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MENSAGEM
DO PRESIDENTE
Na terra e nas pessoas, o futuro
O decorrer do ano 2021 teve como fator predominante a continuidade da pandemia e da incerteza, que já tinha pautado o
exercício do ano anterior. No entanto, o registo do melhor desempenho de sempre na história do Grupo foi motivo galvanizador e que espelha a superação das incertezas e inseguranças,
bem como a decisão de encetar pela implementação de um forte e ambicioso plano de crescimento e expansão complementado com a mudança da estrutura organizacional que permitirá,
com maior fluidez e racionalidade, enfrentar os próximos tempos, quer na vertente interna quer externa, e assim alcançar as
metas futuras a que nos propomos.
Em termos macroeconómicos, o ano 2021 conseguiu inverter a
tendência negativa da economia nacional, que vinha do ano anterior, e fechar com um crescimento de 4,8%. Em parte, este registo fica a dever-se ao contributo da manutenção das taxas de
juro de referência num nível bastante baixo, incentivando assim
o tecido empresarial e a economia portuguesa, no seu todo, ao
investimento e ao crescimento das suas atividades, refletindo-se
num aumento do consumo privado em 5% e numa diminuição
da taxa de desemprego que se situou em 6,6% no final do ano.
No nosso Grupo, como não poderia deixar de ser, contribuímos
para a contínua melhoria das condições dos nossos colaboradores e também no apoio às comunidades onde estamos inseridos
através da criação de mais postos de trabalho com a admissão
de mais 140 novos elementos. No final do ano já ultrapassávamos os 500, todos com muita vontade e querer em fazer mais e
melhor no seu dia a dia, agradecendo a todos essa dedicação.
Aos mais recentes damos, em simultâneo, as boas-vindas à nossa
família AGRIS.

“
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O aumento do número efetivo de pessoas decorre em paralelo
com a expansão da nossa rede de lojas. Em 2021, o objetivo era
de 30 unidades a funcionar, e que foi superado com a última
abertura da loja em Tavira, fechando assim o ano com 31 lojas
disponíveis para todos os nossos clientes, o que demonstra uma
forte capacidade de execução, característica do nosso ADN. Este
ritmo de crescimento corrobora essa característica amplamente
refletida na melhoria da margem bruta, que ultrapassou a fasquia dos 30%, salientando assim o nosso enfoque na rentabilidade e racionalidade de custos e ganhos de produtividade e
que resultou no crescimento em 38% do EBITDA do Grupo.
O volume de vendas do Grupo, em 2021, ultrapassou os 82 milhões de euros, o que representa um recorde para a nossa realidade de mais de 25 anos como grupo empresarial, não ficando
por aqui o nosso orgulho, pois os resultados antes de impostos
ultrapassaram os 5 milhões de euros, o que representa um crescimento de 44% relativamente ao exercício anterior.
No decurso de 2021, demos também início ao novo modelo de
governação e gestão. Neste novo desenho organizacional vemos a nossa responsabilidade acrescida, em que a empresa nos
desafia para fazer mais e melhor, mais projetos, melhor performance, com uma intervenção mais racional e mais produtiva.
Este modelo permitirá suprir algumas lacunas que por motivos
de escala ainda não tínhamos optado pela sua implementação,
mas com o crescimento planeado e almejado irá ser possível
e desejável seguir este novo modelo que ajudará a tornar os
processos decisórios, de acompanhamento e controlo mais eficazes, com maior eficiência e transparência.
Com os olhos no futuro, 2022 continuará a ser um ano em que prometemos continuar a trabalhar de forma a melhorar as condições
para todos os intervenientes na nossa atividade, desde clientes,
colaboradores, fornecedores e acionistas. Porque só com todos foi
possível chegar aqui .
O nosso muito obrigado por fazerem parte da família Grupo
AGRIS e por contribuírem para que o lema seja, Na terra e nas
pessoas, o futuro.

Nuno Feliciano de Carvalho
Presidente do Conselho de Administração
Cadaval, 4 de março de 2022

No decurso
de 2021,
o Grupo
AGRIS
deu início
ao novo
modelo de
governação
e gestão
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O GRUPO
Na persecução do objetivo estratégico de crescimento, o Grupo implementou, durante o ano 2021, um novo Modelo de Governo e Organizacional, que incluiu a criação de novos órgãos
de governo, como a Comissão Executiva e Auditoria Interna, e
ainda um conjunto de comités interdisciplinares de suporte ao
desenvolvimento do Grupo (Comité de Sustentabilidade, Comité de Desenvolvimento Organizacional e Inovação Tenológica e
Comité de Desenvolvimento do Negócio), além do reforço organizacional a nível das estruturas corporativas.
Em 2021, o Grupo AGRIS agrupou 29 empresas, com presença nos sectores da Distribuição Alimentar, Distribuição
Especializada, Retalho Especializado, Serviços Financeiros,
Energia e Mobilidade, Tecnologia, Gestão Ativos e Gestão
de Infraestruturas, posicionando a sua atuação no mercado
de forma clara, apresentando uma organização societária de
acordo com as necessidades e respondendo à ambição de
crescimento sustentado.

“

2021 foi um ano recorde
em volume de vendas
que ascendeu os
82 milhões de euros

2.1.
História

1985

Fundação da empresa Agritorres

1996
2000
Inauguração
Abre a primeira loja Agriloja, em Torres Vedras

2015

Reorganização
Reorganização das áreas de negócio
e portefólio de investimentos

2017

Diversificação do portefólio de negócios
Entrada na área tecnológica

2020

Definição de áreas de negócio e integração
de sociedades das áreas tecnológica,
grossista, imobiliária, energia e mobilidade

Criação da Agriloja – Lojas Agrícolas Lda., atuando
como Central de compras e iniciando o modelo de
franchising

2007
Expansão
Nasce a Agrinda SGPS, lançando o grupo
para a expansão nacional

2016

Fusão
Fusão de todas as lojas próprias Agriloja
numa única sociedade
Exploração do canal profissional (Agripro)
de forma autónoma

2018

Expansão
Nova fase de expansão da rede Agriloja,
através da aquisição de outras insígnias

2021

Governance
Novo modelo de Governo e Organizacional
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2.2.

As Nossas
Empresas
DISTRIBUIÇÃO
ALIMENTAR

80,6%

100%

100%

100%

100%

100%

AGRIDISTRIBUIÇÃO
RETALHO

BIOCHAVES

FERTILOESTE

100%

55,05%

50%

DISTRIBUIÇÃO
ESPECIALIZADA

RETALHO
ESPECIALIZADO

100%

AGRIDISTRIBUIÇÃO
RETALHO MADEIRA

100%

100%

100%

PETPLANET

100%

100%

100%

SERVIÇOS
FINANCEIROS
100%

ENERGIA
E MOBILIDADE

TECNOLOGIA

GESTÃO
DE ATIVOS

GESTÃO DE
INFRAESTRUTURAS

100%

100%

XPLOR BS SGPS

XPLOR PT

XPLOR UK

XPLOR PL

XPLOR BR

75%

100%

100%

100%

100%

FINAGRIS S.A.

100%

100%

100%

100%

O Grupo tem uma forte presença no mercado nacional através
de diferentes canais e da exploração de marcas, dirigidos aos
mercados grossista e retalhista.
A Agriloja, a principal marca do Grupo, é a maior rede nacional
de lojas para animais e plantas direcionada tanto para clientes
com perfil “Faça você mesmo” (DIY/Hobby) como para Profissionais. Oferece uma área de livre serviço com uma vasta e diversificada gama de produtos para a Agricultura, Jardim, Pecuária,
Animais de Estimação, Bricolage e Casa.
No canal de distribuição especializado, as marcas Agritorres e
AgriPro destacam-se pela proximidade aos mercados grossista
e da produção agrícola profissional, diferenciando-se da concorrência pelo serviço, competitividade e caráter inovador.
Na área da tecnologia, a Xplor assume uma posição de especialista na implementação de soluções Cloud na área da transformação digital, permitindo o alargamento de negócio para novas
localizações e para fora do território português.

2.3.
Rede de Lojas
Agriloja

3
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13
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14

16

18
17
19
20
22
23
21
24
30 29
25
26
31

27

28

1 - Agriloja Bragança
2 - Agriloja Chaves
3 - Agriloja Ponte de Lima
4 - Agriloja Barcelos
5 - Agriloja Guimarães
6 - Agriloja Viseu
7 - Agriloja Ovar
8 - Agriloja Aveiro
9 - Agriloja Oiã
10 - Agriloja Oliveira do Bairro
11 - Agriloja Anadia

12 - Agriloja Pombal
13 - Agriloja Leiria
14 - Agriloja Tomar
15 - Agriloja Castelo Branco
16 - Agriloja Caldas da Rainha
17 - Agriloja Torres Novas
18 - Agriloja Lourinhã
19 - Agriloja Cadaval
20 - Agriloja Torres Vedras
21 - Agriloja Mafra
22 - Agriloja Almeirim

23 - Agriloja Cartaxo
24 - Agriloja Portalegre
25 - Agriloja Évora
26 - Agriloja Santiago do Cacém
27 - Agriloja Beja
28 - Agriloja Tavira
29 - Agriloja Ribeira Grande
30 - Agriloja Ponta Delgada
31 - Agriloja Funchal

2.4.
Estrutura

de Gestão
A nova estrutura de gestão do Grupo AGRIS, implementada
durante o ano 2021, é liderada pelo Conselho de Administração,
ao qual reporta uma Comissão Executiva, responsável por
garantir a implementação da estratégia da organização, através
das Áreas de Negócio e Estruturas Corporativas.
Data de eleição: 21 de junho de 2021

COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS ELEITOS ATÉ
AO TERMO DO MANDATO EM CURSO 2019/2022
CONSELHO DE ADMINISTR AÇÃO
Presidente – Nuno José Feliciano de Carvalho
Vogal – Hugo Manuel Silvestre Feliciano
Vogal – Luís Filipe Santos Jerónimo
Vogal – Luís Jorge Venâncio Costa
Vogal – Miguel Domingos Filipe
Vogal – Orlando Filipe Lourenço
CONSELHO FISCAL
Presidente – Vicente Lemos Caldeira Pires
Vogal – Nuno Filipe Jesus Henriques
Vogal – Nuno Garcia Lopes Barreiras
Suplente – João Pedro Marques Garcia Rodrigues
REVISOR OFICIAL DA CONTAS
Tocha, Chaves & Associados, SROC, Lda.
Edifício Lisboa Oriente, Avenida Infante D. Henrique, n.º 333 H,
Escritórios 21 e 25, 1800-282 Lisboa
Representado por:
Floriano Manuel Moleiro Tocha
SECRETÁRIO DA SOCIEDADE
Margareth da Silva Sequeira
Suplente:
Carla Sofia Rodrigues Xavier
PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GER AL
Pedro Raposo
SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA GER AL
Frederick George Braz Oliva
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2.5.
Posicionamento
Estratégico

Visão

Missão

Valores

Ser reconhecido como um
Grupo empresarial de excelência e de relevância, nos
mercados onde atua.

