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I.Resumo Executivo 

 

 

Prosseguiu.se a matriz económico-financeira que esta direção da AZP implementou. As 
receitas de exploração tiveram neste exercício um acréscimo que, no entanto, foi consumido 
pelo aumento de custos com o pessoal que se fez notar por questões de mercado no segundo 
semestre deste ano.  

Manteve-se a aposta na contenção de custos no fornecimento de bens e serviços. 

 

Em 2021, a Direção e a equipa de colaboradores mantiveram-se focados na recuperação 
financeira, assegurando as responsabilidades da Associação perante as partes interessadas. 
Procurou-se fornecer aos Associados mais horas de consultas por marcação, assegurar a 
substituição de equipamentos obsoletos ou avariados, manter controlados os custos com o 
pessoal e com os prestadores de serviços. Melhoramos na medido do possível as instalações e 

continuamos a apoiar os animais com o desvelo que os nossos profissionais garantem. 

Concluímos o ano com o EBTIDA ainda positivo, preservando como positivos os Capitais 

Próprios, apesar dos Resultados Operacionais terem sido negativos. 
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II.Atividades desenvolvidas 
 

 

Q1. Associados e Donativos 
 

Associados 

 
Em 2021, continuaram a inscreverem-se novos Associados de forma estrutural, o que é 
determinante para a nossa capacidade de prestar serviços, com estas adições à matriz de 
trabalho AZP. 

 

Donativos 

Além das joias e quotas, os donativos têm sido uma forma de financiamento das atividades da 

AZP. Em 2021, houve uma diminuição de 10%, na rubrica de outros rendimentos. 

 



Q2. Gestão Financeira, Otimização de Processos, infraestrutura 
 

Gestão Financeira 

 
Reduzir os custos de funcionamento 

  A- Manteve-se a renúncia à remuneração dos Órgãos Sociais; 

  B- Prosseguiu-se a tentativa de redução dos gastos em horas extraordinárias e 

em serviços de terceiros, o que veio a ser contrariado pelo difícil quadro pandémico que 

atravessamos a que acresce dificuldades de mercado no sector veterinário, fundamental para 

a nossa operação; 

  C- Controlo de stocks, totalmente automatizado, via Orangest; 

D- Gestão da dívida e cumprimento dos nossos compromissos para com os 

fornecedores. 

D.1 As dívidas vencidas a fornecedores foram sempre atempadamente 

pagas; 

D.2 Utilizaram-se os descontos devidos no financiamento de diferentes 

tipos de equipamento. 

 

Utilização do sistema de informação Orangest 

 
Procurou-se melhorar a utilização do sistema no sentido de substituir procedimentos 

administrativos. 

Consultas por marcação 

 
Procurando facilitar a vida aos Associados, neste período de pandemia, continuamos a tentar 

aumentar o número de consultas por marcação, e um maior aproveitamento das horas de 

consulta disponíveis durante o dia, na vacinação e na prescrição.  

Os resultados obtidos continuaram animadores apesar de ser necessária uma maior 

divulgação, também entre e para os Associados. 

 

Workflow de Dívidas 

 
A recuperação de dívidas da AZP foi baixa, mas houve uma carteira alargada de clientes 

cumpridores. Os pagamentos das prestações acordadas através de débito direto em conta, foi 

em 2021 a forma privilegiada de liquidação. 

 



Q4. Hospital de último recurso e Outras Fontes de Financiamento 

 

A segunda tranche da candidatura a apoios concedidos pela Câmara Municipal de 

Lisboa, 1/3 do montante total pedido, não ocorreu no presente exercício. 

 



III.Análise de Resultados 
 

Vendas e Prestações de Serviços 

 
Em 2021 houve um acréscimo de EUR 47,5 mil em vendas e serviços prestados pela AZP, por se 

ter registando uma pequena recuperação do negócio, que também caiu inicialmente em 

resultado da pandemia. Progresso da atividade de proveitos da AZP em 5,2%.  

Custo das Mercadorias Vendidas e Consumidas 

 
Em 2021 este custo cresceu em EUR 26,5 mil (-10,7%) os custos das mercadorias vendidas e 

das matérias consumidas, merce de inflação e deterioração do mercado, agora numa 

conjuntura de recuperação económica. 

Quotas, Donativos e Joias. 

 
Em ano sem eleições os valores para quotas e joias degradaram-se também pela crise que 

vivenciamos. Valores de proveitos decrescentes de EUR 14,8 mil (-10,1%) em 2021. 

Fornecimentos e Serviços de Terceiros 

 
Nesta rubrica houve uma diminuição de custos na ordem de EUR 34,1 mil, (+12,6%) resultado 

continuado da estabilização operacional com os nossos fornecedores. 

Gastos com Pessoal 

 
Em 2021, o valor desta rubrica de custos degradou-se em EUR 80,9 mil (-18,1%) resultado de 

dificuldades de mercado na obtenção e manutenção de bons quadros e em gastos de horas 

extraordinárias para garantir uma operação de 24h. 

