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1.  SÍNTESE PRINCIPAIS INDICADORES 

436,1

688,7 697,4

430

710

2009 2010 2011

EBITDA (milhares de euros)

154,2

376,8 392,4

150

410

2009 2010 2011

EBIT (milhares de euros)

-678,3

-461,1

-588,4

-680

-450
2009* 2010 2011

RAI (milhares de euros)

1.153,8

1.236,1

1.334,2
211

172

151

150

215

1.100

1.350

2009 2010 2011

Taxas de Utilização/Nº Operadores

*exceto itens não recorrentes
 

Dados económico e financeiros

% ABS

Rendimentos Operacionais 1.306,8 1.435,0 1.417,7 8,5% 111,5

EBITDA1 436,1 688,7 697,4 13,9% 85,0

Resultado Operacional2 154,2 376,8 392,4 28,1% 86,0

Resultados Financeiros -770,0 -837,9 -980,8 40,9% -284,8

Resultado Líquido do Período -620,8 -529,4 -611,5 57,0% -221,9

Margem EBITDA 33,4% 48,0% 49,2% - +120 pb

Margem EBIT 11,8% 26,3% 27,7% - +140 pb
1 Exclui subsídios ao investimento
2 Resultados antes de juros e impostos

Dados económico e financeiros

% ABS

Ativo Fixo (líquido) 2.192,0 22.242,7 21.738,8 -2,3% -503,8

Dívida de clientes 76,9 26,9 57,0 111,9% 30,1

Dívida Financeira Líquida3 16.677,0 16.887,7 17.346,3 2,7% 458,6

Subsídios 4.230,1 4.431,1 4.493,4 1,4% 62,3

Capital Próprio -841,7 -1.198,5 -1.789,3 49,3% -590,7
3 Inclui Suprimentos

2009

2011
Var(2011/2010)

milhares de euros 2010 2011
Var(2011/2010)
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De acordo com a Lei e os Estatutos, o Conselho de Administração da MARF - Mercado Abastecedor da 

Região de Faro, SA, vem submeter à apreciação dos seus acionistas, o Relatório e Contas do Exercício de 

2011. 

2.  NOTA INTRODUTÓRIA 

Durante o exercício de 2011 a MARF, SA prosseguiu a orientação da Administração no sentido de 

assegurar o equilíbrio nas suas atividades operacionais, através da utilização intensiva dos seus 

recursos e da negociação das melhores condições de mercado ao nível da contratação de serviços.  

Em termos comerciais, a empresa intensificou os contactos e a procura de novos clientes, de modo a 

encontrar os melhores parceiros que pudessem, simultaneamente aumentar a taxa de ocupação e 

promover a necessária e desejada complementaridade com o core business da empresa - o 

desenvolvimento do comércio grossista de produtos hortofrutícolas. Este facto, associado a um conjunto 

relevante de novos negócios desenvolvidos no passado recente, permitiram a manutenção da taxa 

de ocupação do Mercado, mitigando o impacto associado à saída de alguns operadores que, face à 

atual conjuntura, não apresentaram condições para permanecer no mercado e rescindiram 

contratos. 

Neste âmbito, é de relevar a assinatura de dois contratos no setor hortofrutícola, nomeadamente, com a 

empresa Best Primium Fruit,s SA para duas boxes, e com Hugo Conceição Unipessoal Lda, garantindo 

assim uma taxa de ocupação de 100% nas boxes no mercado.  

Sempre focados na melhoria da eficiência, procurámos adequar os serviços prestados ao MARF nas 

diversas áreas de gestão operacional do mercado e de todo o empreendimento, tendo conseguido, ao 

longo do ano, reduzir com algum significado, os custos relacionados com os contratos mais relevantes. 

No processo de venda do terreno localizado a nascente do MARF, foi acompanhado todo o processo de 

preparação dos projetos a submeter à aprovação para respetivo licenciamento, junto do Município de 

Faro. A concretização deste negócio é de extraordinária importância para o futuro da empresa, uma vez 

que permitirá a redução do seu passivo bancário, e consequente viabilização económica e financeira 

deste projeto, libertando os acionistas das obrigações a que estiveram sujeitos até aqui. 

De registar a realização de quatro escrituras de compra de outras tantas parcelas dentro do recinto do 

MARF, encontrando-se atualmente em processo de conclusão a realização da última escritura, que irá 

permitir a regularização do processo de unificação das diversas parcelas que compunham o MARF. 

Na sequência do projeto de mudança de identidade visual do grupo SIMAB iniciado em 2010, foi 

dada continuidade à implementação da nova imagem, com o lançamento não só das peças de 

comunicação com o exterior, ao nível do estacionário, como também, da maior relevância, a 

criação e ativação de um site web próprio, na mesma linha de identidade de imagem do grupo.  
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De uma forma geral, e em grandes números, os rendimentos operacionais do MARF, em 2011, fixaram-se 

nos 1.417,7 milhares de euros, praticamente em linha com o valor registado no ano anterior. O resultado 

líquido, no valor negativo de 611,5 milhares euros, registam uma redução de 82,1 milhares de euros (-

16%), face a 2010. Para esta evolução contribuiu, essencialmente, o agravamento dos resultados 

financeiros no montante de 142,8 milhares de euros (-17%), em virtude do agravamento das condições de 

pricing das linhas de financiamento, decorrente das atuais condições dos mercados financeiros.  

Salienta-se, no entanto, o aumento das receitas core, as taxas de utilização, que ascenderam a 1.334,2 

milhares de euros, registando um desvio favorável de 98,1 milhares de euros (+8%).  

A manutenção do nível dos rendimentos operacionais aliada a uma redução nos gastos operacionais, 

permitiu à empresa melhorar o seu desempenho operacional. O EBITDA atingiu assim 697,4 milhares 

de euros, registando um acréscimo de 8,7 milhares de euros (+1%), face a 2010 e o EBIT totalizou 

392,4 milhares de euros, 15,5 milhares de euros (+4%) acima do ano anterior, gerando margens 

operacionais de 49% e 28%, ao nível do EBITDA e do EBIT, respetivamente. 