Criar valor económico a longo
prazo para os acionistas, clientes, colaboradores e socie
dade, tendo por base uma estratégia de sustentabilidade e
compromisso.

Os pilares fundamentais de
atuação são: Integridade, Responsabilidade, União, Respeito e
Honestidade. Estes valores fundamentam o posicionamento e
norteiam a atuação de todos os
profissionais da organização.

2.6.
Linhas Estratégicas
Tendo por base a ampla e comprovada expe
riência e toda a estrutura de capital que o
Grupo detém, seja capital financeiro, humano,
intelectual, social, natural ou outro, o objetivo
é adotar linhas estratégicas que permitam consolidar o crescimento, quer ao nível do negócio
Agriloja, quer ao nível das outras áreas de negócio, nas quais o Grupo pretende destacar-se
e posicionar-se no mercado.
No que respeita à marca Agriloja, além da abertura de lojas próprias e da aquisição de lojas
abertas com negócio que permita a transformação do espaço para o conceito Agriloja, a estratégia passa também pela aposta no franchising.
Para materializar esta expansão o Grupo procura
locais com alguma densidade populacional onde
ainda persista alguma ruralidade, onde as pessoas
têm a sua horta, jardim ou piscina para tratar,
uma vez que 90% dos clientes da marca são
consumidores domésticos.
Com forte aposta no capital humano, o Grupo
conta com um universo de 513 colaboradores,
que atinge cerca de 662 quando considerado
todo o negócio Agriloja, incluindo franchising.
A Formação e a componente de Desenvolvimento
de Talento têm sido também áreas de forte
aposta e investimento do Grupo para habilitar
os seus colaboradores com novas competências contribuindo assim para o crescimento do
negócio, da organização e, consequentemente,
da evolução da carreira profissional das equipas
e possibilitando a retenção do talento. Em 2021,
foi criado um novo departamento de Gestão
de Talento, cuja missão é definir, implementar
e gerir a estratégia de Recursos Humanos do
Grupo em áreas de constituição, recrutamento
e seleção, avaliação de desempenho e gestão

de carreiras, formação e políticas de remuneração, compensação e benefícios.
O forte know-how e experiência nos diversos
sectores onde o Grupo opera, o reconhecimento
como marca de confiança no sector, as estratégias
de inovação, as diversas parcerias e os protocolos de colaboração com instituições e entidades,
assim como a Política Integrada de Qualidade e
Segurança, com especial ênfase na certificação de
qualidade ISO 9001, aliados à vontade de crescer e
ao empenho dos colaboradores, são ingredientes-chave para uma maior consolidação, expansão
e crescimento que permitirão a consolidação de
um Grupo de excelência, trazendo mais inovação,
serviços de melhor qualidade, maior oferta, maior
confiança e mais próximos do cliente. Desta forma,
há um enriquecimento da cadeia de valor, desde
os clientes aos acionistas, assim como uma maior
solidez financeira, sem nunca esquecer a acelerada transformação digital e as mais-valias que
esta terá a curto prazo.

“

O Grupo AGRIS criou
o Departamento
de Gestão do
Talento para definir
e implementar
a estratégia de
recursos humanos

03

RELATÓRIO DE CONTAS CONSOLIDADAS 2021

FACTOS RELEVANTES
DO ANO
EXPANSÃO DA REDE DE LOJAS
Durante o ano 2021, o Grupo reforçou a sua posição no mercado
do Retalho Especializado com a abertura de sete novas unidades
Agriloja, das quais cinco constituíram investimento concretizado
pelo Grupo (Barcelos, Ovar, Ponte de Lima, Anadia e Tavira) e as
restantes em regime de franchising (Cartaxo e Ponta Delgada).
A Agriloja de Ovar constituiu um investimento inicial concretizado pela empresa Petplanet, Unipessoal, Lda. No mês de
dezembro, o Grupo adquiriu a participação de 100% no capital
da empresa, tendo esta unidade transitado para loja própria.
A implantação da Rede a nível nacional ganhou robustez com a
abertura da primeira loja na Região do Algarve, da terceira loja em
território insular e no reforço nas zonas Norte e Centro do país.
Em 31 de dezembro de 2021, a Rede Agriloja totalizava 31 unidades,
das quais 23 constituem lojas próprias.

ABERTURA DO HOSPITAL VETERINÁRIO
EM TORRES VEDRAS
No terceiro trimestre de 2021, teve lugar a abertura do Hospital Veterinário, em Torres Vedras, uma expansão de serviços iniciados pela
anterior Clínica Veterinária, agora em novas instalações e com serviço
de urgências 24 horas, com o propósito de dar melhor resposta às
necessidades de saúde e bem-estar animal naquela área geográfica.

CRIAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS
Agriexport, Unipessoal, Lda. e Agripublic, Unipessoal, Lda.
Com o objetivo de potenciar o crescimento dos negócios, nomeadamente para mercados específicos como o internacional e o
sector público, o Grupo criou duas novas empresas, a Agriexport,
Unipessoal, Lda. e a Agripublic, Unipessoal, Lda. Estas têm como
missão implementar de forma centralizada, e para as diversas tipologias de produtos e serviços disponibilizados pelo Grupo, a
estratégia de crescimento preconizada para estes mercados.
Agridistribuição Matcenter, Unipessoal, Lda.
A criação da empresa Agridistribuição Matcenter, Unipessoal, Lda
surgiu para dar resposta ao desenvolvimento de um novo negócio na área do Retalho Especializado, de comercialização em regime
de livre serviço de materiais de construção e bricolage.

FUSÃO DE EMPRESAS
•C
 CACV – Centro Comercial e Agrícola do Canal Veterinário,
Unipessoal, Lda., por incorporação na Agritorres – Distribuição
Especializada, S.A.
• Verdurgente Distribuição, Unipessoal, Lda., por incorporação na
Agridistribuição Retalho Especializado, S.A

17,5%

de crescimento,
em 2021
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MILHÕES DE EUROS

de resultado
antes de impostos

Estas fusões permitiram ao Grupo garantir a melhor exploração
da sinergia das empresas supramencionadas, otimizando o valor
dos negócios e eliminando algumas ineficiências, pelo facto de
as empresas em questão possuírem várias afinidades tais como:
objeto social, nível operacional e estrutura de capital.

TRANSFERÊNCIA DE ATIVIDADE
A atividade da AgriVet, constituída pela prestação de serviços
médico-veterinários, cuja exploração em 2020 foi realizada até
ao mês de abril pela empresa CCACV em acumulado com o comércio por grosso de produtos veterinários, e a partir de maio
pela empresa Agridistribuição Retalho (que por sua vez explora
o negócio Agriloja), foi transferida para uma nova entidade jurídica, a Agridistribuição Vet. Esta nova empresa tem a missão
de prestar serviços médico-veterinários, através de uma rede de
consultórios e hospitais especializados.

“
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31 lojas abertas
no final de 2021,
ultrapassando
os objetivos
definidos
CEDÊNCIA DA EXPLORAÇÃO
DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL

ALTERAÇÕES AO PERÍMETRO
DE CONSOLIDAÇÃO

No início do segundo trimestre de 2021, o Grupo cedeu a exploração dos seus postos de
combustível à empresa petrolífera com que tinha contrato de fornecimento de produto. Não
obstante a redução no volume de negócios,
mantém um rendimento que se traduz ao nível
do arrendamento dos espaços, e que permitiu
inverter positivamente uma atividade até então
geradora de rentabilidade negativa.

No final de 2021, o perímetro de consolidação
do Grupo AGRIS conta já com um total de 29
empresas, havendo a assinalar as seguintes alterações relativamente ao período anterior:

IMAGEM E COMUNICAÇÃO
A mudança na comunicação e imagem marcou o ano 2021. O Grupo reformulou a imagem de algumas das suas marcas, tornando-as mais atuais e em linha com os seus valores,
suportados na integridade, responsabilidade e
sustentabilidade.
O reforço da presença digital nas principais
plataformas de comunicação, o relançamento
de sites, a divulgação nos media da atividade
desenvolvida pelas empresas que constituem
o Grupo, são algumas das ações realizadas
para promover uma maior proximidade com os
clientes, parceiros e outras partes interessadas.

ENTR ADAS:
• Agridistribuição Matcenter, Unipessoal, Lda.
• Agridistribuição Vet, Sociedade Unipessoal, Lda.
• Agriexport, Unipessoal, Lda.
• Agripublic, Unipessoal, Lda.
• Petplanet, Unipessoal, Lda.
• Xplor Business Solutions & Consultoria em
Sistemas, Ltda. (BR)
• Xplor Business Solutions Limited (UK)
• Xplor Business Solutions Spolka Z O.O. (PL)
SAÍDAS (POR VIA DAS FUSÕES):
• CCACV – Centro Comercial e Agrícola do
Canal Veterinário, Unipessoal, Lda.
• Verdurgente Distribuição, Unipessoal, Lda.

04

ENQUADRAMENTO
MACROECONÓMICO
DE 2021

10,3%

aumento das
importações

9,6%

aumento das
exportações

A pandemia causada pela COVID-19 fez mergulhar o mundo
numa profunda crise social e económica. As sucessivas vagas de
infeção e as restrições sanitárias necessárias causaram, em 2020,
graves consequências nos mercados globais. O ano fechou com
grandes incertezas em relação ao futuro, com a variante DELTA
a surgir na reta final e a prolongar as dificuldades já instaladas
nas economias mundiais.
As soluções começaram a chegar em 2021 com o surgimento
das vacinas contra a COVID-19. Com o investimento na investigação científica foi possível desenvolver em tempo recorde uma
geração de vacinas que se revelou uma poderosa solução no
combate à pandemia. O avançar do processo de vacinação permitiu um reabrir tímido e gradual de vários sectores e atividades
mostrando o início do caminho de retoma económica. À medida que as taxas de vacinação foram aumentando, também os
principais indicadores económicos foram melhorando. As perspetivas de futuro tornaram-se mais otimistas com a perceção
crescente de que os piores cenários projetados para os próximos
cinco anos ficassem afastados.
No entanto, o cenário pandémico melhorou, com a regressão
das infeções e o enfraquecimento das variantes, mas, segundo os especialistas, a pandemia deixou um dos maiores legados
sem precedentes e que será o inevitável aumento das desigualdades económicas e sociais entre países e concidadãos, facto
logo constatado com a desigualdade no acesso às vacinas, e
que se fará sentir durante largos anos.
A variante OMICRON, com elevado grau de transmissibilidade,
fez disparar os casos de infeções, numa altura em que grande
parte das populações já se encontrava vacinada, e veio obrigar

ao recuo no alívio das medidas de desconfinamento em diversos países, trazendo de volta uma incerteza, já familiar, como a
que se fez sentir durante 2020. A recusa da vacinação por parte
de um número considerável de pessoas em diferentes países,
dentro e fora da Europa, dificultou o combate a esta doença
reduzindo a sua taxa de eficácia.
Em suma, 2021 fechou com fortes sinais de uma recuperação
económica que se deverá manter em 2022, esperando que
abrande nos anos subsequentes. No entanto, ficou claro que
novas variantes do vírus e os constrangimentos na vacinação
das populações continuam a ser ameaças reais no regresso
à normalidade.
A nível nacional, após um ano marcado por uma significativa
contração económica, em 2020, fruto da pandemia da COVID-19
e das subsequentes medidas de contenção sanitárias, 2021
fica marcado pela inflexão de grande parte das tendências de
descida registadas no ano anterior. Contudo, o ano findo fica
ainda marcado por sucessivos avanços e retrocessos na abertura da economia e pela incerteza que trazem às empresas e
aos cidadãos.
Com base nas previsões de fecho do Banco de Portugal, o país encerra 2021 com um aumento do PIB de 4,8%, face ao valor de 2020.
Este crescimento é em parte consequência da excecional má
performance da economia no ano anterior, fruto da pandemia
e das medidas de combate à mesma, que condicionaram a atividade económica. Contribuíram para o crescimento do PIB o
aumento da procura interna de 5,1% e também das importações e
exportações, que recuperaram face ao ano anterior, registando
um crescimento de 10,3% e 9,6% respetivamente.

