Síntese da Atividade e Contas de 2015 (Pro Forma)

Introdução
A ATM – Assistência Total em Manutenção, SA dedica-se fundamentalmente à atividade de
manutenção industrial e encontra-se enquadrada pela MGI Capital, SGPS, SA. Desde a sua
constituição até ao final do exercício de 2015, a Empresa funcionou sob o nome Efacec Serviços
de Manutenção e Assistência, S.A., tendo alterado a sua denominação social em 22 de março de
2016, na sequência de uma operação de fusão com uma empresa participada.

Com esta operação a nova sociedade daqui resultante, pretende ser uma unidade de
manutenção integrada, mais forte, mais coesa e com um dinamismo que lhe permita ser
bastante mais eficiente.

Na sequência deste processo de fusão, todo o património da antiga ATM foi integrado na
anteriormente denominada Efacec Serviços de Manutenção e Assistência (SMA), dando-se a
extinção da Empresa com efeito a 22 de março de 2016. Deste modo, todos os direitos e
obrigações da Empresa transmitiram-se para a nova ATM.

As demonstrações financeiras apresentadas neste documento, refletem a fusão acima referida.

Atividade desenvolvida em 2015
A ATM – Assistência Total em Manutenção, SA exerce a sua atividade no mercado da
manutenção técnica há mais de 20 anos. Durante esse período granjeou prestígio e uma boa
imagem, pela competência e qualidade dos serviços que presta aos seus clientes.

A Empresa beneficia de uma longa experiência a todos os níveis, nas diferentes áreas de
atividade, assegurando aos seus clientes uma resposta integrada com a utilização das mais
recentes tecnologias, respondendo aos mais elevados padrões de qualidade exigidos pelos seus
clientes.

A ATM desenvolve atividades de operação e manutenção, condução de instalações, assistência
técnica a instalações e equipamentos, auditorias técnicas e reparação e reabilitação de
equipamentos e instalações técnicas, para diversas áreas de atividades como são exemplo a
Energia (Centrais Térmicas, Parques Eólicos, Subestações e Postos de Transformação), Edifícios
(AVAC, instalações elétricas, etc.), Hospitais (Electromedicina, Infraestruturas, Instalações
Técnicas, etc.), Indústria da Água (Centrais Elevatórias, ETA’s e ETAR’s, etc.) e realização de
serviços integrados de manutenção, paragens programadas e empreitadas de construção, com
particular incidência no sector da indústria em geral.

Principais Encomendas e Realizações em 2015
Em 2015 mantiveram-se os principais contratos de manutenção, nos setores onde a Empresa
exerce a sua atividade.

Na área de energia manteve-se a atividade de manutenção em subestações e postos de
transformação. Deu-se também continuidade à operação e manutenção no Funicular dos
Guindais (Metro do Porto).

Na indústria a Empresa manteve ativos os contratos estabelecidos com empresas como a GALP,
CLC, SECIL, Autoeuropa, LUSOSIDER, EDP, SECIL, SOPAC, LISNAVE, ADP, entre outras. Estes
contratos referem-se a atividades de manutenção global, manutenção de sistemas de ar
condicionado e outras

infraestruturas, bem assim como de operação industrial. Foram também realizadas várias obras,
destacando-se instalações de ar condicionado na Autoeuropa.

Salienta-se ainda a Renovação do contracto GALP Refinaria de Sines por um período de 4 anos.

Na vertente de obras, destacam-se o desmantelamento da Fábrica de Soda e Carbonato e a
Montagem de Nova Instalação de Hidrogénio, ambos para a SOLVAY Portugal.

Na área da saúde, a Empresa manteve contratos de manutenção de infraestruturas e
electromedicina com um grande número de hospitais públicos e privados e centros clínicos,
destacando-se, o Hospital de Braga, o Hospital Dr. Fernando da Fonseca, o Hospital do SAMS, o
Hospital de Vila Franca de Xira, ULS Matosinhos, ULS Alto Minho e diversos centros clínicos da
rede SAMS e diversos Hospitais CUF e Centros Clínicos CUF. Salienta-se também a contratação
por um período de 5 anos da manutenção global do Hospital Garcia de Orta e o arranque da
manutenção do Hospital CUF Santarém.

Na vertente de projetos e obras, referem-se as remodelações da rede de emergência do Hospital
Garcia de Orta e a da rede elétrica do Hospital Dr. Fernando da Fonseca.

No sector terciário, a Empresa manteve as principais atividades de manutenção para estádios de
futebol (S. L. Benfica e F. C. Porto), em infraestruturas de comunicações ONI, MEO, e outros
edifícios, dos quais se salienta a Universidade Católica. Ainda no setor terciário a empresa
reforçou a atividade de operação de socorro e emergência nos aeroportos do Funchal e Porto
Santo, para o cliente ANA Aeroportos de Portugal.

A Empresa estabeleceu novos contratos com cobertura nacional para a manutenção de sistemas
nas áreas de energia e climatização, referentes a instalações da NOS, postos de abastecimento
GALP e Força Aérea Portuguesa.

Foi também desenvolvida uma atividade significativa no campo do projeto, fabrico e instalação
de soluções de engenharia, destacando-se os contratos para sistemas associados a radares
militares, a instalar na Turquia, Grécia, Itália e Roménia, as instalações especiais do Data Center
do S.L. Benfica, bem como a instalação do Posto de transformação do FCP nas Piscinas
Campanhã.

Demonstrações Financeiras
BALANÇO A 31.12.2015 - PROFORMA
Moeda: €
DEZEMBRO
2015

Ativos fixos Tangíveis
Investimentos Financeiros em Outras Empresas
Impostos Diferidos Ativos
Existências
Clientes e Acréscimos de Proveitos
Empréstimos a Entidades Relacionadas
Devedores e Custos Diferidos
Caixa e seus equivalentes
TOTAL DO ATIVO

257 563
250
132 264
1 822 885
11 755 459
4 725 741
3 966 586
1 076 727
23 737 476

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO

950 000
4 291 400
-2 032 593
333 567
3 542 373

TOTAL DO PASSIVO

200 516
6 000 000
588 307
5 676 281
3 560 543
4 168 734
722
20 195 103

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

23 737 476

Capital Social
Prémios de emissão
Reservas e Resultados Acumulados
Resultado líquido do período

Provisões
Empréstimos
Empréstimos de Entidades Relacionadas
Fornecedores
Credores e Acréscimo de Custos
Proveitos Diferidos
Impostos Diferidos Passivos

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Moeda: €
DEZEMBRO
2015

Vendas e Prestação de Serviços

33 429 891

Custo das Vendas e das Matérias Consumidas

-2 215 417

Variação de Produção

190 949

Fornecimentos e Serviços Externos

-21 088 000

Custos com o Pessoal

-9 089 170

Amortizações

-246 780

Provisões

-289 684

Outros custos operacionais

-2 061 535

Outros Proveitos Operacionais

1 989 241
RESULTADO OPERACIONAL

Custos Financeiros (liq.)

619 495
-106 453

Perdas/Ganhos em empresas associadas

613 924
RESULTADO ANTES DE IMPOSTO

1 126 966

Imposto sobre o rendimento - Diferido

-888 349

Imposto sobre o rendimento - Corrente

94 949
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

-793 400

RESULTADO LIQUIDO

333 567