Contudo, o resultado líquido apresenta ainda um valor negativo de 611,5 milhares de euros, reflexo de 

uma estrutura de endividamento débil, com um passivo bancário a gerar um serviço de dívida não 

comportável pela capacidade de libertação de fundos da empresa, situação agravada este ano pelos 

sucessivos aumentos de spread que a banca vem praticando. 

Colocando no topo das nossas preocupações, para além das orientações e objetivos de consolidação 

e rentabilização do mercado, o cumprimento dos compromissos de natureza financeira em matéria 

de reembolso do empréstimo do Banco Europeu de Investimento, foram realizados suprimentos pelo 

acionista SIMAB, no montante de 1.665 milhares de euros. 

3.  ATIVIDADE DA EMPRESA  

3.1.  ATIVIDADE COMERCIAL  

Nesta área, o objetivo foi garantir a renovação dos contratos com uma garantia de permanência de 

mais que um ano, como foi o caso de Ochoa SA, Luis Simões SA, e Rangel SA. Destaca-se ainda a 

realização do evento BMW no MARF, que consistiu na presentação à rede mundial de concessionários 

da marca do novo modelo da Série 3, envolvendo a visita ao Algarve, e consequentemente ao MARF, 

de cerca de 6.000 pessoas de todo o mundo. 

OCUPAÇÃO COMERCIAL 

Apesar da conjuntura adversa, a atividade comercial da empresa conseguiu apresentar alguma 

dinâmica, procurando soluções para fazer face à ameaça real de saída do Mercado de alguns 

operadores, que procuram preços mais competitivos, designadamente, pela captação de novos 

clientes e pela adoção de novas formas contratuais. 
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Reflexo desta política, no período em análise, foi realizado um novo contrato, para ocupação de 3 

boxes no Pavilhão do Mercado, pelo que as boxes deste edifício apresentam uma ocupação de 100%. 

Ainda neste pavilhão, encontram-se dois espaços disponíveis e relativamente aos Lugares do Terrado 

(mercado da roupa), verifica-se uma taxa de ocupação mais reduzida face a 2010. 

No edifício E2 foi realizado um contrato temporário, para os espaços ET004 e 005, com a Recheio 

que permitiu registar uma taxa de ocupação de 100% nesta unidade de negócio.  

A ocupação do entreposto E3 apresentou um decréscimo em virtude da saída da empresa Aviludo 

apresentando, em 2011, uma taxa de ocupação de 67%.  

Os armazéns F apresentam uma ocupação de 88%, apresentando um espaço de 400 m2 disponível. 

Em agosto, o MARF foi contactado pela empresa Teamquatro para dar cotação para um evento de 

apresentação de um novo modelo de viatura da BMW, da Serie 3. Nesse sentido, foi solicitada a 

utilização temporária do terreno alcatroado a nascente do edifício A1, e a utilização do armazém 

F5 e dos armazéns E2-3 E2-4, para além da ocupação dos restantes armazéns E3-3 e E3-4, e dos três 

escritórios ainda disponíveis no edifício administrativo. Em outubro de 2011, foi fechado o negócio 

que permitiu o encaixe de uma receita global de cerca de 66 milhares de euros, representando um 

valor aproximado 50% da faturação mensal do MARF. O evento decorreu em janeiro de 2012, 

embora tenha implicado uma utilização de toda a equipa de manutenção e comercial. Em número 

de visitantes, os responsáveis da BMW informaram o MARF que estiveram no Mercado cerca de 

6.000 visitantes provenientes de todos os países do mundo onde existe comercialização da marca 

BMW.    

O quadro seguinte evidencia a ocupação de espaços a 31 de dezembro de 2011: 

Taxas de Ocupação 

Existentes Ocupados Disponíveis

Pavilhão Mercado

Boxes 34 34 0 100% 91% 3%

Lugares de Terrado 227 151 76 67% 76% 0%

Escritórios 20 20 0 100% 95% 5%

Lojas 6 3 3 50% 50% 8%

Restaurante 1 1 0 100% 100% 100%

Área Técnica 2 2 0 100% 100% 50%

Armazém 8 8 0 100% 88% 11%

Entreposto E2 12 12 0 100% 83% 7%

Entreposto E3 12 10 2 83% 100% 8%

Edifício/Espaço
% Ocupação 

DEZ2011

Ocupação 

31 Dez 2010

% Ocupação 

2009

Nº Espaços em 31/12/2011
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PORTARIA 

O ano de 2011 evidenciou um ligeiro aumento da dinâmica de funcionamento do mercado, 

alicerçado pelos operadores logísticos, grandes impulsionadores da atividade geral do Mercado. De 

registar o contributo da atividade da firma Electroplama, lda, que concluiu a sua instalação em 

finais de julho e iniciou a atividade no início de setembro. 

Diariamente entram no MARF cerca de 950 viaturas, das quais 70% correspondem a viaturas da área 

de logística e 30% a clientes do mercado hortofrutícola, sendo que, nos dias de maior movimento, a 

quarta e a sexta-feira, essas entradas atingem normalmente as 1.000 viaturas.  

O mercado da roupa, que se realiza à quarta-feira, registou em 2011 uma grande redução de 

clientes e consequentemente uma diminuição na sua atividade, sendo atualmente um mercado com 

pouca expressão em número de operadores, de compradores e de receitas.  

O mercado hortofrutícola regista o seu pico de atividade à sexta-feira sendo, nesse dia, responsável 

por cera de 50% dos movimentos verificados na portaria. 

Ainda ao nível da circulação e movimentação de cargas, tem-se registado uma manutenção do 

volume, sendo o período compreendido entre abril e setembro de maior afluência ao mercado, e na 

plataforma logística acompanhando, assim, a sazonalidade que ainda se verifica na região do 

Algarve.  