Ao fechar do 3T de 2021, a capacidade de financiamento da economia portuguesa tinha
aumentado para 0,4% do PIB, um aumento de
0,3 p.p. em relação ao trimestre anterior. Por
sua vez, a capacidade de financiamento das famílias, no mesmo período, diminuiu para 4,9%
do PIB. No final do 2T de 2021 o sector empresarial registou um aumento de rendibilidade,
superando os valores do período homólogo,
mas encontrando-se ainda abaixo dos registados em 2019, antes do início da pandemia.
O investimento empresarial em termos nominais (FBCF empresarial) aumentou 4,9%. As prin
cipais empresas que contribuíram para este
crescimento foram as empresas dos escalões
4.º (mais de 500 pessoas ao serviço) e 3.º (entre
250 e 499 pessoas ao serviço). Inversamente,
as empresas do 1.º escalão (menos de 50 pessoas ao serviço) foram as que não conseguiram
registar um contributo positivo, refletindo-se
uma contração do investimento empresarial de
-16,2%. Analisando por sectores, os principais
responsáveis pelo crescimento são os sectores
de atividades financeiras e de seguros (contributo de 2,2 p.p. e variação de 38,4%) e de transportes e armazenagem (contributo de 2,1 p.p. e
variação de 42,9%). Por oposição, os sectores de
comércio por grosso e a retalho, reparação de

“

A taxa de
desemprego
teve o registo
mais baixo
dos últimos
10 anos

veículos automóveis e motociclos (-1,8 p.p. correspondentes a -9,6%) e da construção (-1,6 p.p.
correspondentes a -30,6%) registaram os maiores decréscimos de investimento.
Quanto ao desemprego, segundo dados do
Instituto Nacional de Estatística (INE), no 3T de
2021 foi registada uma taxa de 6,1%, representando uma queda de 1,9 p.p. face ao período
homólogo, e tornando-a na taxa mais baixa
dos últimos 10 anos, inferior em 0,2 p.p. face à
registada no mesmo trimestre de 2019, período
pré-pandemia. Esta queda traduz-se numa diminuição da população desempregada em 85
mil pessoas face ao mesmo trimestre do ano
anterior, reduzindo o total para 318,7 mil pessoas desempregadas, o valor mais baixo da
última década. Na mesma linha, e no mesmo
período temporal analisado, a população ativa
atingiu o valor mais alto, alcançando os 4,787
milhões de pessoas profissionalmente ativas.
Segundo a projeção do Banco de Portugal
(BdP), tanto o consumo privado como o consumo público registaram aumentos de 5% e 3,3%
respetivamente, com o IHPC (Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor) a registar uma
taxa de variação média de 0,9%, e que reflete
no valor da inflação.
No que se refere ao sistema bancário, segundo
a mesma fonte (BdP), até ao último trimestre de
2021, a rendibilidade do ativo (ROA) aumentou
0,31 p.p., para 0,46%, face ao mesmo período
do ano anterior. A rendibilidade do capital próprio (ROE) aumentou 3,7 p.p., situando-se em
5,4%. O aumento da ROA deveu-se à diminuição das imparidades para crédito e, em menor
grau, ao aumento dos resultados com operações financeiras. O custo do risco de crédito diminuiu 0,63 p.p., para 0,37%, após o aumento
significativo, em 2020, associado ao surgimento
da pandemia. No final do 3T de 2021, a dívida
pública equivalia a 131,4% do PIB o que equivale
a 271,2 milhões de euros.
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DESEMPENHO

5.1.

Volume de Negócios
Consolidado
VOLUME DE NEGÓCIOS CONSOLIDADO
(milhares de euros)

45.945

49.914

70.158

82.433

2018

2019

2020

2021

Em 2021, o volume de negócios consolidado totalizou mais de
82 milhões de euros, registo que representa um crescimento
de 17,5% em relação a 2020 e de 9,7% no universo comparável
de unidades de negócio (Like for like). Este desempenho foi
resultado da excelente performance dos negócios mais maduros, que se mantiveram em níveis de crescimento positivos, um
ponto bastante relevante tendo em conta o excelente registo
alcançado em 2020, mas também do investimento em novas
unidades de negócio, dando corpo ao projeto de expansão
das marcas do Grupo.

82

MILHÕES DE EUROS

volume de
negócios
consolidado

VOLUME DE NEGÓCIOS POR CANAL
(milhares de euros)

27.157

34.474

B2B
2020

43.001

47.959

B2C

2021

BUSINESS TO CONSUMER
CANAL B2C

(milhares de euros)

+11,5%

Volume de Negócios

48

MILHÕES DE EUROS

de volume
de vendas
do canal B2C

61,3%

58,2%

43.001

47.959

2020

2021

Peso

O Canal B2C atingiu um volume de negócios de cerca de 48 milhões de euros em 2021, o que representa um crescimento de 11,5%
face ao período homólogo de 2020. O negócio de Retalho teve
uma contribuição de 6,9 milhões de euros no aumento de vendas,
dos quais 6,6 milhões de euros são provenientes de lojas Agriloja.
A maior parte deste crescimento, cerca de 4,2 milhões de euros,
deve-se ao contributo das novas aberturas de lojas que decorreram durante o ano 2021 (Barcelos, Ovar, Ponte de Lima, Anadia
e Tavira) e em 2020 (Funchal, Aveiro, Oiã e Oliveira do Bairro).
Apesar de, tradicionalmente, o negócio Agriloja apresentar
como áreas core a Agricultura e Pecuária, as áreas Animais de
Estimação e Jardim têm registado níveis de crescimento muito
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relevantes, acima dos 25% e 10%, respetivamente, face a 2020,
que reforçam a posição da marca como a maior rede nacional
de lojas para o mundo dos animais e plantas.
A contribuir com um efeito de redução nas vendas deste canal,
em cerca de 2 milhões de euros, a Socoene cedeu a exploração dos seus postos de combustível à empresa petrolífera com
a qual tinha contrato de fornecimento, tendo passado a gerar
um rendimento ao nível do subarrendamento de espaços, tendo
assim tornado positiva uma operação que anteriormente consumia recursos ao Grupo.
De referir ainda o contributo do negócio AgriVet, que procedeu à conversão da anterior clínica em hospital veterinário, uma
aposta no alargamento de serviços disponíveis para os animais
de companhia.

BUSINESS TO BUSINESS
CANAL B2B

(milhares de euros)

+26,9%

Volume de Negócios

38,7%

41,8%

27.157

34.474

2020

2021

Peso

O canal B2B registou um volume de negócios de mais de 34 milhões de euros, que representa um crescimento de 7,3 milhões
de euros (+26,9%) face ao ano 2020 (+21,1% em LFL).
Este crescimento, das vendas e prestação de serviços, tem a
sua principal origem nas empresas Agridistribuição, Agritorres
e AgriPro, as quais representam, em conjunto, cerca de 5,6 milhões de euros do crescimento LFL. De assinalar ainda a entrada
das empresas Xplor UK, Xplor PL e Xplor BR no perímetro de
consolidação, com um contributo de 1,6 milhões de euros para
o volume de negócios.
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MILHÕES DE EUROS

de volume
de vendas do
canal B2B

A Agridistribuição contribuiu com cerca de 2,9 milhões de euros
do crescimento, resultante do desempenho do negócio Agriloja, o
qual conta com um total de 31 lojas a funcionar no final de 2021,
entre lojas próprias e franchisadas.
As empresas Agritorres e AgriPro, com crescimentos de 1 milhão de euros e 1,7 milhões de euros, respetivamente, refletem
o alargamento das suas bases de clientes, contribuindo para a
sustentabilidade dos negócios.
Após 2020, um ano caracterizado pela contração do mercado para
novos investimentos na área das tecnologias de informação, 2021
revelou ser o ano de retoma e de novas oportunidades de negócio.
O negócio da distribuição alimentar registou um crescimento de
8,1% (cerca de 0,2 milhões de euros), justificado, em parte, pelo
crescimento do negócio de retalho de proximidade e ainda pelo
alargamento da base de clientes da empresa.

5.2.

Resultado Operacional
Consolidado
(milhares de euros)

RESULTADO
OPERACIONAL
CONSOLIDADO

2021

2020

2019

2018

VENDAS CONSOLIDADAS

82.433

Margem total

25.471

30,9%

19.432

27,7%

12.222

24,5%

11.296

24,6%

(17.763)

-21,5%

(13.836)

-19,7%

(9.310)

-18,7%

(8.401)

-18,3%

7.707

9,3%

5.596

8,0%

2.912

5,8%

2.894

6,3%

(1.844)

-2,2%

(1.459)

-2,1%

(864)

-1,7%

(810)

-1,8%

5.863

7,1%

4.137

5,9%

2.048

4,1%

2.084

4,5%

Custos operacionais
CASH FLOW
OPERACIONAL (EBITDA)
Depreciação
RESULTADOS
OPERACIONAIS (EBIT)

70.158

49.914

45.945
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A margem das vendas mantém uma tendência crescente e
consistente ao longo dos anos, tendo registando em 2021 um
incremento de 3,2 p.p. para 30,9% (27,7% em 2020).
A evolução deste indicador, que constitui um dos objetivos
estratégicos do Grupo, transversal às áreas de negócio, é
revelador de um aumento do poder negocial, fruto da estratégia delineada a partir de 2019 para otimização da margem
através de alterações ao cardex, substituição de fornecedores
na cadeia de abastecimento, além do aumento de números
de projetos e serviços prestados na área tecnológica.

