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1 - INTRODKAO
A BALBINO & FAUSTINO, LDA, corn sede social em Rua da Escola, no 9, Facho - Cela, 2460-354
CELA ACB, corn urn capital social de 9.000.000,00 €, tern como actividade principal Comercio por
grosso de madeira em bruto e produtos derivados. 0 presente relatOrio de gestao expressa de forma
apropriada a situagao financeira e os resultados da actividade exercida no period() econOmico findo em
31 de Dezembro de 2014.

elaborado nos termos do artigo 66° do C6digo das Sociedades Comerciais (CSC) e contem uma
exposigao fiel e clara da evolugao dos negocios, do desempenho e da posigao da BALBINO &
FAUSTINO, LDA, procedendo a uma analise equilibrada e global da evolugao dos negOcios, dos
resultados e da sua posigao financeira, ern conformidade corn a dimensao e complexidade da sua
actividade, bem como uma descrigao dos principais riscos e incertezas corn que a mesma se defronta.

2— ENQUADRAMENTO ECONOMICO
A nivel mundial, registou-se urn crescimento econ6mico moderado em 2014, ligeiramente abaixo das
projegoes previamente efetuadas. Urn dos principais motivos prende-se corn o facto das politicas
adotadas pelas maiores economias nao terem ainda reestabelecido a confianga dos mercados,
especialmente na zona euro.
De acordo corn o Fundo Monetario Internacional (FMI), a atividade economica a nivel mundial tera
registado em 2014 urn crescimento positivo de 3,3%, sendo que ao contrario de anos anteriores, foram
as economias desenvolvidas e nao os emergentes a liderar o crescimento mundial. Os EUA e RU
destacaram-se positivamente face a zona Euro e ao Japao.
A nivel europeu, os resultados de 2014 apontam para sinais de retoma economics, ainda que corn urn
crescimento moderado de cerca de 0,8%. Esta retoma da economia europeia tera sido mais modesta
nos 'Daises cujas economias tern estado debaixo de elevada pressao, nomeadamente a dos paises
mais pequenos e mais perifericos, muito em resultado das suas dividas soberanas e permanancia da
desconfianga dos mercados sobre a resolugao da crise.
Nos EUA, o crescimento ficou aquem do esperado, mas ainda assim acima do valor de 2013,
beneficiando do consumo privado e do investimento, bem como de uma politica fiscal menos restrita e
da manutengao de condigoes monetarias expansionistas.
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A economia chinesa tern sofrido nos Oltimos anos urn desacelerar constante, ainda que nao muito
vincado.
Como consequencia dos excessivos daces pOblicos dos Oltimos anos, a divida pOblica nas
designadas economias desenvolvidas continua a atingir niveis bastante elevados.
A variageo negative dos pregos e a queda do prego do petroleo geraram receios deflacionistas
generalizados.
Em termos de mercado cambial, o mesmo tern evoluido de forma bastante mais instavel, quando
comparado corn os anos imediatamente anteriores. No inicio de 2014 a cotageo EUR/USD era de
1,3658 e no fim do ano a mesma cotageo era de 1,2141, tendencia acentuada já no decurso de 2015.

A nivel nacional, de acordo corn dados do Instituto Nacional de Estatistica (INE), a economia
portuguesa registou em 2014 um crescimento de 0,9% no PIB, representando uma melhoria face a
2013, ano em que se observou um decrescimo de 1,4%. Este crescimento foi acompanhado por uma
diminuigeo da taxa de desemprego.

Apesar da saida de Portugal do programa de ajustamento econ6mico e financeiro, manteve-se a
necessidade de se manter o process° de ajustamento dos desequilibrios da economia portuguesa,
consolidando as contas publicas.

A recuperageo da procura interna foi suportada pelo aumento do consumo privado e pelo investimento.
Esta recuperageo a, ainda assim, condicionada pela necessidade de consolidagao orgamental e pelo
elevado nivel de endividamento. Em sentido contrario, o consumo pOblico continuou ern decrescimo.

Os baixos niveis de inflagao e as taxas de juro ern minimos historicos levaram a urn aumento do
rendimento disponivel das familias, incentivando o consumo.

Ern 2014, as Exportagoes de Bens e Servigos registaram um crescimento de 3,4% em termos reais,
traduzindo-se num abrandamento comparativamente corn o observado em 2013.