3.2.  ATIVIDADE OPERACIONAL 

A atividade principal de gestão do mercado, no ano de 2011, teve o seu enfoque no esforço para a 

manutenção dos operadores e comerciantes no MARF e, em paralelo, conseguir obter reduções de custos 

nas várias vertentes funcionais. Nesta área foram implementadas diversas ações, das quais destacamos: 

ÁREA DE MANUTENÇÃO 

Nos serviços desta área operacional do mercado, que asseguraram ao longo do ano a manutenção geral 

das instalações, nomeadamente a manutenção do património edificado e dos espaços verdes, foram 

renegociados alguns contratos de avença, no sentido de reduzir o custo e mantendo a qualidade do 

serviço. São exemplos os contratos da Releve, Niscayah e Projecto 2. 

 ÁREA DE LIMPEZA 

Nesta área destaca-se a realização de consulta ao mercado para a prestação de serviços de limpeza 

interior do edifício administrativo, que representou uma melhoria da eficiência de recursos conduzindo a 

uma redução da carga humana, com expressão numa redução de custos de cerca de 31%. 
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ÁREA DE VIGILÂNCIA 

Em fevereiro, foi efetuada uma reestruturação da prestação de serviços de segurança e vigilância, que 

conduziu a uma redução de cerca de 3% do valor anual desta prestação de serviços. Não se registaram 

ocorrências significativas no âmbito deste contrato. 

ÁREA ENERGÉTICA 

Em maio foi assinado um contrato por um ano para o consumo de energia elétrica com a Galp Power SA, 

que se traduziu numa manutenção de custos nesta área. Ainda nesta área, foi desenvolvida uma ação de 

transferência dos operadores que ainda estavam a ser fornecidos de energia elétrica pelo MARF para a 

EDP, o que significou também uma redução na fatura mensal. 

Nesta área foram ainda adotadas várias ações de redução de consumos, quer por via de reguladores 

energéticos, quer por substituição de lâmpadas. 

 
 
3.3. ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA 

RECURSOS HUMANOS 

A 31 de dezembro de 2011, a empresa contava com seis colaboradores, mantendo uma pequena 

estrutura administrativa de apoio à direção, e uma equipa de técnicos operacionais que asseguram o 

apoio ao funcionamento do mercado e às áreas de serviços de limpeza, segurança e manutenção das 

instalações. 

1

2

23

Estrutura Organizacional

Operacionais

Téc.Operac.Manutenção

Tecnicos Operacionais 
LimpezaAdministrativa 

OperacionaisOperacionais

Direção
Téc.Operac.Manutenção

Tecnicos Operacionais 
LimpezaAdministrativa 

Operacionais

 

PROCESSOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Em 2011, dando continuidade à consolidação do projeto de reengenharia de processos, 

implementado ao nível da gestão do acionista SIMAB, numa perspetiva de melhoria contínua, 

destaca-se a implementação de um sistema de gestão de contratos (SigCont), integrado com o ERP 

Primavera, numa única plataforma de dados garantindo a não duplicação de dados operacionais. 
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O sistema constitui uma base de trabalho com elevada configurabilidade e ajustada às necessidades 

de gestão de contratos, suportada por uma plataforma perfeitamente aberta, em termos do modo 

de funcionamento das aplicações, do modo de integração entre elas e com aplicações terceiras.  

Durante o ano de 2011 mantivemos a prestação de serviços na área dos sistemas de informação e 

que compreendeu as seguintes ações: 

� Apoio aos utilizadores; 

� Administração de sistemas (rede e servidores); 

� Instalação de hardware (computadores); 

� Upgrade do software anti-vírus (Trend Micro).  

 

4.  ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

A análise económico-financeira que se apresenta sintetiza os resultados, assim como a situação 

patrimonial e financeira da MARF, SA, em 31 de dezembro de 2011.  

Até 31 de dezembro de 2009, a MARF, SA elaborou e publicou as suas demonstrações financeiras de 

acordo com o Plano Oficial de Contabilidade. A partir do exercício económico de 2010, a preparação 

daquelas demonstrações financeiras é efetuada conforme as normas do Sistema de Normalização 

Contabilística (SNC), tendo sido transpostos para o mesmo os dados de 2009, no sentido de garantir 

a comparabilidade das demonstrações financeiras. 

4.1.  PERFORMANCE ECONÓMICA 

O desempenho económico e financeiro do MARF, no exercício de 2011, evidencia a sustentabilidade 

operacional da empresa, com reflexo nas margens operacionais positivas de 49% e 28% ao nível do 

EBITDA e do EBIT, respetivamente.  

Para esta evolução contribuiu, essencialmente, a redução dos gastos operacionais cash (FSE’s e gastos 

com pessoal), em cerca de 26 milhares de euros (-3%), que compensou o decréscimo dos rendimentos 

operacionais em 17,3 milhares de euros, permitindo uma melhoria do EBITDA em 8,7 milhares de euros 

(+1%) e do EBIT em 15,5 milhares de euros (+4%), face ao ano anterior. De salientar que os resultados de 

2010 incorporam o montante de 149,5 milhares de euros relativo a integração de taxas de acesso, que 

compara com 55,8 milhares de euros em 2011. 

Não obstante a melhoria da performance operacional, a MARF, SA encerrou o exercício de 2011 com um 

resultado líquido negativo de 611,5 milhares de euros, 82,1 milhares de euros (-16%) abaixo do valor 

registado em 2010. Esta evolução foi essencialmente influenciada pela redução dos resultados financeiros. 