EBITDA, MARGEM EBITDA E MARGEM EBIT
(milhares de euros)

9,3%
8,0%

EBITDA

7,1%

6,3%

5,8%

4,5%

4,1%

2.894

2.912

5.596

7.707

2018

2019

2020

2021

Mg EBIT

5,9%

Mg EBITDA

O EBITDA consolidado atingiu em 2021 o valor de 7,7 milhões
de euros (2020: 5,6 milhões), o que representa um acréscimo de
37,7%, relativamente a 2020.
A margem de EBITDA e a margem EBIT do Grupo representaram respetivamente 9,3% e 7,1% das vendas, contrastando
com 8,0% e 5,9% em 2020. Também estes indicadores mantêm,
desde 2019, um crescimento percentual consistente, que remete
para uma maior rentabilidade dos recursos usados na atividade.

5.3.
Resultado Líquido
Consolidado

(milhares de euros)

RESULTADO LÍQUIDO
CONSOLIDADO

2021

2020

2019

2018

RESULTADO OPERACIONAL
(EBIT)

5.863

4.137

2.048

2.084

Resultados financeiros

(662)

(517)

(559)

(565)

RESULTADOS ANTES
DE IMPOSTOS (EBT)

5.201

3.620

1.489

1.520

(1.0 45)

(997)

(362)

(386)

4.156

2.623

1.127

1.134

278

26 0

59

62

3.878

2.363

1.068

1.072

1,94

1,18

0,53

0,54

2.0 0 0.0 0 0

2.0 0 0.0 0 0

2.0 0 0.0 0 0

2.0 0 0.0 0 0

Impostos
RESULTADOS LÍQUIDO
Interesses que não controlam
ATRIBUÍDO A IN AGRIS SGPS, S.A.
Res. líquido/ação (euros)
N.º ações

Durante o ano 2021, o Grupo atingiu um EBT de 5,2 milhões de
euros, que representa um crescimento de 1,6 milhões de euros
(+43,7%) face ao ano de 2020, resultado do forte crescimento
do volume de negócios, mas também de uma maior otimização
dos custos de funcionamento, dado o crescimento das margens
EBITDA e EBIT.

4,2

MILHÕES DE EUROS

resultado líquido
consolidado, em 2021

O resultado líquido de 4,2 milhões de euros, registou um acréscimo muito significativo de 1,5 milhões de euros face ao ano 2020,
período em que se havia verificado um crescimento também
notável do resultado líquido.
O resultado líquido atribuível à IN AGRIS SGPS, S.A., fixou-se nos
3,9 milhões de euros, registando igualmente um acréscimo muito considerável de 1,5 milhões de euros, relativamente ao ano
transato (2020: 1,3 milhões de euros).
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A constante melhoria da performance do Grupo, decorrente de
uma estratégia de crescimento sustentado, continua a traduzir-se numa melhoria significativa nos resultados, com um aumento
substancial do valor por ação para 1,94 euros (2020: 1,18 euros).

RESULTADO LÍQUIDO E LÍQUIDO POR AÇÃO
(milhares de euros)

1,94€

1,18€

0,54€

0,53€

1.134

1.127

2.623

4.156

2018

2019

2020

2021

Resultado Líquido Resultado Líquido por ação

5.4.
Dívida
EVOLUÇÃO DOS FINANCIAMENTOS
(milhares de euros)

Longo Prazo

4.401

4.038

4.052

7.521

12.168

12.280

19.561

20.621

2018

2019

2020

2021

Curto Prazo

1,94
EUROS

valor atingido
por ação

Em 2021, o valor dos financiamentos fixou-se nos 28,1 milhões de euros, (2020: 23,6 milhões de euros), verificando-se
um aumento do peso do financiamento de curto prazo, decorrente de:
• Apoio à tesouraria de suporte ao processo de expansão,
nomeadamente à abertura de novas lojas Agriloja e ao alargamento da base de cliente dos negócios do canal B2B, que
requerem uma maior capacidade de crédito a clientes;
• A adesão a moratórias realizada no ano 2020, retomaram a
amortização de dívida no ano 2021, tendo convertido dívida
anteriormente exigível num prazo superior a um ano, em
dívida exigível no curto prazo.
O nível de financiamento de médio e longo prazo encontra-se
no patamar dos 73,3% (2020: 82,8%), e o curto prazo no patamar
dos 26,7% (2020: 17,2%).

5.5.
Outros Rácios
AUTONOMIA FINANCEIRA
(%)

30,2%

30,1%

27,8%

37,8%

2018

2019

2020

2021

Findo o ano 2021, o Grupo apurou o nível de autonomia financeira em 37,8%, um aumento de 10,0 p.p. face ao período de
2020, altura de forte investimento em novas unidades de negócio e que registou um decréscimo do indicador face aos anos
anteriores. Não obstante continuar a concretização de investimento em novas unidades, o Grupo atualizou a valorização dos
seus ativos, originando o reforço dos capitais próprios.
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CAPEX, VARIAÇÃO DE CAPITAL CIRCULANTE
E CASH FLOW LIBERTADO
(milhares de euros)

6.545

943

15.551

4.762

2.356

-546

-1.308

3.537

-5.089
-2.299

-4.055
-6.380
2018
Capex

2019

Variação capital circulante

2020

2021

Cash Flow Libertado

Em 2021, o CAPEX atingiu cerca de 4,8 milhões de euros. Destes,
identifica-se um aumento de cerca de 7,5 milhões de euros em
ativos tangíveis e intangíveis e uma redução de 2,7 milhões de
euros em investimentos financeiros, esta última por integração
das empresas Xplor no perímetro de consolidação. No apuramento do CAPEX foram excluídas as revalorizações de ativos,
por não constituírem um movimento de cash flow.
O aumento de CAPEX é resultado do investimento em aberturas
de novas lojas Agriloja, com a realização de obras de adaptação
dos espaços, da aquisição de equipamento técnico e informático, de um investimento em dois novos imóveis, um dos quais o
edifício onde está instalada a Agriloja de Portalegre, e ainda de
investimento de substituição para manutenção da atividade.
O Grupo adquiriu unidades de produção para autoconsumo de
energia elétrica (UPAC), instalados nos edifícios que são sua propriedade, um importante investimento na área da sustentabilidade e na rentabilidade de recursos.
A variação positiva de 3,5 milhões de euros no capital circulante
decorre de um incremento da atividade, com reflexo no aumento
dos inventários e da dívida de clientes ao nível do ativo circulante
e da dívida a fornecedores no passivo circulante, além de um empréstimo concedido à empresa-mãe Feliciano Carvalho SGPS S.A.
O cash flow libertado é resultado do nível de investimento realizado, tanto em CAPEX como em capital circulante, tendo sido
amplamente financiado por fundos gerados pela atividade.

37,8%
autonomia
financeira
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO
DOS RESULTADOS
No período económico findo em 31 de dezembro de 2021, o resultado líquido foi aplicado em
concordância com os resultados individuais da IN AGRIS SGPS, S.A.
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PERSPETIVAS PARA 2022

ABERTURA DE NOVAS UNIDADES

MAXIMIZAÇÃO DE VALOR

Para 2022, o Grupo tem planeada a abertura
de quatro lojas Agriloja, cinco clínicas veterinárias e a primeira loja sob insígnia do franchising
Big Mat.

O Grupo AGRIS continuará focado em manter
a prudência financeira que privilegie a robustez do balanço e maximize a rentabilidade dos
seus ativos, procurando a eficiência dos recursos e uma proposta de valor cada vez melhor
para os seus clientes.

AQUISIÇÃO DE NEGÓCIO
Para acelerar a concretização do plano estratégico para a área de Animais de Estimação,
em janeiro, o Grupo adquiriu a TIBI, empresa
com sete lojas no conceito de petshops maxi,
passando a ser um player de relevância no sector.
A integração deste negócio decorrerá durante o ano 2022 e permitirá ganhar sinergias
nas várias dimensões do Grupo, maximizar o
potencial das marcas no canal, desenvolver o
conceito das petshops autonomamente e reforçar a presença na região do Algarve.

Paralelamente, continuarão a ser adotadas as
medidas necessárias para aumentar a transparência e diminuir a complexidade do Grupo.

ADOÇÃO DAS NORMAS
INTERNACIONAIS DE RELATO
FINANCEIRO (IFRS)
O Grupo equaciona vir a adotar as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) na preparação das suas Demonstrações Financeiras Consolidadas, tal como adotadas na União Europeia
(UE), dada a perspetiva de crescimento assim
como a permanência em outras localizações para
além do território nacional.
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ANEXO AO RELATÓRIO
DE GESTÃO
Informação sobre a Participação dos Membros dos Órgãos de
Administração e de Fiscalização no Capital da Empresa.
(De acordo com o disposto n.º 5 do artigo 447.º do Código das
Sociedades Comerciais)

OBRIGAÇÕES

AÇÕES

OBRIGAÇÕES

AÇÕES

OBRIGAÇÕES

POSIÇÃO EM
31.12.2021

AÇÕES

DIMINUIÇÕES
NO EXERCÍCIO

OBRIGAÇÕES

AUMENTOS
NO EXERCÍCIO

AÇÕES

POSIÇÃO EM
31.12.2020

1.843.776

0

0

0

0

0

1.843.776

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

Pertencente a sociedade de que é Administrador (al. d) n.º2 do artigo 447.º CSC)

21.648

0

0

0

0

0

21.648

0

Luís Jorge Venâncio Costa

12.600

0

0

0

0

0

12.600

0

Miguel Domingos Filipe

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

Orlando Filipe Lourenço

0

0

0

0

0

0

0

0

MEMBROS DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

Nuno José Feliciano de Carvalho
Pertencente a sociedade de que é Administrador (al. d) nº2 do artigo 447º CSC)

Hugo Manuel Silvestre Feliciano
Luís Filipe Santos Jerónimo

REVISOR OFICIAL DE CONTAS
O Revisor Oficial de Contas, Tocha, Chaves & Associados, SROC, Lda.,
não detinha quaisquer ações ou obrigações, em 31 de dezembro de
2021, não tendo realizado, durante este ano, transações com quaisquer títulos de IN AGRIS, SGPS, S.A.
Cadaval, 4 de março de 2022
O Conselho de Administração

Balanço
Consolidado

RELATÓRIO DE CONTAS CONSOLIDADAS 2021

IN AGRIS, SGPS, S. A .

BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
NOTAS

(euros)

2021

2020

33.583.077

31.524.746

Ativo
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis

5

Propriedades de investimento

6

103.074

104.833

Ativos intangíveis

7

21.304.266

2.827.600

Participações financeiras – método
da equivalência patrimonial
Participações financeiras – outros
métodos

8

3.760

8

79.827

70.800

Outros investimentos financeiros

11

244.233

3.099.533

Ativos por impostos diferidos

9

76 058
55.390.535

37.631.272

10

17.576.103

13.231.727

Clientes

11

8.853.329

6.057.853

Estado e outros entes públicos

12

531.443

396.677

Outros créditos a receber

11

4.021.435

1.618.166

Diferimentos

13

635.168

698.403

Ativos financeiros detidos para negociação

11

1.000

Caixa e depósitos bancários

4

Ativo corrente
Inventários

TOTAL DO ATIVO

2.673.505

3.002.493

34.291.984

25.005.319

89.682.519

62.636.590

10.000.000

10.000.000

Capital próprio e passivo
Capital próprio
Capital subscrito

14

Reservas legais

14

456.302

314.046

Resultados transitados

14

7.425.515

4.705.881

Ajustamentos / outras variações
no capital próprio

14

10.784.411

(1.139.078)

Resultado líquido do período

14

3.878.294

2.363.092

Interesses que não controlam

14

1.331.175

1.192.242

33.875.696

17.436.182

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
Passivo
Passivo não corrente
Financiamentos obtidos

11

20.621.112

19.560.580

Passivos por impostos diferidos

9

126.646

126.646

20.747.758

19.687.226

19.605.470

14.866.342

Passivo corrente
Fornecedores

11

Estado e outros entes públicos

12

1.481.289

1.336.945

Financiamentos obtidos

11

7.520.640

4.052.039

Outras dividas a pagar

11

6.212.367

5.239.398

Diferimentos

13

239.298

18.458

35.059.065

25.513.182

TOTAL DO PASSIVO

55.806.823

45.200.408

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
E DO PASSIVO

89.682.519

62.636.590

Demonstração
dos Resultados
Consolidados
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IN AGRIS, SGPS, S. A .

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

(euros)

2021

2020

Vendas e serviços prestados

15

82.432.790

70.158.447

Subsídios à exploração

22

165.721

122.548

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias,
assoc. e empreend. conjuntos

28

(11.990)

12.851

Trabalhos para a própria
entidade

23

629.834

56.225

Custo das mercadorias vendidas
e das matérias consumidas

10

(56.961.854)

(50.726.816)

Fornecimentos e serviços
externos

16

(7.962.344)

(5.759.348)

Gastos com o pessoal

19

(10.553.726)

(8.400.526)

Imparidade de dívidas a receber
(perdas/reversões)

26

(153.006)

(231.047)

Outros rendimentos

17

1.699.601

1.823.970

Outros gastos

18

(1.577.573)

(1.460.374)

7.707.452

5.595.930

(1.844.270)

(1.459.015)

5.863.183

4.136.914

(662.129)

(517.303)

5.201.054

3.619.611

(1.045.099)

(996.548)

4.155.954

2.623.063

RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES
/GASTOS DE FINANCIAMENTO
E IMPOSTOS
Gastos/reversões de depreciação
e de amortização

5,6,7

RESULTADO OPERACIONAL
(ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO
E IMPOSTOS)
Juros e gastos similares
suportados

20

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Imposto sobre o rendimento
do período

21

RESULTADO LÍQUIDO
DO PERÍODO
Resultado atribuível aos detentores
do capital da empresa-mãe

14

3.878.294

2.363.092

Resultado atribuível aos interesses
que não controlam

14

277.660

259.971

Resultado por ação
básico

14

1,94

1,18

Demonstração
Consolidada
das Alterações
no Capital Próprio
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IN AGRIS, SGPS, S. A .

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(euros)

TOTAL

INTERESSES
MINORITÁRIOS

TOTAL DO CAPITAL
PRÓPRIO

0

1.067.877

13.922.589

686.980

14.609.569

66.752 0

1.268.286

(308.901)

0

(1.067.877)

(41.741)

(41.741)

66.752 0

1.268.286

(308.901)

(1.067.877)

(41.741)

(41.741)

OUTRAS VARIAÇÕES
NO CAPITAL PRÓPRIO

(830.177)

OUTRAS RESERVAS

247.294 0 3.437.595

RESERVAS LEGAIS

RESULTADO LÍQUIDO
DO PERÍODO

0

AJUSTAMENTOS EM
ATIVOS FINANCEIROS

10.000.000

RESULTADOS
TRANSITADOS

POSIÇÃO NO
INÍCIO DO
PERÍODO 2020

AÇÕES (QUOTAS
PRÓPRIAS)

NOTAS

CAPITAL REALIZADO

ATRIBUÍVEL AOS ACIONISTAS

Alterações Ajustamentos
do perímetro
ALTERAÇÕES
NO PERÍODO
Outras alterações
reconhecidas no 14
capital próprio
Ajustamentos
de consolidação
0

0

RESULTADO
LÍQUIDO DO
PERÍODO

14

2.363.092

2.363.092

RESULTADO
INTEGRAL

14

2.363.092

2.363.092

17.436.182

2.363.092

16.243.940 1.192.242

17.436.182

12.422.287

POSIÇÃO
NO FIM DO
PERÍODO 2020

10.000.000

0

314.046 0

4.705.881 (1.139.078)

0

505.262

2.868.354

Alterações Ajustamentos
do perímetro
ALTERAÇÕES
NO PERÍODO
Outras alterações
reconhecidas no 14
capital próprio

142.256

2.719.634

11.923.489

(2.363.092)

12.422.287

142.256 0

2.719.634 11.923.489

(2.363.092)

12.422.287

0

12.422.287

138.933

4.017.227

Ajustamentos
de consolidação
0

0

RESULTADO
LÍQUIDO DO
PERÍODO

14

3.878.294

3.878.294

RESULTADO
INTEGRAL

14

3.878.294

3.878.294

POSIÇÃO
NO FIM DO
PERÍODO 2021

10.000.000

0

456.302 0

7.425.515 10.784.411

0

3.878.294

33.875.696

32.544.521 1.331.175 33.875.696

Demonstração
dos Fluxos
de Caixa
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IN AGRIS, SGPS, S. A .

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
RUBRICAS

NOTAS

(euros)

2021

2020

Fluxos de caixa das atividades
operacionais
Recebimentos de clientes

11

147.531.900

88.526.276

Pagamentos a fornecedores

11

130.847.730

71.756.859

Pagamentos ao pessoal

19

9.821.242

8.385.957

6.862.929

8.383.460

CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES
Pagamento/recebimento do imposto
sobre o rendimento

21

1.137.336

1.509.398

Outros recebimentos/pagamentos

11

1.209.107

3.810.066

6.934.700

10.684.128

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS (1)
Fluxos de caixa das atividades
de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis

5

6.351.620

6.857.515

Ativos intangíveis

7

819.945

310.579

Investimentos financeiros

11

4.426.569

2.676.950

Ativos fixos tangíveis

5

54.247

6.843

Subsídios ao investimento

17

13.033

95.348

Juros e rendimentos similares

17

5.656

132.858

Dividendos

17

90

Recebimentos provenientes de:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTO (2)

(11.525.107)

(9.609.995)

Fluxos de caixa das atividades
de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos

11

32.010.882

28.489.165

Outras operações de financiamento

11

6.256.055

9.611.128

Financiamentos obtidos

11

25.633.089

27.192.722

Juros e gastos similares

20

667.785

538.881

Outras operações de financiamento

11

7.703.645

10.011.128

4.262.419

357.562

(327.989)

1.431.695

Pagamentos respeitantes a:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTO (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Caixa e seus equivalentes no início do período

4

3.002.493

1.570.798

Caixa e seus equivalentes no fim do período

4

2.674.505

3.002.493
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Anexo às
Demonstrações
Financeiras
Consolidadas

01

IDENTIFICAÇÃO

A IN AGRIS, SGPS, S.A. é a empresa-mãe do Grupo e está
sediada no Cadaval. Constituída em 7 de dezembro de 2007,
tem como objeto a gestão de participações sociais de outras
sociedades como forma direta ou indireta de exercício de atividades económicas.
O Grupo AGRIS surgiu do negócio de revenda para as áreas
de agricultura e pecuária, tendo evoluído para um modelo de
venda em livre serviço, através das Lojas Agriloja. Estas lojas
estão organizadas em seis áreas de negócio: Agricultura, Pecuária,
Jardim, Animais de Estimação, Bricolage e Casa.
O Grupo mantém duas empresas direcionadas para a revenda,
assim como um conjunto de empresas de serviços de apoio
ao negócio.
Sede social: Zona Industrial do Cadaval, lote 21, 2550-171 Cadaval
Capital social: 10.000.000 Euros
Número Comum de Matrícula na C.R.C de Cadaval e de Pessoa
Coletiva: 508 292 719
O capital social é composto por 2.000.000 ações ordinárias
(2020: 2.000.000 ações), tendo cada ação um valor nominal de
cinco euros.
As presentes demonstrações financeiras irão ser aprovadas
em Assembleia Geral de Acionistas da IN AGRIS SGPS, S.A.,
em 28 de março de 2022.
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02

REFERENCIAL CONTABILÍSTICO
DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

2.1.
Bases de

Apresentação
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo
com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para
a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de
Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas
Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foi
utilizada a Norma Contabilística e de Relato Financeiro (NCRF)
n.º 15 – Investimentos em Subsidiárias e Consolidação.
Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base
os seguintes pressupostos:

PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto
da continuidade das operações e a partir dos livros e registos
contabilísticos das entidades incluídas no perímetro de consolidação, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

“

REGIME DA PERIODIZAÇÃO ECONÓMICA (ACRÉSCIMO)
As entidades do Grupo reconhecem os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao
período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em
“Devedores por acréscimos de rendimentos”. Por sua vez, as quantias
de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são
reconhecidas em “Credores por acréscimos de gastos”.

Foi
concretizada
a admissão
MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO
de mais
As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. O Grupo não
140 novos
definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentaelementos ção das demonstrações financeiras consolidadas.
COMPENSAÇÃO

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados
separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração
dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos
vice-versa.

COMPARABILIDADE
Os elementos contantes nas presentes demonstrações financeiras
são, na sua generalidade, comparáveis com os do exercício anterior.

2.2.
Derrogação das

Disposições do SNC
Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas
demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que
implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição
prevista pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC).
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03

PRINCIPAIS POLÍTICAS
CONTABILÍSTICAS

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das
demonstrações financeiras são as que se descrevem em seguida.
Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação contrária.

3.1.

Bases de
Consolidação
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS EM SUBSIDIÁRIAS
Subsidiárias são todas as entidades (incluindo as entidades com
finalidades especiais) sobre as quais a IN AGRIS SGPS, S.A. tem
o poder de decidir sobre as políticas financeiras ou operacionais,
a que normalmente está associado o controlo, direto ou indireto,
de mais de metade dos direitos de voto. A existência e o efeito de
direitos de voto potenciais que sejam correntemente exercíveis ou
convertíveis são considerados na avaliação do controlo que a
IN AGRIS SGPS, S.A. detém sobre uma entidade.
As participações financeiras em empresas subsidiárias em que
o Grupo exerce o controlo são consolidadas pelo método de
consolidação integral desde a data em que o Grupo assume o
controlo sobre as suas atividades financeiras e operacionais até
ao momento em que esse controlo cessa.