A actual conjuntura macroeconOmica, associada as medidas tomadas, tiveram urn efeito positivo na
evolugao des taxas de juro da divide portuguesa, que registaram uma descida significativa.
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3— ANALISE OPERACIONAL E FINANCEIRA DE BALBINO & FAUSTINO, LDA

A nivel da empress, o volume de negOcios atingido foi de 31.976.106,95 €, representando urn
acrescimo de aproximadamente 3,92% ern relagao ao ano anterior, enquanto o Resultado Liquido do
Exercicio atingiu o valor de 233.934,89 €.

Como elementos mais relevantes, salientamos os seguintes:

2014

2013

2012

- Mercado Intern°

14.778.210

13.984.005

12.976.055

- Mercado Externo

10.799.273

10.741.288

9.774.069

25.577.484

24.725.293

22.750.124

- Mercado Inferno

29.811.709

28.541.383

28.074.826

- Mercado Externo

2.164.397

2.228.976

2.299.870

31.976A06

30.770.359

30.374.696

Compras

TOTAL
Vendas e Prest Servicos

TOTAL

Existencia Final

9.796.627

9.345.048

8.500.695

Act Fixos Tangiveis

7.970.801

7.723.440

6.206.009

Custos coin Pessoal

3.745.316

3.628.722

3.572.782

Quanto aos Resultados dos 3 Ciltimos exercicios observamos o seguinte evolugao:

2014

2013

2012

1.107.495

1.174.340

2.264.203

Resultado Operacional (antes gastos financ. imp.)

646.279

703.989

1.591.080

Resultado antes de impostos

301.152

277.532

1.111.350

Resultado Liquido do Periodo

233.934

582.693

833.984

Resultado antes deprec., gast. financ. imp.

No resultado antes de impostos verificou-se um pequeno acrescimo comparativamente so ano de
2013, fruto da variacao de alguns valores de gastos e rendimentos.

o resultado liquido do periodo cifrou-se ern 233.934 €. No ano de 2014 nao houve beneficios ficais da
dimensao daqueles que foram concedidos no ano de 2013 (CFEI - Lei no 49/2013 de 16 de Julho).
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Neste ano de 2014, foi deduzido a colecta, o montante de 13.914,57 €, no ambito da DLRR — Dedugao
por Lucros Retidos e Reinvestidos (DL no 162/2014 de 31/10).

No mercado interno o volume de nepocios teve urn acrescimo de 4,45%, enquanto que as vendas para
o mercado externo tiveram urn decrescimo, na ordem dos 2,90% (64.579 €), mantendo-se a tendencia
do ano de 2013.

Analisando as vendas por zonas de distribuigao verifica-se que o armazem central mantem a tendencia
de diminuigao, diminuindo aproximadamente 3%, em contraciclo corn os armazens de Leiria e Sabugo,
essencialmente por transferencia de vendas para os armazens de Leiria e Pagos de Ferreira. As
vendas na node do pals, mantiveram-se estaveis rondando os 25% do volume de negocios.

A variacao da produgao em 2014, atingiu urn valor positivo de 127.012 €.

Nas compras verificou-se um aumento de 3,45%, reflectindo o aumento das vendas. As compras
repartiram-se geograficamente de forma identica aos periodos anteriores.

Nos juros e pastos similares suportados registou-se um decrescimo superior a 20%, passando de
426.457 € no ano de 2013, para 336.126 € no ano de 2014, reflectindo a diminuigao das taxas de juro.

A amortizagao de alguns emprestimos e a constituigao de outros novos, sobretudo aquele que serviu
para financiar a construgao do novo armazem de Pagos de Ferreira, permitiu que o Passivo Corrente
sofresse uma grande diminuigeo, passando de 11.273.348 € para 9.442.730 €.

0 valor das existencias finais subiu 4,61%, para 9.796.627 €, fruto da diversificagao de produtos, bem
como da exigencia por parte dos clientes em ter respostas mais rapidas, corn menores prazos de
entrega.

0 said° das imparidades de dividas a receber de clientes (perdas vs reversoes) passou de 107.141 €
em 2013, para 342.136 € em 2014, havendo ainda a considerar o valor de 7.643 € considerado
imediatamente como dividas incobraveis, devido a PER's e insolvencias de diversos clientes.