De facto, os encargos financeiros apresentam ainda um peso bastante elevado na estrutura de custos  

totais do MARF, em consequência de uma estrutura de financiamento que se apresenta desequilibrada 

face ao investimento realizado, agravada, em 2011, pelo aumento dos spreads praticados pela banca. 
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Assim, os resultados financeiros registaram um agravamento de 142,8 milhares de euros (-17%), face ao 

ano anterior, situando-se em 980,8 milhares de euros.  

O quadro seguinte reflecte a evolução das principais rubricas da demonstração dos resultados:  

Síntese da Demonstração dos Resultados

% ABS

Rendimentos Operacionais 1.306,8 1.435,0 1.417,7 -1,2% -17,3

FSE´s 610,8 525,8 505,6 -3,9% -20,3

Gastos com o Pessoal 202,5 174,7 157,9 -9,6% -16,8

Outros Gastos e Perdas 57,4 45,8 56,9 24,1% 11,0

EBITDA 436,1 688,7 697,4 1,3% 8,7

Depreciações, Imparidades e Provisões 516,9 517,0 508,3 -1,7% -8,8

Subsídio ao investimento 235,0 205,2 203,2 -1,0% -2,0

EBIT 154,2 376,8 392,4 4,1% 15,5

Resultados Financeiros -770,0 -837,9 -980,8 -17,0% -142,8

Itens não recorrentes -62,5 0,0 0,0 nd 0,0

Resultados Antes de Impostos -678,3 -461,1 -588,4 -27,6% -127,3

Imposto s/rendimento -57,6 68,3 23,1 -66,2% -45,2

Resultado Líquido -620,8 -529,4 -611,5 -15,5% -82,1

2009milhares de euros 2010 2011
Var(2011/2010)

 

 

RENDIMENTOS OPERACIONAIS 

Os rendimentos operacionais ascenderam a 1.417, 7 milhares de euros, que compara com 1.435 milhares 

de euros registados no final do ano anterior, representando um decréscimo de 1%. De salientar que esta 

evolução desfavorável ficou a dever-se ao decréscimo nos rendimentos respeitantes a integração de taxas 

de acesso no montante de 93,7 milhares de euros (-63%), que não representam recebimentos efetivos do 

exercício. Nesta rubrica salienta-se: (i) em 2010, a integração plena por motivo de rescisão contratual 

com um operador, no valor de 38,7 milhares de euros; (ii) em 2011, o fim da integração da taxa de 

acesso do entreposto E3 001 a 004, por se encontrar totalmente integrada.  

O desempenho das receitas de taxas de utilização assume particular importância ao registar um 

acréscimo de 98,1 milhares (+8%), face ao ano anterior, atingindo um total de 1.334,2 milhares de 

euros. Esta rubrica representa 94% dos rendimentos operacionais. 

Rendimentos Operacionais

% ABS

Taxas de utilização 1.153,8 1.236,1 1.334,2 7,9% 98,1 94%

Outras Prest. Serv. (Alug.Equip + Obras) 12,4 46,0 22,0 -52,3% -24,1 2%

Integração de Taxas de Acesso 125,5 149,5 55,8 -62,7% -93,7 4%

Outros Rendimentos 15,1 3,3 5,7 71,5% 2,4 0%

Total 1.306,8 1.435,0 1.417,7 -1,2% -17,3 100%

Estruturamilhares de euros 2010 2011
Var(2011/2010)

2009
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A rubrica de outras prestações de serviços compreende serviços complementares de aluguer do 

empilhador (3,2 milhares de euros) e da utilização da câmara frigorífica (11,9 milhares de euros). Em 

2011, esta rubrica inclui ainda receitas relativas a redébito do montante das obras realizadas no espaço 

ocupado pelo INEM no valor 6,8 milhares de euros, que compara com 34 milhares de euros registadas em 

2010.   

O quadro seguinte ilustra as receitas das taxas de utilização por tipologia de espaço: 

Taxas de Utilização

% ABS

Pavilhão Mercado 233,2 272,2 309,5 13,7% 37,2

Boxes 107,7 109,5 118,9 8,6% 9,4

Lugares de Terrado 78,6 77,8 71,0 -8,8% -6,8

Escritórios 20,2 43,5 41,8 -3,8% -1,7

Lojas 1,9 5,5 6,2 12,5% 0,7

Restaurante 19,8 20,2 20,2 0,0% 0,0

Armazem 0,0 10,0 60,8 508,5% 50,8

Àrea Técnica 5,0 5,7 5,7 0,0% 0,0

Armazéns 135,2 152,4 144,0 -5,5% -8,4

Entreposto E2 441,2 446,5 423,0 -5,3% -23,5

Entreposto E3 327,8 348,3 360,3 3,4% 12,0

Outros Espaços - Lotes 16,5 16,7 82,3 394,1% 65,6

Total 1.153,8 1.236,1 1.334,2 7,9% 98,1

2009milhares de euros 2010 2011
Var(2011/2010)

 

 

GASTOS OPERACIONAIS 

Os gastos operacionais cash ascenderam a 720,3 milhares de euros, representando uma redução de 26 

milhares de euros (-3%), face aos valores registados no ano anterior e uma redução de 150,4 milhares de 

euros (-17%), face a 2009. As amortizações ascenderam a 516,9 milhares de euros, 7,9 milhares de euros 

(+2%) acima do ano anterior. Em 2010, foi registada uma imparidade de dívidas a receber relativamente à 

dívida da Frutarsul, Lda, na sequência da rescisão contratual. A evolução do total dos gastos operacionais 

evidencia-se no quadro seguinte: 

Gastos Operacionais

% ABS

FSE 610,8 525,8 505,6 -3,9% -20,3 41%

Pessoal 202,5 174,7 157,9 -9,6% -16,8 13%

Outros Gastos Operacionais 57,4 45,8 56,9 24,1% 11,0 5%

SubTotal 870,7 746,4 720,3 -3,5% -26,0 58%

Depreciações/Amortizações 516,9 509,0 516,9 1,5% 7,9 42%

Imparidades + Provisões 0,0 8,0 0,0 -100,0% -8,0 0%

Total 1.387,5 1.263,4 1.237,2 -2,1% -26,2 100%

milhares de euros 2010 2011
Var(2011/2010)