29

empresas
no perímetro
de consolidação

As políticas contabilísticas seguidas pelas subsidiárias no cumprimento das suas obrigações legais e estatutárias, sempre que
necessário, foram corrigidas no processo de consolidação por forma
a assegurar a consistência das políticas adotadas pelo Grupo.
O perímetro de consolidação é composto por 29 empresas, havendo
a assinalar as seguintes alterações relativamente ao ano transato:
Entradas no perímetro:
• Agridistribuição Matcenter, Unipessoal, Lda
• Agridistribuição Vet, Sociedade Unipessoal, Lda
• Agriexport, Unipessoal, Lda.
• Agripublic, Unipessoal, Lda.
• Petplanet, Unipessoal, Lda.
• Xplor Business Solutions e Consultoria em Sistemas, Ltda. (BR)
• Xplor Business Solutions Limited (UK)
• Xplor Business Solutions Spolka Z O.O. (PL)
Saídas do perímetro (por via de fusões):
• CCACV – Centro Comercial e Agrícola do Canal Veterinário, Unipessoal, Lda.
• Verdurgente Distribuição, Unipessoal, Lda.

SALDOS E TRANSAÇÕES ENTRE EMPRESAS DO GRUPO
As transações intragrupo, os saldos e os ganhos não realizados
entre subsidiárias e entre estas e a empresa-mãe são anulados no
processo de consolidação. As perdas não realizadas são também
eliminadas, salvo se o custo não puder ser recuperado.
Ganhos não realizados decorrentes de transações com empresas
associadas ou joint-ventures são eliminados de acordo com a parcela de interesse do Grupo nas associadas ou joint-ventures.
As perdas não realizadas são da mesma forma eliminadas, salvo
se proporcionarem prova de imparidade do ativo transferido.

INTERESSES MINORITÁRIOS
A IN AGRIS SGPS, S.A., adota a política de tratar transações
com interesses minoritários como transações externas ao
Grupo. Prejuízos atribuíveis a interesses minoritários que excedam a participação destes no capital da empresa subsidiária são integralmente reconhecidos pela IN AGRIS SGPS, S.A.
excetuando-se o caso em que os minoritários tenham assumido
obrigações adicionais sobre a subsidiária.
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GOODWILL
Goodwill representa o excesso do custo de aquisição sobre o justo
valor dos ativos e passivos identificáveis atribuíveis ao Grupo à data
da aquisição ou da primeira consolidação. Se o custo de aquisição
for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida,
a diferença é reconhecida diretamente em resultados do exercício.
O Grupo realiza anualmente testes de imparidade ao goodwill, ou
mais frequentemente se eventos ou mudanças nas circunstâncias indicam uma potencial imparidade. O valor reconhecido de goodwill
é comparado com o valor recuperável, que é o valor mais elevado
entre o valor de uso e o justo valor menos os custos de vender. Sempre que o valor contabilístico do goodwill exceder o seu valor recuperável, a imparidade é reconhecida imediatamente como um gasto
e não é posteriormente revertida.
O ganho ou perda na alienação de uma entidade inclui o valor
contabilístico do goodwill relativo a essa entidade, exceto quando
o negócio a que esse goodwill está associado continue a gerar
benefícios para o Grupo.

3.2.

Ativos Fixos
Tangíveis
Os ativos fixos tangíveis são registados ao custo histórico líquido das
respetivas depreciações acumuladas e de perdas por imparidade.
O custo histórico inclui o custo de aquisição e qualquer outra despesa incorrida que seja diretamente atribuível à aquisição do ativo.
As despesas com a reparação e manutenção que não aumentam
a vida útil destes ativos tangíveis são registadas como gasto no
período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais
se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros
são capitalizadas no item de “Ativos fixos tangíveis”.

31

lojas
compõem
a rede Agriloja

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos
tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e
o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados
no item “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”,
consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.
Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela
diferença entre o valor de realização e o valor contabilístico do ativo,
sendo reconhecidos na demonstração dos resultados consolidados.

DEPRECIAÇÕES
As depreciações são calculadas sobre os valores de aquisição, pelo
método das quotas constantes, com imputação duodecimal em função da vida útil estimada para cada tipo de bem.

ANOS
Edifícios e outras construções

Entre 25 e 100

Equipamento básico

Entre 3 e 8

Equipamento de transporte

Entre 4 e 6

Ferramentas

Entre 4 e 10

Equipamento administrativo

Entre 3 e 10

Outros ativos tangíveis

Entre 10 e 20

A vida útil dos ativos é revista em cada relato financeiro, para
que as depreciações praticadas estejam em conformidade com
os padrões de consumo dos ativos. Alterações à vida útil são
tratadas como uma alteração de estimativa contabilística e são
aplicadas prospectivamente.

IMPARIDADE DE ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Sempre que existam indícios de perda de valor dos ativos fixos
tangíveis, são efetuados testes de imparidade, de forma a estimar o valor recuperável do ativo e, quando necessário, registar
uma perda por imparidade. O valor recuperável é determinado
como o mais elevado entre o preço de venda líquido e o valor
de uso do ativo, sendo este último calculado com base no valor
atual dos fluxos de caixa futuros estimados, decorrentes do uso
continuado e da alienação do ativo no fim da sua vida útil.

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO
Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em
fase de construção/instalação, são integrados no item de “Ativos
fixos tangíveis” e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens
não são depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em
estado de uso.
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3.3.
Ativos

Intangíveis
Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo histórico deduzido das amortizações acumuladas e de perdas por
imparidade.

OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS
Despesas na aquisição de trespasses, marcas, patentes e licenças são capitalizadas sempre que se estime a obtenção de benefícios económicos futuros e seja expectável a sua utilização
pelo Grupo.

ATIVOS INTANGÍVEIS DE VIDA ÚTIL
INDEFINIDA
As marcas Agriloja e XPLOR são os únicos ativos intangíveis de
vida útil indefinida reconhecidos, para os quais não existe um
limite temporal a partir do qual se espere que deixe de gerar
benefícios económicos para o Grupo. Os ativos intangíveis com
vida útil indefinida são testados sempre que um determinado
evento ou circunstância indique que o seu valor contabilístico
possa não ser recuperável.
Atualmente, as marcas encontram-se registadas na rubrica “Propriedade industrial e outros direitos”. A marca Agriloja gera rendimentos anuais de cerca de 1.892.638 euros na sua globalidade, dos
quais 534.711 euros são gerados com entidades externas ao Grupo.

3.4.
Ativos Financeiros
O Conselho de Administração determina a classificação dos
ativos financeiros, na data do reconhecimento inicial, de
acordo com a NCRF 27 – Instrumentos financeiros.
A IN AGRIS SGPS, S.A. regista e classifica ao custo menos qualquer perda por imparidade os ativos financeiros que constituem
empréstimos concedidos, contas a receber (clientes, outros devedores, etc.) e instrumentos de capital próprio.
Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos ao
recebimento dos fluxos monetários originados por esses investimentos expiram ou são transferidos, assim como todos os riscos
e benefícios associados à sua posse.

3.5.
Inventários
Os inventários (mercadorias) são reconhecidos ao custo de
aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não
se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.
O custo de aquisição inclui todas as despesas suportadas com
a compra, sendo determinado com base no método do custo
médio ponderado.
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3.6.

Clientes e Outras
Contas a Receber
As rubricas de “Clientes” e “Outras contas a receber” são
reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas
por imparidade, registadas na rubrica de “Perdas por Imparidade
Acumuladas”, sempre que exista evidência objetiva de que os
mesmos não são recuperáveis conforme os termos iniciais da
transação. As perdas por imparidade identificadas são registadas
na demonstração dos resultados, em “Ajustamento de contas a
receber”, sendo subsequentemente revertidas por resultados,
caso os indicadores de imparidade diminuam ou desapareçam.

3.7.

Caixa e Equivalentes
de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa incluem: caixa, outros depósitos
bancários e descobertos bancários. Os descobertos bancários
são apresentados no Balanço, no passivo corrente, na rubrica
de “Financiamentos obtidos”, e são considerados na elaboração da demonstração consolidada dos fluxos de caixa, como
caixa e equivalentes de caixa.

3.8.
Capital Social
As ações ordinárias são classificadas no capital próprio. Os custos diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções
são apresentados no capital próprio como uma dedução, líquida
de impostos, ao montante emitido.
As ações próprias adquiridas através de contrato são reconhecidas no capital próprio, em rubrica própria. De acordo com o
Código das Sociedades Comerciais, a IN AGRIS SGPS, S.A. tem
de garantir a cada momento a existência de reservas no capital
próprio para cobertura do valor das ações próprias, limitando o
valor das reservas disponíveis para distribuição.

513
total de
colaboradores

3.9.

Financiamentos
Obtidos
Os financiamentos obtidos são registados no
passivo pelo valor nominal recebido, líquido de
custos de transação e montagem incorridos.

Os financiamentos obtidos são classificados no
passivo corrente, exceto se a empresa possuir
um direito incondicional de diferir o pagamento do passivo por, pelo menos, 12 meses após a
data do balanço, sendo neste caso classificados
no passivo não corrente.

3.10.

Imposto sobre
o Rendimento
O imposto sobre o rendimento do período
compreende os impostos correntes e os impostos diferidos. Os impostos sobre o rendimento são registados na demonstração dos
resultados consolidada, exceto quando estão
relacionados com itens que sejam reconhecidos
diretamente nos capitais próprios. O valor de
imposto corrente a pagar é determinado com
base no resultado antes de impostos, ajustado
de acordo com as regras fiscais em vigor.

IMPOSTO DIFERIDOS
Os impostos diferidos são reconhecidos usando o
método do passivo com base no balanço, considerando as diferenças temporárias resultantes da
diferença entre a base fiscal de ativos e passivos
e os seus valores nas demonstrações financeiras
consolidadas.

Os impostos diferidos são calculados com base
na taxa de imposto em vigor ou já oficialmente
comunicada à data do balanço e que se estima que seja aplicável na data da realização dos
impostos diferidos ativos ou na data do pagamento dos impostos diferidos passivos.
Os impostos diferidos ativos são reconhecidos
na medida em que seja provável que existam
lucros tributáveis futuros disponíveis para a utilização da diferença temporária. Os impostos
diferidos passivos são reconhecidos sobre todas
as diferenças temporárias tributáveis, exceto as
relacionadas com: i) o reconhecimento inicial do
goodwill; ou ii) o reconhecimento inicial de ativos
e passivos, que não resultem de uma concentração de atividades e que à data da transação não
afetem o resultado contabilístico ou fiscal.
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3.11.
Provisões
As provisões são reconhecidas quando:
• A Empresa tem uma obrigação presente
legal ou construtiva resultante de eventos
passados;
• Sempre que é provável que uma diminuição
de recursos incorporando benefícios económicos, seja exigida para liquidar a obrigação;
• O montante possa ser estimado com
razoabilidade.

