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Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas Condensadas para o período findo em 31 de 
março de 2022 (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 1127 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. 

Nos primeiros três meses de 2022, o Volume de Negócios ascendeu a 27,592 Milhões de Euros, o EBITDA 
a cerca de 4,380 Milhões de Euros (a que corresponde uma margem EBITDA de 15,9%) e o Resultado 
Líquido a cerca de 891 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. 

O crescimento do volume de negócios no mercado nacional foi de 8%, tendo o mercado internacional 
registado um crescimento de 40%. Este aumento no mercado internacional resulta quer da contribuição 
das 2 empresas adquiridas em 2021 em Espanha – Concep e Farmatools - quer de crescimento orgânico 
nas áreas de Farmácia e da Nexllence. 

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 três meses findo em 31 de 
março de 2022 e a posição financeira em 31 de março de 2022. 

As demonstrações financeiras consolidadas intercalares, foram preparadas de acordo com a Norma 
Internacional de Relato Financeiro IAS 34 - "Relato Financeiro Intercalar", 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 2021, quer por não terem sofrido alteração, quer por não serem materialmente relevantes para a 
compreensão das presentes demonstrações financeiras intercalares. 
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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 2021, e descritas nas respetivas notas anexas. 

 

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 2022, das quais não 
advieram impactos relevantes nestas demonstrações financeiras, são como segue: 

• Alterações às referências para a Estrutura Concetual das IFRS revista 

- Em março de 2018 o IASB procedeu à revisão da Estrutura Concetual das IFRS. Para as entidades que 
usam a Estrutura Concetual para desenvolver políticas contabilísticas quando nenhuma IFRS se aplica 
a uma determinada transação particular, a Estrutura Concetual revista é efetiva para os períodos 
anuais iniciados em ou após 1 de janeiro de 2021. 

• Alterações à IAS 1 e à IAS 8: Definição de Material  

- Estas alterações à IAS 1 e à IAS 8 vêm atualizar a definição de “material”, de forma a facilitar os 
julgamentos efetuados pelas entidades sobre a materialidade. A definição de “material”, um 
importante conceito contabilístico nas IFRS, ajuda as entidades a decidir sobre se a informação deverá 
ser ou não incluída nas demonstrações financeiras. As alterações clarificam a definição de “material” 
e a forma como a mesma deverá ser utilizada através da inclusão na definição de orientações que até 
ao momento não faziam parte das IFRS. Adicionalmente, as explicações que acompanham essa 
definição foram aperfeiçoadas. Por último, as alterações efetuadas asseguram que a definição de 
“material” é consistente ao longo de todas as IFRS.  

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 2021. 

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; 
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- 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: 

- 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. 

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 
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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 1.544 Milhões de euros, tendo sido 

apurado um valor de imposto de 572 Mil euros. 

6. 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.  

7. Dividendos 

Não houve distribuição de dividendos no período intercalar findo em 31 de março de 2022. 

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. 
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10. Partes 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 os primeiros 3 meses de 2022 e 2021 foram efetuadas transações com outras partes 
relacionadas, que envolveram as seguintes entidades e montantes: 

 

11. Aprovação das demonstrações financeiras intercalares  

As demonstrações financeiras intercalares consolidadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração 
a 12 de maio de 2022. 

 

 

Sintra, 27 de Maio de 2022 

A Administração 
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