Estrutura2009
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No que respeita aos fornecimentos e serviços externos (FSE’s), que representaram 41% do total dos 

gastos operacionais, ascenderam a 505,6 milhares de euros, uma redução de 20,3 milhares de euros (-4%) 

face a 2010, e 105,2 milhares de euros (-17%), face a 2009, refletindo a política de controlo e gestão de 

custos que tem vindo a ser preconizada pela empresa e em linha com as orientações do governo nestas 

matérias. Salienta-se a redução registada nos gastos com limpeza (-36 milhares de euros), obtida por via 

de negociação no âmbito do lançamento de concurso para esta prestação de serviços. A rubrica de FSE’s 

representou 36% dos rendimentos operacionais. 

A componente com maior expressão na composição dos gastos com FSE’s respeita à área de vigilância e  

segurança, com um peso de 37% do total desta rubrica (185,7 milhares de euros), seguida dos gastos com 

a área de limpeza que representam 25% (127,2 milhares de euros). Relativamente à rubrica de outros 

fornecimentos e serviços, inclui, essencialmente, gastos com subcontratos, rendas e alugueres, 

ferramentas e utensílios, honorários e material de escritório. 

A variação ocorrida nesta rubrica reflete um conjunto de aumentos e reduções, conforme 

apresentado no quadro seguinte, do qual se salienta o aumento de custo de eletricidade que, apesar 

de um aumento de cerca 25% no custo unitário do KW/h, cresce apenas 16%, fruto das medidas, de 

racionalização e eficiência dos consumos, adotadas:  

Fornecimentos e Serviços Externos

% ABS

Electricidade 44,1 34,8 40,5 16,5% 5,7 8%

Combustiveis 4,1 5,0 5,4 8,3% 0,4 1%

Agua 7,1 1,9 10,0 419,5% 8,1 2%

Comunicações 7,6 6,2 5,3 -14,7% -0,9 1%

Seguros 11,7 10,9 11,0 1,0% 0,1 2%

Manutenção 19,9 18,5 25,5 37,8% 7,0 5%

Limpeza 225,7 163,2 127,2 -22,1% -36,0 25%

Vigilância 195,6 190,4 185,7 -2,5% -4,7 37%

Trabalhos Especializados 71,1 66,4 70,8 6,7% 4,5 14%

Outros FSE 23,9 28,6 24,1 -15,7% -4,5 5%

Total 610,8 525,8 505,6 -3,9% -20,3 100%

2009milhares de euros 2010 2011
Var(2011/2010)

Estrurura

 

Os gastos com pessoal ascenderam a 157,9 milhares de euros, registando um decréscimo de 16,8 

milhares de euros (-10%), face ao ano anterior e representam 11% dos rendimentos operacionais. A 

variação ocorrida nesta rubrica deve-se, essencialmente, à redução remuneratória dos orgãos sociais e 

dos colaboradores, na sequência da aplicação da Lei nº 12-A/2010 de 30 junho, da Lei 55-A/2010 de 31 

de dezembro e da Lei nº 64-B/2011 de 30 de dezembro 

Depreciações e Imparidades de dívidas a receber 

Os custos non cash (Depreciações e imparidades de dívidas a receber) ascenderam a 516,9 milhares de 

euros, em linha com o ano anterior, e representam 42% dos gastos operacionais, refletindo o elevado 

investimento nesta infraestrutura.  



MARF – MERCADO ABASTECEDOR DA REGIÃO DE FARO, SA RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 

EXERCÍCIO DE 2011 

 

  Pág.12/18 

41%

13%4%

41%

Estrutura Gastos Operacionais

FSE Pessoal Outros Gastos Operacionais Depreciações/Imparidades

 

RESULTADOS FINANCEIROS 

A MARF, SA obteve, no período em análise, resultados financeiros negativos no valor de 980,8 

milhares de euros, o que representa um agravamento de 142,8 milhares de euros (-17%), face ao 

valor registado em 2010. Esta evolução ficou a dever-se ao agravamento das condições de princing 

que vêm sendo praticados pela banca comercial, na sequência das dificuldades que caracterizam a 

situação atual dos mercados financeiros, conforme apresentado seguidamente: 

Spreads  financiamento bancário

2009 2010 2011 Var

BES - MLP 2,0% 2,0% - 3,0% 4,0% - 5,0% +200 bp

BES - CP 2,0% 3,0% 5,0% +200 bp

BES - Apoio Tesouraria 2,0% 3,0% - 4,0% 4,5% - 5,5% +150 bp

Euribor3m 1,22% 0,81% 1,41% +59 bp  

No final de 2011, a taxa de juro média anual, após derivados de cobertura, da dívida financeira da 

MARF, SA situava-se em 5,72%, superior em 74 pb à taxa de juro média registada em 2010.  

 

ITENS NÃO RECORRENTES 

Os itens não recorrentes, registados em 2009, resultam do processo que decorreu em contencioso (que 

teve origem na divergência com a CCDR Algarve no decurso do processo de auditoria técnico-

financeira ao projeto “Construção do Mercado Abastecedor da Região de Faro”), e na sequência da 

decisão desfavorável à MARF, SA do Tribunal de Loulé, que concluiu pela existência de um conjunto 

de despesas não consideradas elegíveis ou consideradas de elegibilidade duvidosa, a empresa 

regularizou o valor de 1.358.247 euros ao nível do balanço e reconheceu, no exercício, gastos 

extraordinários no valor de 63 milhares euros, relativo ao subsídio ao investimento não elegível e 

como tal incorporado indevidamente. 
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APURAMENTO DO IMPOSTO  

A linha de imposto apresentou um custo de 23,1 milhares de euros, explicado pela reversão de 

impostos diferidos ativos, relacionado com a valorização dos contratos SWAP no ano (55,7 milhares 

de euros); pela redução do imposto diferido passivo relacionado com a quantia de subsídios ao 

investimento ainda não reconhecida em resultados (34,9 milhares de euros); pela estimativa do 

imposto corrente do exercício (2,3 milhares de euros). 