Sempre que um dos critérios não seja cumprido ou a existência da obrigação esteja condicionada à ocorrência (ou não ocorrência) de
determinado evento futuro, a Empresa divulga tal facto como um passivo contingente,
salvo se a avaliação da exigibilidade da saída
de recursos para pagamento do mesmo for
considerada remota.

3.12.

Subsídios e Apoios
do Governo
A IN AGRIS SGPS, S.A. reconhece os subsídios
do Estado Português, da União Europeia ou
organismos semelhantes pelo seu justo valor
quando existe uma certeza razoável de que o
subsídio será recebido, e não na base do seu
recebimento.
Os subsídios ao investimento não reembolsáveis são reconhecidos inicialmente na rubrica
de capital próprio ”Outras variações no capital

próprio”, sendo subsequentemente creditados
na demonstração dos resultados consolidados
numa base pro rata da depreciação dos ativos a
que estão associados.
Os subsídios à exploração são reconhecidos
como rendimentos na demonstração dos
resultados consolidados no mesmo período
em que os gastos associados são incorridos
e registados.

3.13.

Locações
Locações de ativos fixos tangíveis, relativamente
às quais a IN AGRIS SGPS, S.A. detém substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes
à propriedade do ativo, são classificadas como
locações financeiras. São igualmente classifica-

dos como locações financeiras os acordos em
que a análise de uma ou mais situações particulares do contrato aponte para tal natureza.
Todas as outras locações são classificadas como
locações operacionais.

Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados de acordo com a NCFR 9 – Locações,
reconhecendo o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme
definido anteriormente para este tipo de ativo,
e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo
com o plano financeiro do contrato. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas

e as depreciações do ativo fixo tangível são
reconhecidos como gasto na demonstração
dos resultados consolidados do exercício a que
respeitam.
Nas locações consideradas operacionais, as
rendas a pagar são reconhecidas como gasto
na demonstração dos resultados durante o período do contrato de locação e de acordo com
as obrigações a este inerentes.

3.14.
Gastos e Rendimentos
Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente
do seu pagamento ou recebimento, de acordo
com o princípio contabilístico da especialização

dos exercícios. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidas como ativos ou
passivos, se qualificarem como tal.

3.15.
Rédito
O rédito corresponde ao justo valor do montante recebido ou a receber relativo à venda de produtos e/ou serviços no decurso
normal da atividade da IN AGRIS SGPS, S.A.
O rédito é registado líquido de quaisquer
impostos, descontos comerciais e descontos
financeiros atribuídos.
Os proveitos decorrentes das vendas são reconhecidos na demonstração dos resultados
quando os riscos e vantagens significativos,
inerentes à posse dos ativos vendidos, são
transferidos para o comprador.

No segmento de retalho as vendas são reconhecidas com a venda direta ao cliente em loja,
a pronto pagamento. Relativamente aos custos a
suportar com devoluções devido à falta de qualidade do produto estes são estimados à data da
venda com base na informação histórica.
Os proveitos associados com a prestação de
serviços são reconhecidos em resultados, com
referência à fase de acabamento da transação à
data de balanço. Os proveitos relativos a descontos comerciais obtidos nas compras de mercadorias são reconhecidos à medida que as mesmas são vendidas, como dedução ao custo das
mercadorias vendidas.

“
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3.16.

Principais Estimativas e
Julgamentos Apresentados

A abertura
do hospital
As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações
veterinário
financeiras consolidadas da IN AGRIS SGPS, S.A. são continuamente
avaliados, representando à data de cada relato a melhor estimativa
marcou a
do Conselho de Administração, tendo em conta o desempenho histórico, a experiência acumulada e as expetativas sobre eventos futuexpansão
ros que, nas circunstâncias em causa, se acreditam serem razoáveis.
dos serviços
na área de
saúde animal
Outras Informações

3.17.

A empresa tem em curso um estudo relativo à mudança do referencial contabilístico das normas contabilísticas nacionais (NCRF)
para as normas internacionais de relato financeiro (IFRS).

04

FLUXO DE CAIXA

O detalhe do montante considerado como saldo final na rubrica
de “Caixa e equivalentes de caixa” para o fecho do exercício de
2021 e 2020 é apresentado da seguinte forma:
(euros)

FLUXOS DE CAIXA
Caixa
Depósitos Bancários
Outras Aplicações de Tesouraria

2021

2020

29.142

20.814

2.403.438

2.759.429

240.924

222. 251

2.673.505

3.002.493

As aplicações de tesouraria correspondem a depósitos de curto
prazo.
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ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os movimentos ocorridos nos períodos findos a 31 de dezembro de
2021 e 31 de dezembro de 2020, são apesentados da seguinte forma:
(euros)

TERRENOS
E RECURSOS
NATURAIS
Valor bruto em
01/01/2020
Amortizaçõpes
acumuladas

4.016.494

EDIFÍCIOS
E OUT.
CONST.

EQUIP.
EQUIP.
BÁSICO TRANSP.

EQUIP. OUTROS AFT EM
ADMIN.
AFT CURSO

TOTAL

13.009.413 3.428.515

168.915

929.494

390.647 951.927 22.895.405

2.406.099 2.465.546

146.642

856.526

285.634

6.160.447

SALDO EM 01/01/2020

4.016.494

10.603.315

962.969

22.273

72.968

105.014 951.927 16.734.959

Aumento do perímetro
de consolidação
- Valor bruto

2.838.243

8.820.604

581.950

1.352.062

56.137

43.791 353.271 14.046.058

Aumento do perímetro
de consolidação
- Amort. acum.

-

833.046

156.489

548.643

34.268

29.955

SALDO APÓS AUMENTO
DO PERÍMETRO

6.854.737

18.590.873 1.388.429

825.692

94.837

TOTAL DE AUMENTOS

1.332.491

4.311.912 1.162.551

364.548

138.965

Aquisições em
primeira mão

244.207

209.360

205.973

53.786

Outras aquisições

922.262

3.324.277

210.345

64.402

44.528

Concentrações

410.229

642.613

128.877

6.889

6.657

1.602.401

118.849 1.305.198 29.178.615
54.805 1.541.061
1.782

8.246

723.354

35.532 1.532.815

6.134.162
1.195.265

Transferências
de AFT em curso

-

Outros aumentos
Ajustamentos
de consolidação
TOTAL DIMINUIÇÕES

410.229

Depreciações do período

297.395

39.009

1.818

7.661

345.882

100.815

316.574

48.276

32.176

9.830

507.670

1.899.912

352.453

297.786

62.126

28.430 2.616.791

5.667.728

557.036

324.984

279.389

56.337

28.430

1.246.174

5.488

1.356

Alienações
Abates

7.001

17.833

Outras diminuições

2.405

4.149

Depreciações acumuladas
no fim do período

410.229

7.776.999
7.776.999
-

6.843
310

17.042

Transferências de AFT
Ajustamentos
de consolidação
SALDO NO FIM DO
PERÍODO 31/12/2020
Valor bruto no fim
do período

8.906.332

25.145

4.558

22.848

51.002

921

2.445.285

2.446.206

148.657

1.892.357

1.333.470

20.801.242 1.603.737

168.960

129.903 229.469 31.524.746

24.698.238 4.848.150 1.828.119 1.117.909

481.582 229.469 40.980.466

3.896.996

3.244.413

814.436

1.013.683

948.949

351.679

-

9.455.720
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(euros)

TERRENOS
E RECURSOS
NATURAIS
Valor bruto em
01/01/2021
Amortizações acumuladas
01/01/2021
SALDO NO ÍNICIO DO
PERÍODO 01/01/2021

7.776.999
-

7.776.999

Aumento do perímetro
de consolidação
- Valor bruto
Aumento do perímetro
de consolidação
- Amort. acum.
SALDO APÓS AUMENTO
DO PERÍMETRO
TOTAL DE AUMENTOS

7.776.999
473.157

Aquisições em
primeira mão
Outras aquisições

EDIFÍCIOS
E OUT.
CONST.

EQUIP.
EQUIP.
BÁSICO TRANSP.

EQUIP. OUTROS AFT EM
ADMIN.
AFT CURSO

24.698.238 4.848.150 1.828.119 1.117.909
3.896.996 3.244.413 1.013.683

20.801.242 1.603.737

TOTAL

481.582 229.469 40.980.466

948.949

351.679

814.436

168.960

129.903 229.469 31.524.746

193.125

344.267

(177.950)

(4.219)

(1.212)

125.298

(206.786)

1.685

20.995.580 1.822.706

843.272

163.057

-

9.455.720

10.537 541.292

907.053

10.732

(70.283)

129.708 770.761 32.502.082

5.460.758

692.946

487.079

81.268

86.765 468.856

7.750.831

260.549

630.101

482.623

40.301

81.507

12.190

1.507.271

4.424.155

62.845

4.457

40.967

5.258 306.666

4.844.348

150.000

150.000

Transferências
de AFT em curso
Outros aumentos
Revalorizações (+)

473.157

776.054

1.249.212

Outros ajustamentos/
transferências
TOTAL DIMINUIÇÕES

-

1.338.862

Depreciações do período

4.160.510

395.404

348.225

76.632

36.196 314.008

6.669.836

620.413

394.023

298.690

76.632

36.196

1.425.954

Perdas por imparidade
Alienações

14.256

1.382

Abates
Outras diminuições

1.324.606

3.540.097

38.609

54.247

3.195

3.195

7.729

0

314.008

5.186.440

Transferências de AFT

-

Outros ajustamentos/
transferências

-

SALDO NO FIM DO
PERÍODO 31/12/2021
Valor bruto no fim
do período
Depreciações acumuladas
no fim do período

6.911.295
6.911.295

-

22.295.828 2.120.248

982.127

167.693

2.087.714

1.194.958

578.884

4.516.196 3.763.734 1.105.587 1.027.265

398.608

26.812.025

5.883.982

180.276 925.609 33.583.077
925.609

44.394.467

- 10.811.390
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PROPRIEDADES
DE INVESTIMENTO

Os movimentos ocorridos nos períodos findos em 31 de dezembro
de 2021 e 31 de dezembro de 2020 são apesentados da
seguinte forma:
(euros)

TERRENOS
E RECUR.
NATURAIS

EDIF. OUT.
CONST.

TOTAL

29.324

87.972

117.295

10.703

10.703

77.269

106.592

Total de diminuições

1.759

1.759

Depreciações do período

1.759

1.759

75.509

104.833

PROPRIEDADES
DE INVESTIMENTO
Saldo bruto inicial
Depreciações
acumuladas
SALDO NO INÍCIO DO
PERÍODO (01/01/2020)

29.324

Total de aumentos

SALDO NO FIM DO
PERÍODO 31/12/2020

29.324

(euros)

TERRENOS
E RECUR.
NATURAIS

EDIF.
OUT.
CONST.

