 2,090 2,070 1,879 2,480 2,020

Cotação máxima (€) 4,100 2,619 2,490 3,639 3,170

Cotação média ponderada (€) 3,183 2,350 2,145 3,136 2,815

Cotação no último dia (€) 2,214 2,114 2,490 3,049 2,020

Nº títulos transacionados (milhões) 5,9 5,7 2,8 8,2 3,8

Capitalização bolsista no último dia (M€) 69,5 66,4 78,2 95,7 63,4
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4. Perspetivas 2019

Os resultados de 2018 são positivos, estando em linha com os objetivos 

traçados para o ano e incorporados no Guidance de Volume de Negócios e de 

EBITDA (+2% em ambos os casos, após expurgados os efeitos contabilísticos 

da entrada em vigor da norma IFRS 15).

O negócio internacional representa 54% da atividade total, com a Europa a 

consolidar a sua posição como principal mercado, tendo aumentado o seu 

contributo para 69%. A rentabilidade EBITDA do período situou-se nos 6,9% e 

dos Resultados Líquidos em 3,2%. A posição de Cash evoluiu favoravelmente, 

com uma geração de 5,2 M€ no ano.

Em 2018, a Novabase reafirmou a prioridade da adaptação do negócio, 

principalmente em relação aos investimentos para potenciar as competências 

nas áreas de maior qualidade e sustentabilidade.

Com efeito, a Novabase está neste momento a concluir um período de reflexão 

estratégica, e oportunamente serão divulgadas as principais linhas de orientação 

ao mercado.

Resumo 2014 2015 2016 2017 2018

Cotação mínima (€) 2,090 2,070 1,879 2,480 2,020

Cotação máxima (€) 4,100 2,619 2,490 3,639 3,170

Cotação média ponderada (€) 3,183 2,350 2,145 3,136 2,815

Cotação no último dia (€) 2,214 2,114 2,490 3,049 2,020

Nº títulos transacionados (milhões) 5,9 5,7 2,8 8,2 3,8

Capitalização bolsista no último dia (M€) 69,5 66,4 78,2 95,7 63,4
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Alternative Performance Measures (APM's)

As APM's usadas pela Novabase têm como objetivo fornecer informações 

complementares, mais abrangentes e relevantes para o leitor, relativas à posição 

e performance financeira da empresa. Estas APM's são aplicadas de forma 

consistente em todos os períodos refletidos nesta divulgação.

Net Cash

O Net Cash fornece informações sobre o nível de disponibilidades e outras 

aplicações e títulos transacionáveis no mercado, após descontadas as dívidas a 

instituições financeiras, ajudando na análise da liquidez e capacidade da 

Novabase para satisfazer os seus compromissos não bancários.

A rubrica de "Caixa e equivalentes a caixa" é, simultaneamente, o item da 

demonstração da posição financeira consolidada mais diretamente reconciliável 

e mais relevante para esta APM.

A determinação e discriminação das componentes do Net Cash, bem como a 

reconciliação nos 12M18 e períodos homólogos, é analisada como segue:

(*) O Grupo adotou a IFRS 9 em 1/1/2018 de acordo com a abordagem retrospetiva modificada 

(“modified retrospective approach ”), não sendo reexpressos os valores do período comparativo 

apresentado. Desta forma, os montantes atualmente apresentados na rubrica de “Investimentos em 

títulos” no comparativo são apresentados na rubrica “Investimentos detidos até à maturidade”.

(**) Determina-se multiplicando o nº de ações próprias em carteira no final do período pela cotação 

no último dia de bolsa:

Esta APM e todas as suas componentes não contêm estimativas nem 

julgamentos efetuados pela Gestão.

EBITDA

O EBITDA fornece informações sobre a capacidade da Novabase gerar recursos 

através das suas atividades operacionais, sem levar em consideração os efeitos 

financeiros, de impostos e outros não operacionais, ajudando na análise do 

desempenho do negócio.

O Resultado Operacional (EBIT) é, simultaneamente, o item da demonstração 

dos resultados consolidados mais diretamente reconciliável e mais relevante 

para esta APM. Dado que o EBITDA é diretamente identificável na referida 

demonstração financeira, a reconciliação não é aqui apresentada.