4.2.  POSIÇÃO  FINANCEIRA 

BALANÇO E ESTRUTURA PATRIMONIAL 

A par com a implementação de medidas de controlo de custos e de racionalização do capital empregue, o 

fortalecimento do balanço continuou, durante 2011, uma prioridade clara da gestão, que durante o ano, 

desenvolveu um importante esforço para equilibrar a estrutura de financiamento. 

O investimento total realizado em 2011 ascendeu a cerca de 20 milhares de euros, os quais se 

destinaram a (i) montagem placa na portaria (0,6 milhares de euros); (ii) concretização de 

escrituras dos prédios rústicos 5Z e 6Z (19,5 milhares de euros).  

Ao nível do ativo corrente, salienta-se a obtenção de um prazo médio de recebimentos de cerca de 

14 dias, um agravamento de 7 dias face ao prazo medio de recebimentos obtido no final de 2010, 

refletindo a atual conjuntura macroeconómica. 

Os capitais próprios ascenderam a cerca de 2.704,1 milhares de euros. No final de 2011, os capitais 

próprios (incluindo os subsídios ao investimento) eram equivalentes a 11% dos capitais totais aplicados na 

empresa (ativo). 

No que se refere ao passivo, é de registar a substituição de dívidas a instituições de crédito, por 

contrapartida do aumento de fundos dos acionistas, em consonância com uma política de otimização da 

estrutura de financiamento da empresa, que permitiu, em 2011, a redução do passivo bancário em 1.200 

milhares de euros.  

Posição do Financiamento Bancário

milhares de euros 31dez2010
Utiliza./(Amortiz) 

Capital em 2011
31dez2011

Linhas de curto prazo 3.442,3 -50,0 3.392,3

Conta Caucionada 1.700,0 -50,0 1.650,0

Empréstimo CP 1.742,3 0,0 1.742,3

Financiamento MLPrazo 11.700,0 -1.150,0 10.550,0

BEI 10.500,0 -1.000,0 9.500,0

Financiamento investimento 1.200,0 -150,0 1.050,0

TOTAL 15.142,3 -1.200,0 13.942,3  
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A capacidade de libertação de fundos do MARF não é suficiente para fazer face às responsabilidades 

inerentes ao serviço da dívida que resulta do seu nível de financiamento pelo que, em 2011, recorreu a 

financiamentos, junto do acionista SIMAB, para fazer face às responsabilidades de curto prazo, 

nomeadamente, às prestações de capital e juros do empréstimo contraído junto do Banco Europeu de 

Investimento, tendo sido reforçados suprimentos nesta sociedade, no montante de 1.665 milhares de 

euros.  

A evolução das principais rubricas do balanço é apresentada de forma sintética, no quadro seguinte: 

Balanço Sintético

% ABS

Ativo Fixo Líquido 22.624,8 22.242,7 21.738,8 -2,3% -503,8

Capital Circulante Líquido -309,9 -229,5 -136,6 -40,5% 92,9

Outros -1.237,1 -961,0 -654,2 -31,9% 306,8

Diferimentos -1.012,4 -931,9 -897,6 -3,7% 34,3

Capital investido 20.065,4 20.120,3 20.050,4 -0,3% -69,9

Dívida Financeira1 16.742,3 16.922,3 17.387,3 2,7% 465,0

Caixa e Depósitos Bancários 65,2 34,5 40,9 18,5% 6,4

Dívida Líquida 16.677,0 16.887,7 17.346,3 2,7% 458,6

Capital Social (realizado) 2.616,0 2.996,0 2.996,0 0,0% 0,0

Reservas e Resultados Retidos 772,4 236,6 -291,9 -223,4% -528,5

Fundos Acionistas 3.388,4 3.232,6 2.704,1 -16,3% -528,5
1 Inclui suprimentos

2009milhares de euros 2010 2011
Var(2011/2010)

 

FLUXOS DE CAIXA  

A atividade operacional da empresa gerou um fluxo líquido de 447,2 milhares de euros, suficiente para 

fazer face ao financiamento do investimento, que mobilizou fluxos monetários no montante de 77,1 

milhares de euros, mas insuficiente para fazer face ao serviço da dívida do período, pelo que a empresa 

recorreu a suprimentos de acionistas, no montante de 1.665 milhares de euros, tendo amortizado linhas 

de financiamento, de médio e longo prazo, no montante de 1.200 milhares de euros.  

 

Demonstração sintética dos Fluxos de Caixa

2011 2010

447,2 269,5

-77,1 -96,3

-2.028,6 -1.663,9

0,0 0,0

1.665,0 1.460,0

6,4 -30,7

milhares de euros

Fluxos de caixa operacionais

Fluxos de caixa de investimento

Fluxos de caixa de financiamento

Serviço da dívida 

Reembolsos de Suprimentos

Recebimento de Suprimentos

Variação de caixa e seus equivalentes  
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GESTÃO DO RISCO 

As atividades da MARF, SA estão expostas a fatores de risco financeiro que resultam da sua 

atividade, essencialmente, relacionados com a liquidez e com a taxa de juro decorrentes do passivo 

financeiro. Ao nível da gestão do risco de liquidez, a empresa tem como política a manutenção das 

suas disponibilidades financeiras a um nível razoável e, simultaneamente, a garantia de que 

eventuais défices de financiamento das atividades operacionais e de investimento estejam 

assegurados por contratos de financiamento de curto e de médio e longo prazo. 