0 valor da rabrica de Fornecimentos e servicos externos, teve urn decrescimo de aproximadamente
8% (236.309 €), passando de 2.827.912 € em 2013, para.2.591.603 € em 2014. Esta situagao deveuse sobretudo a redugao do valor dos subcontratos referentes ao code de folha nos EUA que diminui
188.300 €, comparando o ano de 2013, corn 2014.
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Os custos corn o pessoal tiveram urn acrescimo de 3,21%, passando o no medio de trabalhadores de
177 para 180.
Em 2014:
- Pusemos ern funcionamento o polo de distribuigao de Pagos de Ferreira, encerrando os de
Gandra e de Barcelos.
- Melhoramos as condigoes do nosso polo de Leiria, ao nivel das cargas.
- Implementamos urn software para a gestao dos processos de reclamagao - APIA.
- Continuamos a apostar na formagao continua dos trabalhadores.
- Construimos um show room no novo polo de distribuigao de Pagos de Ferreira.
- Reforgamos o nosso equipamento de transporte corn a aquisigao de mais urn empilhador.
- Aumentamos a informagao sobre os nossos produtos, corn mais e melhores catalogos.

4— EXPECTATIVAS PARA 2015

As projegoes para a economia portuguesa apontam para que ern 2015 se prolongue a recuperagao
economica, mas moderadamente, apos uma contragao acumulada de cerca de 6% no period° 20112013, no contexto do processo de corregao dos desequilibrios macroeconomicos acumulados ao longo
das 0Itimas decadas.

Continua o processo de ajustamento gradual dos desequilibrios macroeconOmicos, num quadro de
crescimento moderado da atividade e do nivel de pregos, caracterizado tambern pela manutengao da
capacidade de reduzir o endividamento externo.

A dinamica da economia portuguesa devera continuar a ser maioritariamente assegurada pelo
desempenho das exportagOes, a par de uma recuperagao da procura interna, sendo que a inflagao
devera permanecer ern niveis baixos.

Espera-se uma reaccao positiva no periodo pos-processo de ajustamento econ6mico e financeiro,
criando-se condigOes para o crescimento de forma sustentavel da economia portuguesa, no entanto,
as projegoes estao rodeadas de grande incerteza, tanto ao nivel da recuperagao da economia mundial,
bem como da evolugao futura das tensees financeiras a escala global e, ern particular, a resposta
institucional a crise da divida soberana na area do euro.
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Neste anode 2015 pretendemos:
- Aumentar a autonomia financeira da organizagao, reduzindo o valor de endividamento.
- Ajustar a capacidade produtiva as expectativas de crescimento e de procura de produtos
especificos pelos diversos mercados.
- Racionalizar stocks ajustando-os a procura actual.
- Introduzir na gama de oferta produtos mais modernos e rentaveis e reforgar a aposta em
produtos ja comercializados como a Prancha de Madeira.
- Modernizar os locais de atendimento a cliente e a gestao de informagao disponivel nos
mesmos.
- Reduzir em 10%, a percentagem de plafonds cujo risco e suportado pela B&F
- Reanalisar alguns processos, de mode a diminuir os montantes de imparidades de clientes de
cobranga duvidosa.
- Adquirir novos servidores.
- Aumentar as vendas para o mercado externo.
- Implement& um sistema de indicadores de negocio / gestao.
- Melhorar o modulo da manutengao industrial.
- Construir uma oficina de apoio junto do nosso armazem central — Casal da Areia.

5— PROPOSTA DE APLICA9A0 DE RESULTADOS

Propoe-se a Assembleia-geral, que o resultado Liquid° do Exercicio de 2014, no montante de
233.934,89 €, tenha a seguinte aplicagao:

- Para Reservas Legais
- Para Reserva Especial LRR

11.696,74 €
222.238,15 €

Ao abrigo da DLRR — Dedugao por Lucros Retidos e Reinvestidos — DL no 162/2014 de 31/10, é
constituida uma reserva especial, referente a Lucros Retidos e Reinvestidos, referente ao montante do
lucro disponivel.

6— OUTRAS INFORMAcOES

ApOs o termo do exercicio nao ocorreram factos relevantes que afectem a situagao economica e
financeira expressa pelas Demonstragoes Financeiras no termo do periodo econOmico de 2014.
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Nao existem dividas em mora so sector pOblico estatal, nem a seguranga social.