A determinação e discriminação das componentes do EBITDA é analisada como 

segue: EBIT - Amortizações e depreciações - Custos de reestruturação

Esta APM inclui uma componente que poderá requerer o uso de estimativas e 

julgamentos efetuados pela Gestão sobre resultados futuros ("Custos de 

reestruturação"). Nos períodos apresentados nesta divulgação, este item é nulo.

12M16 12M17 12M18

Caixa e equivalentes a caixa 35.703    56.136    63.614    

Inv. detidos até à maturidade / Inv. em títulos - Não correntes (*) 4.859      7.713      7.680      

Inv. detidos até à maturidade / Inv. em títulos - Correntes (*) 4.441      7.353      1.198      

Ações próprias em carteira (**) 21          1.148      761        

Dívidas a instituições de crédito - Não correntes (13.907)   (10.563)   (6.294)     

Dívidas a instituições de crédito - Correntes (5.376)     (4.963)     (4.959)     

Net Cash 25.741 56.824 62.000

Em cumprimento do 
ESMA/2015/141en 
emitido pelo European 
Securities and Markets 
Authority. 

As APM's usadas pela 
Novabase são o Net Cash 
e o EBITDA. 

12M16 12M17 12M18

Nr. ações próprias em carteira (milhares) 8,615 376,611 376,611

Cotação no último dia (€) 2,490 3,049 2,020

Ações próprias em carteira (m€) 21 1.148 761

                      Resultados 12M18 Pág 11 de 11          .



Demonstração da Posição Financeira Consolidada Demonstração dos Resultados Consolidados

em 31 de dezembro de 2018 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018

31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 Var. %

(Milhares de Euros) (Milhares de Euros)

ATIVO OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO

Ativos fixos tangíveis 10.235        10.019          Vendas 894             159             

Ativos intangíveis 16.065        17.162          Custo das vendas (848)            (31)              

Investimentos financeiros 4.120          3.110          

Investimentos detidos até à maturidade -                  7.713          Margem bruta 46               128             -64,1 % 

Investimentos em títulos 7.680          -                  

Ativos por impostos diferidos 10.048        10.448           Outros proveitos operacionais

Outros ativos não correntes 1.644          3.256               Prestação de serviços 147.829      139.563      

        Total de Ativos Não Correntes 49.792        51.708             Proveitos suplementares e subsídios 329             1.558          

     Outros proveitos de exploração 825             919             

Inventários 33               46               

Clientes e acréscimos de proveitos 45.727        61.642        148.983      142.040      

Devedores e despesas antecipadas 11.865        7.323          

Instrumentos financeiros derivados 26               18               149.029      142.168      

Investimentos detidos até à maturidade -                  7.353          

Investimentos em títulos 1.198          -                     Outros custos operacionais

Caixa e equivalentes a caixa 63.614        56.136             Fornecimentos e serviços externos (53.844)       (51.201)       

        Total de Ativos Correntes 122.463      132.518           Gastos com o pessoal (86.468)       (82.155)       

     (Provisões) / anulação de provisões 2.902          6.433          

Ativos operações em continuação 172.255      184.226           Outros custos de exploração (1.320)         (4.330)         

Ativos operações descontinuadas -                  -                  (138.730)     (131.253)     

Total do Ativo 172.255      184.226      Resultados Brutos (EBITDA) 10.299        10.915        -5,6 % 

Custos de reestruturação -                  -                  

CAPITAL PRÓPRIO Resultados Operacionais Brutos 10.299        10.915        -5,6 % 

Capital social 15.701        15.701        Amortizações e depreciações (2.940)         (3.210)         

Ações próprias (188)            (188)            

Prémios de emissão 43.560        43.560        Resultados Operacionais (EBIT) 7.359          7.705          -4,5 % 

Reservas e resultados acumulados 3.016          3.722               Ganhos / (Perdas) financeiras (1.553)         (838)            

Resultado líquido 4.737          4.774               Ganho na posição monetária líquida 308             955             