A totalidade da dívida financeira contraída pela MARF, SA está indexada a taxas de referência 

variáveis, estando por essa via exposta ao risco de taxa de juro, pelo que a empresa adota uma 

política de gestão de risco de taxa de juro, com o objetivo de reduzir a sua exposição aos riscos 

resultantes da variação de taxa de juro. Nesse sentido, na medida das expectativas da evolução das 

taxas de juro e da ocorrência de impactos indesejáveis, foram contratadas, em 2008, operações 

com instrumentos financeiros derivados, nomeadamente, swaps de taxa de juro, caps e floors, 

tendo como objetivo a cobertura de risco de taxa de juro, pretendendo-se assim cobrir ou anular 

variações negativas nos cash flows associados ao serviço da dívida. Em 2011, devido a evolução das 

taxas de juro, originou liquidações negativas para a empresa, no montante de 369,4 milhares de 

euros. 

Estes instrumentos são qualificados como instrumentos de cobertura em relações de cobertura de 

fluxos de caixa, pelo que são registados no balanço pelo seu justo valor. As variações de justo valor 

são registadas, por contrapartida de capitais próprios, de acordo com a NCRF 27: reconhecimento 

ao justo valor dos instrumentos de cobertura de risco de taxa de juro (Swaps). 

 

5.  APLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

O Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido negativo apurado, no valor de 611.487,63 

euros (seiscentos e onze mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e sessenta e  três cêntimos), seja 

transferido para a conta de Resultados Transitados.  

 

6.  OUTRAS INFORMAÇÕES 

A empresa não tem dívidas ao Estado e à Segurança Social. 
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7.  PERSPETIVAS FUTURAS 

As perspetivas de comercialização para 2012 são ténues, face ao contexto macroeconómico, o que se 

traduzirá na manutenção da taxa de ocupação dos espaços do Mercado. 

Não obstante, em 2012, continuarão a ser implementadas as medidas necessárias à melhoria de 

competitividade e de eficiência dos atuais ativos que, para além de constituirem um elevado potencial de 

crescimento, lhe permitirá melhorar os seus níveis de rendibilidade. A obtenção de sinergias resultante de 

uma maior ocupação das diversas áreas no último ano contribuirá para este aumento de rendibilidade. 

As perspetivas para 2012 refletem uma expectativa prudente relativamente aos rendimentos 

operacionais, baseado no pressuposto de manutenção da taxa de ocupação dos diversos pavilhões e num 

aumento dos valores unitários da taxa de utilização. 

Para além disso, mantém-se o esforço de contenção de custos, não descurando as ações de gestão diária 

do mercado orientada pela prestação do melhor serviço aos seus clientes, garantia de boas condições 

higio-sanitárias, considerando-se este um dos vetores fundamentais de atuação durante o ano de 2012. 

Este esforço não impede que a sociedade possa continuar a desenvolver o seu plano de investimentos, 

sempre associado a benfeitorias para instalação de novos negócios, pautados por critérios de retorno 

devidamente avaliados e com impacto favorável nos seus resultados, com vista a alcançar patamares 

positivos, recorrentes e crescentes. 

Relativamente aos resultados obtidos, e não obstante as medidas de recapitalização da empresa tomadas 

em anos anteriores, na realidade a exploração ainda não liberta fundos suficientes para fazer face ao 

serviço da dívida.  

Será assim dada continuidade ao esforço de dotar a empresa com uma estrutura de capitais, capaz de 

suportar o elevado investimento realizado, pelo que prevemos a realização de novos apports de capital, 

para garantir o cumprimento do serviço da dívida, decorrente do financiamento do Banco Europeu de 

Investimento. 

Contudo, o equilíbrio financeiro da empresa só será assegurado com a concretização da venda de uma 

parte dos terrenos do MARF não essenciais ao seu crescimento orgânico, para a instalação de um projeto 

comercial a desenvolver por terceiros, e cuja escritura depende hoje da viabilização do projeto e 

respetivo licenciamento pelo Município de Faro. 

Prevê-se, num futuro próximo, que os apports de capital dos acionistas, o encaixe resultante da alienação 

do terreno e a maior capacidade de geração de cash-flow da empresa determinem uma redução do 

passivo remunerado (nomeadamente o de curto prazo) e o consequente equilibrio da estrutura financeira 

da empresa, garantindo uma correspondência adequada, em termos de maturidades, entre as suas 

aplicações de fundos e os seus recursos de financiamento. 
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ANEXO AO RELATÓRIO DE GESTÃO 

INFORMAÇÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DOS ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO 

CAPITAL DA EMPRESA 

(Nos termos do disposto no artigo 447º do Código das Sociedades Comerciais) 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Nenhum dos elementos do Conselho de Administração era detentor de quaisquer ações ou obrigações em 

31 de dezembro de 2011, nem realizou transações com quaisquer títulos da Empresa. 

LISTA DOS ACIONISTAS QUE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 ERAM TITULARES DE AÇÕES NOMINATIVAS 

REPRESENTATIVAS DE, PELO MENOS, UM DÉCIMO, UM TERÇO OU METADE DA EMPRESA. 

 (Nos termos do disposto no artigo 448º do Código das Sociedades Comerciais) 

Acionistas Ações detidas em 31/12/11 % capital e direitos de 
votos 

Simab, SA 448.401 74,68% 

Câmara Municipal de Faro 152.000 25,32% 

 



DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS



un: EUR

2011 2010
CUSTOS E PERDAS

Vendas e Serviços Prestados 1.411.996,98 1.431.682,10

Fornecimentos e serviços externos (505.565,51) (525.823,56)

Gastos com o pessoal (157.870,12) (174.691,35)

Imparidade de dívidas a receber 8.638,12 (8.030,80)

Outros Rendimentos e Ganhos 208.973,71 208.560,22

Outros Gastos e Perdas (56.884,74) (45.845,06)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e 
impostos

909.288,44 885.851,55

Gastos/Reversões depreciação e amortização (516.898,16) (509.010,92)

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e 
impostos)

392.390,28 376.840,63

Juros e Rendimentos Similares Obtidos 0,00 0,00

Juros e Gastos Similares Suportados (980.766,36) (837.930,18)

Resultados antes de impostos (588.376,08) (461.089,55)

Imposto sobre o rendimento do exercício (23.111,55) (68.329,26)

Resultado líquido do exercício (611.487,63) (529.418,81)

                          

O Técnico Oficial de Contas

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

RENDIMENTOS E GASTOS
PERÍODOS

O Conselho de Administração da MARF, SA.O Técnico Oficial de Contas

Graça Maria Tavares Reis

Faro, 1 de março de 2012

José Carlos de Araújo Gomes Cid Proença

Teresa Alexandra Viegas Correia

O Conselho de Administração da MARF, SA.