7— CONSIDERAgOES FINAIS

A BALBINO & FAUSTINO, LDA continua a apostar na sua organizagao, rigor, dedicagao e inovacao
para satisfagao do cliente, nao esquecendo os seus colaboradores, o meio ambiente e a sociedade
que a rodeia.

Agradece assim aos seus clientes e fornecedores, pela confianga e preferancia demonstrada.

Aos nossos Colaboradores deixamos uma mensagem de aprego pelo seu profissionalismo e empenho,
os quais sao elementos fundamentais para a sustentabilidade da BALBINO & FAUSTINO, LDA.

Apresenta-se, de seguida as demonstragoes financeiras relativas ao period° findo, que compreendem
o Balango, a Demonstragao dos Resultados por naturezas, o Anexo as Demonstragoes Financeiras, a
Demonstragao de Alteragfies do Capital Pr6prio e a Demonstragao dos Fluxos de Caixa.

Facho, 30 de Margo de 2015

A Gerancia

(document° devidamente assinado pela Gerencia)
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Certificagao Legal de Contas

Joao Martins Viana
Mestre cm Contabilidade
Liccnciado em Auditoria
Revisor Oficial de Coutes

CERT/RC/400 LEGAL DAS CONTAS
INTRODUD/10
1. Examinamos as demonstrag5es financeiras anexas de BAUM & FAUST/NO, WA., as quais
compreendem o Balango em 31 de Dezembro de 2014, (que evidencia urn total de balango de 28.394
milhares de euros e urn total de capital WO° de 15.076 milhares de euros, incluindo urn resulted°
liquid° de 233.934,89€) as demonstragdes dos resultarlos por naturezas, das alteragOes do capital
prOprio e dos fluxos de caixe do exercicio undo naquela data, e os correspondentes anexos.
RESPONSABILIDADES
2. E da responsabilidade da Gera ncia a preparagao de demonstragoes financeiras que apresentem de
forma verdadeira e apropriada a posigao financeira da Empresa, o resultado das suas opera gOes e os
fluxos de caixa, hem coma a adopgao de palms e critorios adequados e a manutengao de urn sistema
de controfo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expresser uma opiniao pro tissional e independente, baseada no
nosso exame daquelas demonstrag5es financeiras.
AMBITO
4. 0 exams a que procedemos foi efectuedo de acordo corn as Norma& Monica& e as Directrizes de
RevisaolAuditorie da Ordem dos Rev/sores Oficiais de con/as, as quais exigem que o mesmo sofa
pfaneado e executado corn o objectivo de obter urn grau de seguranga aceitavel sobre se as
demonstragoes financeiras estao isenfas de distorg5es materialmente relevantes. Para tanto o referido
exame incluiu:
* a verificagao, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulga95es constantes das
demonstragees financeiras e a avaliageo das estimativas, baseadas em juizos e clerics definidos pela
Garencia, utilizadas na sua preparagao;
* a apreciagao sobre se sao adequadas as politicas contabilisticas adoptadas e a sua divulgagao, tendo
em canto as circunstancias;
* a verificacao da aplicabilidade do principio da continuidade; e
* a apreciagao sobre se é adequada, em termos &bats, a apresentageo das demonstragoes financeiras.
5.0 nosso exame abrangeu lambent a vet-if/cage° da concordancia da informageo finance/re cons/ante
do relatOrio de gestao corn as demonstragoes financeiras.
6.Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitavel para a expressao da nossa
opiniaa
OPINIA0
7. Em nossa opiniao as referidas demonstragties apresen tam de forma verdadeira e apropriada,
em todos as aspectos materialmente relevantes, a posicao finance/re de BALBINO & FAUST/NO,
WA., em 31 de Dezembro de 2014, o resultado das sues opera gOes e os fluxos de caixa no
exercicio Undo naquela data, em con formidade corn as principios contabifisticos geralmente
aceites am Portugal.
8, RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGA1S
8 tambem nossa °pinta° qua a informagao cons/ante do relatorio de gestao e concordante corn as
demonstragOes financeiras do exercicio.
Facho, 30 de Margo de 2015.
Joao Martin & 4liafiarif567-7. ° 607)
Itua I" De/embro. 311- 2520-265-- prmcIII. - T (demi ivel: 9(
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Relator-10 da Fiscalizagrao do R.O.C.

