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COMUNICADO 

Resultados do primeiro semestre de 2014 

 

As demonstrações financeiras reportadas ao primeiro semestre de 2014 da José de Mello 

Saúde, S.A. (“José de Mello Saúde”), foram preparadas de acordo com as normas 

internacionais do relato financeiro (IFRS) e não foram sujeitas a Relatório de Auditoria 

elaborado por auditor independente registado na CMVM. 

No primeiro semestre de 2014, a José de Mello Saúde aumentou os seus rendimentos 

operacionais consolidados em 8,2% face ao primeiro semestre de 2013, atingindo os 

263,4 milhões de euros, impulsionados pelo crescimento da actividade de cuidados de 

saúde privados (+7,7%) bem como pela actividade no segmento de cuidados de saúde 

públicos (+8,7%).  

O EBITDA atingiu os 31,6 milhões de euros no primeiro semestre de 2014 

(crescimento de 34,1% em relação ao período homólogo) e a margem EBITDA foi de 

12,0%, um acréscimo de 2,3 p.p. face ao primeiro semestre de 2013. Esta evolução 

positiva foi o resultado do crescimento generalizado da actividade conjugado com as 

melhorias alcançadas em termos de eficiência da operação.  

O resultado líquido atribuível aos detentores de capital atingiu os 14 milhões de 

euros, impulsionado pela recuperação do EBITDA e ligeira melhoria dos resultados 

financeiros. A dívida líquida consolidada registou uma redução de 8,6 milhões de 

euros face a ao final de Dezembro de 2013, situando-se nos 70 milhões de euros no final 

de Junho último, o que se deveu à geração positiva de fluxos de caixa da generalidade 
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das unidades do Grupo e à contratação de dívida adicional para fazer face aos 

investimentos previstos. Em Junho de 2014, a José de Mello Saúde emitiu um 

empréstimo obrigacionista, no montante de 50 milhões de euros, pelo prazo de cinco 

anos, com o objectivo de refinanciar a actividade corrente e fazer face a investimentos 

futuros. 

O rácio dívida líquida/EBITDA foi de 1,1x contra os 1,7x registados no final de 2013. 

No final do primeiro semestre de 2014, o activo líquido total ascendeu a 410,8 milhões 

de euros, tendo aumentado 56,9 milhões de euros em relação a 31 de Dezembro de 

2013, explicado essencialmente pelo aumento do saldo das contas de clientes (aumento 

da actividade) e caixa (contratação do empréstimo obrigacionista em Junho).  

O capital próprio totalizou 42,5 milhões de euros e o passivo total ascendeu a 368,3 

milhões de euros. 

Em relação a 31 de Dezembro de 2013, o capital próprio variou positivamente 13,6 

milhões de euros, por via dos resultados e o passivo total aumentou em 43,3 milhões de 

euros.  
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Anexo I- Demonstração Sintética da Posição Financeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Milhões de Euros) 
(Valores não auditados)
Activos fixos tangíveis 78,1 71,8 -8,0%
Activos fixos intangíveis 52,0 50,7 -2,4%
Outros 17,9 16,6 -7,4%
Activos Não Correntes 148,0 139,1 -6,0%
Inventários 7,1 7,0 -1,9%
Clientes 69,7 83,7 20,1%
Caixa e Equivalentes 91,6 135,8 48,3%
Outros 37,6 45,2 20,3%
Activos Correntes 206,0 271,7 31,9%
Total do Activo 353,9 410,8 16,1%

Total do capital próprio 28,9 42,5 47,2%

Empréstimos a MLP 93,6 134,2 43,5%
Outros 11,7 11,8 1,0%
Passivos Não Correntes 105,3 146,1 38,8%
Empréstimos a CP 76,7 71,6 -6,6%
Fornecedores 81,5 84,4 3,5%
Outros 61,6 66,2 7,5%
Passivos Correntes 219,8 222,2 1,1%

Total do capital próprio e passivo 353,9 410,8 16,1%

Var %31-Dez-13 30-Jun-14
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Anexo II- Demonstração Sintética dos Resultados 

 

 

Demonstração de Resultados Consolidados

(Milhões de Euros) - Valores Não Auditados 30-Jun-13 30-Jun-14 Var %

Rendimentos Operacionais 243,3 263,4 8,2%
Custos operacionais  (219,7)  (231,7) 5,5%
EBITDA 23,6 31,6 34,1%
Margem EBITDA 9,7% 12,0% 2,3 p.p.

Amortizações e Provisões  (12,1)  (9,8) -19,1%

EBIT 11,5 21,8 90,2%
Margem EBIT 4,7% 8,3% 3,6 p.p.

Resultados Financeiros  (4,1)  (4,0) -2,1%

EBT 7,4 17,8 141,2%

Impostos  (1,0)  (3,5) 246,4%
Resultado líquido 6,4 14,3 124,5%
Resultado líquido atribuível aos interesses que não controlam -0,1 -0,3 516,8%

Resultado líquido atribuível aos accionistas da JMS 6,3 14,0 121,2%
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