Rui Manuel de Oliveira Prata Caballero y Serodio



465.000

un: EUR

Ativo

ATIVO NÃO CORRENTE

        Ativos Fixos Tangíveis 20.469.533,74 20.891.766,66
        Ativos Intangíveis 1.269.279,58 1.350.894,98
        Ativos por impostos Diferidos 129.671,88 201.230,09

ATIVO CORRENTE

        Clientes 56.952,42 26.871,27

        Adiantamentos a fornecedores 1.250,00 1.250,00

        Estado e Outros Entes Públicos 13.928,16 11.514,80

        Outras Contas a Receber 135,54 2.573,49

        Diferimentos 11.536,80 15.464,17

        Ativos não correntes detidos para venda 2.099.823,43 2.099.823,43

        Caixa e Depósitos Bancários 40.927,14 34.526,46

Total do Ativo 24.093.038,69 24.635.915,35
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO

        Capital Realizado 2.996.000,99 2.996.000,99

        Ações (quotas) próprias 0,00 0,00

        Outros Instrumentos de capital próprio 0,00 0,00

        Prémios de emissão 0,00 0,00

        Reservas Legais 0,00 0,00

        Outras Reservas 0,00 0,00

        Resultados Transitados -4.173.778,33 -3.665.110,31

        Ajustamentos em Ativos financeiros 0,00 0,00

        Excedentes de revalorização 0,00 0,00

        Outras variações no capital próprio 4.493.378,84 4.431.126,45

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO

RUBRICAS
2011 2010

EXERCÍCIOS

        Outras variações no capital próprio 4.493.378,84 4.431.126,45

        Resultado Líquido do Período -611.487,63 -529.418,81

Total Capital Próprio 2.704.113,87 3.232.598,32
PASSIVO

PASSIVO NÃO CORRENTE

        Financiamentos Obtidos 9.400.000,00 10.550.000,00
        Passivos por impostos diferidos 1.443.579,85 1.494.387,27

PASSIVO CORRENTE

        Fornecedores 160.864,10 231.944,09
        Adiantamentos de Clientes 585.860,00 585.860,00
        Estado e Outros Entes Públicos 47.866,07 37.196,03
        Financiamentos Obtidos 7.987.250,00 6.372.250,00
        Outras contas a pagar 865.909,32 1.199.807,68
        Diferimentos 897.595,48 931.871,96

Total do Passivo 21.388.924,82 21.403.317,03
Total do Capital Próprio e do Passivo 24.093.038,69 24.635.915,35

O Técnico Oficial de Contas

Graça Maria Tavares Reis

Faro, 1 de março de 2012

O Conselho de Administração da MARF, SA.

Rui Manuel de Oliveira Prata Caballero y Serodio

José Carlos de Araújo Gomes Cid Proença

Teresa Alexandra Viegas Correia



un: EUR

2011 2010

Atividades operacionais:

 Recebimentos de clientes 1.706.151,07 1.646.573,08

Pagamentos a fornecedores (829.949,80) (843.436,45)

Pagamentos ao pessoal (127.014,69) (142.622,13)

Fluxos gerados pelas operações 749.186,58 660.514,50

Pagamentos/recebimentos do imposto sobre o rendimento 0,00 0,00

Outros recebimentos/pagamentos relativos à Atividade operacional (301.996,51) (391.014,69)

Fluxos das Atividades operacionais 1 447.190,07 269.499,81

Atividades de investimento:

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 0,00 0,00

Ativos Fixos Tangíveis 0,00 0,00

Ativos Fixos Intagíveis 0,00 0,00

Subsídios de investimento 0,00 0,00

Juros e proveitos similares 0,00 0,00

Dividendos

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros

Ativos Fixos Tangíveis (77.143,28) (96.292,06)

Ativos Fixos Intagíveis 0,00 0,00

Fluxos das Atividades de investimento 2 (77.143,28) (96.292,06)

Atividades de financiamento:

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 20.000,00 780.000,00

Aumento de Capital / Suprimentos / Prestações Acessórias 1.665.000,00 1.459.998,48

MAPA DE VARIAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO DIRETO) 

FLUXOS

Aumento de Capital / Suprimentos / Prestações Acessórias 1.665.000,00 1.459.998,48

Subsídios e Doações 0,00 9.337,09

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos (1.220.000,00) (1.680.000,00)

Juros e custos similares (459.274,92) (662.838,09)

Juros Swap (369.371,19) (110.415,86)

Fluxos das Atividades de Financiamento 3 (363.646,11) (203.918,38)

Variação de Caixa e Seus equivalentes 4=1+2+3 6.400,68 (30.710,63)

Caixa e seus Equivalentes no início do período 34.526,46 65.237,09

Caixa e seus Equivalentes no fim do período 40.927,14 34.526,46

O Técnico Oficial de Contas

Graça Maria Tavares Reis

Faro, 1 de março de 2012

José Carlos de Araújo Gomes Cid Proença

Teresa Alexandra Viegas Correia

O Conselho de Administração da MARF, SA.

Rui Manuel de Oliveira Prata Caballero y Serodio