..1o5o Martins Viana
Niestre em Contabilidade
Licenciado em Auditoria
Revisor Oficial de Con tas

Exmus Senhores SOcios e
Exma Gerencia de
BALBINO & FAUSTENO,LDA
2460 ALCOBAcA

"RELATORIO DE riscAuzAgAo DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS"

Exmas Senhores,

1. 0 presente related° è emitido facultativamente corn base nos trabalhos desenvolvidos para
cumprimento dos artigos n's 262°, n.° 6, 451° do °Ago das Sociedades Comerciais, e n° 1 do art° 52°
do decreto-lei n.° 487/99, de 16 de Novembro.

2. Procedemos a revisao legal dessa empresa e an exame das suas contas relatives ao exerdclo findo
em 31 de Dezembro de 2014, de acordo corn as Normas Tecnicas e Directrizes de Revisao/Auditoria
aprovadas polo Orden dos Revisores Oficiais de Conies e corn a profundidade considerada necessada
nas circunstancias. Em consequencia do exame efectuado emitimos a cerfificagao legal das conies corn
data de hoje, cujo conte6do se de aqui como integralmente reproduzido.

3. De entre outros executhmos os seguintes procedimentos:

a) Participagao ern reunioes corn a gel-ends e principals responsaveis do empresa, tendo solicited° e
obtido os esclarecimentos quo considethmos necessarios.
b) Apreciagao do adequagao e consistencia das politicas contabilisficas adoptadas polo empresa e quo
se encontram divulgadas no Anexo.
c) Verificagao do conformidade das demonstragOes financeiras quo compreendem o balango, a
demonstragao dos resultados por naturezas, das alteracOes do capital pa:5pda, dos fluxos de caixa e o
respetivo anexo corn os registos contabilisticos quo !hes servem de suporte.
d) AnaIlse do sistema de control° inferno, corn vista ao planeamento do ambito e extensao dos
procedimentos de revisao/auditoria, qua incidiu especialmente nas areas de compras, recepcao e contas
a pager, vendas, expedigeo e contas a receber, imobilizaciaes e gastos corn o pessoal, tendo sido
efectuados as testes de controlo apropriados.
e) Realizagao dos testes substantives seguintes, quo consideramos adequados em hinge° do
materialidade dos valores envolvidos:

Rua I" I knnibro. 30- 2520-265 - MCI I
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Joao Martins Viana
Ivlustre cm Contabilidade
Licenciado em Auditoria
Revisor Oficial de Contas

* Inspecgao fisica dos principais elementos do imobilizado corpora°, confirmacao directa da titularidade
dos bens sujeitos e registo e dos eventuais Onus ou encargos incidentes sabre tais bens.
* Observe* des normas de inventariagao fisica de existencias, incluindo a apreciagao des normas
inlernas aplicaveis a sue execugao, testes das contagens efectuadas e da respectiva valodzagao,
carculo e valorizagao.
* Colima* direta e por escrito junto de terceiros (bancos clientes, fornecedores e outros) dos saldos
de contas, responsabilidades e garantias prestadas ou obtidas, analise e taste des reconciliagOes
subsequentes preparadas pela empresa; nos casos em quo nao foi obtida resposta, efectuamos as
procedimentos altemativos quo consideramos necessarios.
*Analise e testa des reconciliaches bancarias preparadas pela empresa
*Analise des situagOes justificativas da constituigao de provisees pare redugao de acfivos, pare passivos
ou responsabilidades contingentes ou pare outros riscos.
* Verificagao da situagao fiscal e da adequada contabilizagao dos impostos, barn coma da situagao
relativa a Seguranga Social.
* Anal's° e teste dos vados elementos de custos, proveitos, perdas e ganhos registados no exercicio,
corn particular atengao ao seu balanceamento, diferimento e acrescimo.
* AnaIlse des operacoes e saldos corn as entidades relacionadas.
* Apreciagao da politica de seguros do imobilizado e do pessoal, incluindo a actualizagao dos capitals
seguros.
4. Foi solicitada e obtida a declaragao de responsabilidade prevista nas normas de auditoria.

5. Fine[manta, cumpre-nos informar que apreciamos o relatOrio e demais demonstragOes financeiras
preparados pela gerencia, os quais satisfazem as requisitos legais e estatutarios e verificamos a
conformidade da informagao financeira nele constante corn as demonstragees financeiras do exercicio,
polo quo emitimos nesta data a certificagao legal de contas sem qualquer resem ou &dm.
Facho, 30 de Margo de 2015.
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