Outros Gastos e Perdas 

 
Esta rubrica de custos reflete em 2021 a continuada desaceleração, agora de forma mais 

atenuada, sentida no presente negócio de prestação de serviços veterinários, com diminuição 

de custos em EUR 1,5 mil (+13,3%), também por menos impostos devidos ao Estado. 

Perdas por Imparidade  

 
O cálculo de imparidades não foi agravado em 2021. Permitiu um custo menor em cerca EUR 

2,6 mil (+10,4%), mercê de diminuição de dívidas incobráveis. 

 

Amortizações 

Em 2021 diminuíram significativamente as amortizações em EUR 14,3 mil (diferencial progride 

+49,7%). 



IV.Demonstração de Resultados 
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Associação Zoófila Portuguesa        

        

   505 695 618     

   EUR     

        

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas     

Período findo em 31 de dezembro de 2021     

           

Rendimentos e Gastos Notas 31/12/2021 31/12/2020 
    

  dif. Dez2021 % 

           

  Vendas e serviços prestados         946 984,83        899 490,49    47 494,34 5,280% 

  Subsídios à exploração                430,16            2 661,49    -2 231,33 -83,838% 

  Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas       (272 647,19)     (246 186,84)   -26 460,35 -10,748% 

  Fornecimentos e serviços externos       (234 701,70)     (268 776,27)   34 074,57 12,678% 

  Gastos com o pessoal       (526 766,63)     (445 910,79)   -80 855,84 -18,133% 

  Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)         (22 292,91)       (24 885,64)     2 592,73 10,419% 

  Outros rendimentos         131 202,66        145 970,47    -14 767,81 -10,117% 

  Outros gastos         (10 223,29)       (11 793,28)   1 569,99 13,313% 

            

Resultado antes de dep., gastos de fin. e imp.           11 985,93          50 569,63    -38 583,70 -76,298% 

            

  Gastos/reversões de depreciação e de amortização         (14 463,34)       (28 762,40)   14 299,06 49,714% 

            

Resultado operacional            (2 477,41)         21 807,23    -24 284,64 
-

111,360% 

            

            

Resultado antes de impostos           (2 477,41)         21 807,23    -24 284,64 
-

111,360% 

            

  Imposto sobre o rendimento do período              (305,48)         (1 135,01)     829,53 73,086% 

            

Resultado líquido do período           (2 782,89)         20 672,22    -23 455,11 
-

113,462% 

          

Lisboa, 28 de fevereiro 2022        

        

        

 



V.Balanço 
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Associação Zoófila Portuguesa       

       

   505 695 618    

   EUR    

       

Balanço Individual em 31 de dezembro de 2021    

         

Rubricas Notas 31/12/2021 31/12/2020  dif. Dez2021  

  
  

  
  

   

A T I V O       

 Ativo não corrente          

     Ativos fixos tangíveis               46 967,17                61 430,51   -  14 463,34    -23,544% 

     Ativos biológicos                                  -     

     Outros investimentos financeiros               10 355,56                  8 017,72        2 337,84    29,158% 

Subtotal               57 322,73                69 448,23   -  12 125,50    -17,460% 

 Ativo corrente          

     Inventários               76 741,00                48 493,00      28 248,00    58,252% 

     Clientes               52 791,61                39 085,60      13 706,01    35,067% 

     Estado e outros entes públicos                         -        

     Outros créditos a receber               28 352,96                27 074,74        1 278,22    4,721% 

     Diferimentos                 1 500,00                  1 936,83   -       436,83    -22,554% 

     Caixa e depósitos bancários               28 495,79                34 156,50   -    5 660,71    -16,573% 

Subtotal             187 881,36              150 746,67      37 134,69    24,634% 

Total do Ativo             245 204,09              220 194,90      25 009,19    11,358% 

           

C A P I T A L  P R O P R I O  E  P A S S I V O          

 Capital Próprio          

    Reservas legais                 1 243,17                  1 243,17                   -       

    Resultados transitados               11 383,83                 (9 288,39)     20 672,22    222,560% 

Subtotal               12 627,00                 (8 045,22)     20 672,22    256,950% 

    Resultado líquido do exercício               (2 782,89)               20 672,22   -  23 455,11    -113,462% 

Total do Capital Próprio                 9 844,11                12 627,00   -    2 782,89    22,039% 

           

 Passivo          

  Passivo corrente          

    Fornecedores             106 224,93                70 860,17      35 364,76    -49,908% 

    Estado e outros entes públicos               31 466,14                41 585,57    -  10 119,43    24,334% 

    Outras dívidas a pagar               97 668,91                95 122,16        2 546,75    -2,677% 

Subtotal             235 359,98              207 567,90      27 792,08    13,389% 

Total do Passivo             235 359,98              207 567,90      27 792,08    13,389% 

Total do Capital Próprio e do Passivo             245 204,09              220 194,90      25 009,19    11,358% 

      0,00 0,00 

Lisboa, 28 de fevereiro 2022       



 



 

 
 
 
 
O balanço cresceu 11,4% e os resultados diminuíram 113,4%, num ano muito difícil para a AZP, 
para Portugal e para a Europa, onde nos inscrevemos. 
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