Capital Próprio atribuível aos acionistas 66.826        67.569        

Interesses que não controlam 13.754        13.597        Resultados Antes de Impostos (RAI) 6.114          7.822          -21,8 % 

Total do Capital Próprio 80.580        81.166             Imposto sobre o rendimento (1.100)         (1.382)         

Resultados oper. em continuação 5.014          6.440          -22,1 % 

PASSIVO

Instituições de crédito 6.294          10.563        OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

Credores de locação financeira 7.066          6.274          Resultados oper. descontinuadas -                  2.696          -100,0 % 

Provisões para riscos e encargos 8.252          10.369        

Outros passivos não correntes 990             744                  Interesses que não controlam (277)            (4.362)         

        Total de Passivos Não Correntes 22.602        27.950        

Resultado Líquido Acionistas (RLA) 4.737          4.774          -0,8 % 

Instituições de crédito 4.959          4.963          

Credores de locação financeira 1.361          1.944          

Fornecedores 5.469          5.616          

Credores e acréscimos de custos 34.930        36.581        

Instrumentos financeiros derivados 24               -                  

Proveitos diferidos 22.267        25.103        

        Total de Passivos Correntes 69.010        74.207        

Total de Passivos oper. em continuação 91.612        102.157      

Total de passivos oper. descontinuadas 63               903             

Total do Passivo 91.675        103.060      Outras informações :

Volume de negócios (VN) 148.723      139.722      6,4 % 

Total do Capital Próprio e Passivo 172.255      184.226      EBITDA % sobre VN 6,9 % 7,8 % 

RAI % sobre VN 4,1 % 5,6 % 

Net Cash 62.000        56.824        RLA % sobre VN 3,2 % 3,4 % 

Novabase S.G.P.S., S.A.     Sociedade Aberta - Código BVL: NBA.IN Capital Social 15.700.697,00 Euros, Matriculada CRCL N.º 1495, Contribuinte N.º 502 280 182

Sede: Avenida D. João II, nº 34, Parque das Nações, 1998-031 Lisboa, Portugal
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Demonstração dos Resultados por SEGMENTOS

para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018
janeiro a dezembro 2018

(Milhares de Euros) -

Business Venture

Solutions Capital NOVABASE

Vendas 894                             -                                 894                             

Custo das vendas (848)                           -                                 (848)                           

Margem Bruta 46                               -                                 46                               

- - -

Outros proveitos operacionais

Prestação de serviços 141.879                      5.950                          147.829                      

Proveitos suplementares e subsídios 327                             2                                 329                             

Outros proveitos de exploração 604                             221                             825                             

142.810                      6.173                          148.983                      

- - -

142.856                      6.173                          149.029                      

Outros custos operacionais

Fornecimentos e serviços externos (49.785)                      (4.059)                        (53.844)                      

Gastos com o pessoal (83.176)                      (3.292)                        (86.468)                      

(Provisões) / anulação de provisões 2.878                          24                               2.902                          

Outros custos de exploração (1.273)                        (47)                             (1.320)                        

(131.356)                    (7.374)                        (138.730)                    

- - -

Resultados Brutos (EBITDA) 11.500                        (1.201)                        10.299                        

Amortizações e depreciações (2.456)                        (484)                           (2.940)                        

- - -

Resultados Operacionais  (EBIT) 9.044                          (1.685)                        7.359                          

- - -

Resultados financeiros (1.572)                        19                               (1.553)                        

Ganho na posição monetária líquida 308                             -                                 308                             

- - -

Resultados Antes de Impostos (RAI) 7.780                          (1.666)                        6.114                          

Imposto sobre o rendimento (1.382)                        282                             (1.100)                        

Interesses que não controlam (800)                           523                             (277)                           

- - -

Resultado Líquido Acionistas 5.598                          (861)                           4.737                          

- - -

Outras informações :

Volume de negócios (VN) 142.773                      5.950                          148.723                      

EBITDA 11.500                        (1.201)                        10.299                        

EBITDA % sobre VN 8,1% -20,2% 6,9%

RAI % sobre VN 5,4% -28,0% 4,1%

- - -