TOTAL

29.324

87.972

117.295

12.462

12.462

75.509

104.833

Total de diminuições

1.759

1.759

Depreciações do período

1.759

1 759

73.750

103.074

PROPRIEDADES
DE INVESTIMENTO
Saldo bruto inicial
Depreciações
acumuladas
SALDO NO INÍCIO DO
PERÍODO (01/01/2021)

29.324

Total de aumentos

SALDO NO FIM DO
PERÍODO 31/12/2021

29.324
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ATIVOS INTANGÍVEIS

Os movimentos ocorridos nos períodos findos em 31 de dezembro
de 2021 e 31 de dezembro de 2020 são apesentados da
seguinte forma:
(euros)

ATIVOS
INTANGÍVEIS
Valor bruto
em 01/01/2020
Amortizações acumuladas
01/01/2020
SALDO NO INÍCIO DO
PERÍODO 01/01/2020
Aumento do perímetro
de consolidação - valor
bruto
Aumento do perímetro
de consolidação amortizações acumuladas
SALDO APÓS AUMENTO
PERÍMETRO
TOTAL DE AUMENTOS

OUT.
ATIVOS
ATIVOS INTAG. EM
INTANG.
CURSO

PROJ.
DESENVOL/

PROG.
COMP.

PROP.
INDUSTRIAL

3.000

1.763.714

1.700.982

189.243

3.000

1.578.479

374.543

182.142

-

185.236

1.326.439

7.101

12.942

1.748.435

216.193

12.942

1.641.542

73.800

-

-

292.128

1.468.832

7.101

442.808

2.210.869

-

7.400

227.643

886.278

-

365.639

1.486.960

-

39.775

2.400

-

42.175

GOODWILL

-

Aquisições em
primeira mão

116.418

TOTAL

3.773.357
2.138.164

116.418

1.635.193

326.390

2.303.960

1.728.284

Outras aquisições

7.400

1.250

12.724

247.029

268.403

Outros aumentos

-

186.618

864.089

118.609

1.169.316

Ajustamentos
de consolidação
TOTAL DIMINUIÇÕES

7.066
-

Amortizações
do período

1.028

3.577.408

106.370

1.028

106.578

103.476

7.066
10.655

373.228

211.082

Alienações

-

Abates
Ajustamentos
de consolidação
Outras ajustamentos/
transferências
SALDO NO FIM DO
PERÍODO 31/12/2020

4.068.688

48

48

1.879.493

5.608

1.885.101

1.591.289

2.894

5.047

373.228

1.972.458

-

6.372

124.941

2.254.529

6.540

435.218

2.827.600

Valor bruto no final

-

23.342

1.860.251

2.803.454

183.635

435.218

5.305.899

Amortizações
acumuladas

-

16.969

1.735.310

548.925

177.095

-

2.478.299

(euros)

GOODWILL

PROJ.
DESENVOL/

PROG.
COMP.

PROP.
INDUSTRIAL

OUT.
ATIVOS
INTANG.

ATIVOS
INTAG.
EM
CURSO

Valor bruto
em 01/01/2021

-

23.342

1.860.251

2.803.454

183.635

435.218

5.305.899

Amortizações acumuladas
01/01/2021

-

16.969

1.735.310

548.925

177.095

-

2.478.299

SALDO NO INÍCIO DO
PERÍODO 01/01/2021

-

6.372

124.941

2.254.529

6.540

435.218

2.827.600

ATIVOS
INTANGÍVEIS

Aumento do perímetro
de consolidação
- valor bruto

24.082

Aumento do perímetro
de consolidação amortizações acumuladas

1.875

SALDO APÓS AUMENTO
PERÍMETRO

-

6.372

TOTAL DE AUMENTOS

-

304.074

Aquisições em primeira
mão

124.941

2.252.654

6.540

357.822 18.433.385

20.000

332.721

Outras aquisições

304.074

25.101

Revalorizações (+)

44.759

20.000

459.299

-

Amortizações do período

10.913

262.531

143.113

10.913

262.531

143.113

2.849.806

103.046 19.218.327

56.985

389.706

36.305

430.239

18.388.626

18.388.626

Outros aumentos
TOTAL DIMINUIÇÕES

TOTAL

-

9.756

9.756

347.312

763.868
416.556

Alienações

-

Abates

-

Outras diminuições

347.312

Outras ajustamentos/
transferências

347.312

-

SALDO NO FIM DO
PERÍODO 31/12/2021

-

299.533

220.233 20.542.926

26.540

Valor bruto no final

-

327.416

2.218.074 21.236.839

203.635

215.034

24.200.996

Amortizações
acumuladas

-

27.882

1.997.841

177.095

-

2.896.731

693.913

215.034 21.304.266
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PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020,
o valor das participações financeiras é apresentado da
seguinte forma:
(euros)

2021

2020

0

3.760

Participações Financeiras - Outros métodos

79.827

70.800

TOTAL

79.827

74.559

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
Participações Financeiras - Método
da Equivalência Patrimonial

MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro de 2021, esta rúbrica não apresenta valor.

OUTROS MÉTODOS
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos reconhecidos nesta
rubrica referem-se a ações detidas em sociedades de garantia
mútua por via de financiamentos contratados.

09
31

lojas
compõem
a rede Agriloja

ATIVOS E PASSIVOS
POR IMPOSTOS DIFERIDOS

Em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020,
os ativos por impostos diferidos reconhecidos nesta rúbrica têm
origem em prejuízos fiscais, e o saldo de passivos por impostos
diferidos tem origem na reavaliação de ativos.
(euros)

ATIVOS POR IMPOSTOS
DIFERIDOS

2021

2020

Saldo inicial
Reversão por resultados
Constituição por resultados

76.058

SALDO FINAL

76.058

(euros)

PASSIVOS POR IMPOSTOS
DIFERIDOS
Saldo inicial

2021

2020

126.646

127.933
(1.287)

Reversão por resultados
Constituição por resultados
SALDO FINAL

126 646

126 646

RELATÓRIO DE CONTAS CONSOLIDADAS 2021

10

INVENTÁRIOS

O detalhe de inventários em 31 de dezembro de 2021 é como segue:
(euros)

2021

2020

Mercadorias

17.576.103

13.231.727

EXISTÊNCIAS LÍQUIDAS

17.576.103

13.231.727

INVENTÁRIOS

Os inventários foram mensurados pelo custo, tendo sido usado
o custo médio ponderado como fórmula de custeio.
O custo dos inventários reconhecidos, em 2021, como gasto
e incluído na rubrica “Custo das mercadorias vendidas e das
matérias consumidas” totalizou 56.961.853 euros (em 2020:
50.726.815 euros).
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INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Em 31 de dezembro de 2021, as rubricas de ativos e passivos
financeiros são mensuradas ao custo e compostas por:
(euros)

2021

2020

244.233

3.099.533

Clientes

8.853.329

6.057.853

Outras créditos a receber

4.021.435

1.618.166

13.118.998

10.775.552

20.621.112

19.560.580

19.605.470

14.866.342

Financiamentos obtidos

7.520.640

4.052.039

Outras dívidas a pagar

6.212.367

5.239.398

53.959.589

43.718.359

Ativos financeiros
Não corrente
Outros ativos financeiros
Corrente

“

A Agriloja é
a maior rede
nacional
de lojas
para animais
e plantas

TOTAL
Passivos financeiros
Não corrente
Financiamentos obtidos
Corrente
Fornecedores

TOTAL

RELATÓRIO DE CONTAS CONSOLIDADAS 2021

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
Em 31 de dezembro de 2021, os valores registados nesta rubrica referem-se essencialmente a valores a receber no prazo de
um ano. Estes valores são resultantes de contratos negociados
com fornecedores no âmbito das compras realizadas ao longo
do ano e um empréstimo concedido à empresa-mãe, Feliciano
Carvalho SGPS S.A.

OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo desta rubrica engloba a especialização de férias, subsídio de férias e encargos do exercício
de 2021 a pagar em 2022 assim como a outros gastos incorridos
(juros, eletricidade, água, telecomunicações) que aguardam o
documento do fornecedor.
Além do supramencionado, nesta rubrica está incluída ainda a
compra de papel comercial por algumas empresas do Grupo.

OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
O saldo desta rubrica é constituído, na sua maioria, por um empréstimo, à Axis Latin America Tecnologia Ltda, e pelo valor do Fundo
de Compensação do Trabalho.

FINANCIAMENTOS OBTIDOS
O detalhe dos empréstimos, por prazo e natureza e de empréstimo, em 31 de dezembro 2021 e em 31 de dezembro 2020
é como se apresenta abaixo.
Os empréstimos bancários de longo prazo têm como garantia
real atribuída ativos tangíveis das empresas contratantes. Todos
os empréstimos estão negociados em Euros.
(euros)

2021

Empréstimos
bancários
Locações financeiras

2020

NÃO
CORRENTE

CORRENTE

TOTAL

NÃO
CORRENTE

CORRENTE

TOTAL

15.017.608

6.972.972

21.990.580

13.360.938

3.707.681

17.068.619

5.603.504

547.668

6.151.172

6.199.642

344.358

6.544.001

20.621.112

7.520.640

28.141.752

19.560.580

4.052.039

23.612.619

Particip. de capital
- Suprim.s e Outros
mútuos
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ESTADO E OUTROS
ENTES PÚBLICOS

O detalhe do montante considerado como saldo final nesta
rubrica para o fecho do exercício de 2021 e 2020 é apresentado
da seguinte forma:
(euros)

2021

2020

ESTADO E OUTROS
ENTES PÚBLICOS

ATIVO

PASSIVO

ATIVO

PASSIVO

Imposto sobre o Rendimento (IRC)

45.659

18.964

37.292

4.438

Retenção de Impostos sobre Rendimentos (IRS)
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

62.190
485.784

667.925

51.569
359.385

546.045

Contribuições para a Segurança Social

282.639

153.807

Outros impostos

449.569

581.086

531.443

TOTAL

13

1.481.288

396.677

1.336.945

DIFERIMENTOS

Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, os saldos
da rubrica Diferimentos são como se segue:
(euros)

DIFERIMENTOS
Seguros liquidados
Gastos a reconhecer

2021
ATIVO

PASSIVO

ATIVO

47.750

35.604

587.418

662.799

Rendimentos a reconhecer
TOTAL

2020

239.298
635.168

239.298

PASSIVO

18.458
698.403

18.458
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CAPITAL

CAPITAL REALIZADO
Em 31 de dezembro de 2021, o capital social da IN AGRIS SGPS, S.A.
é representado por 2.000.000 ações com o valor nominal de
cinco euros cada.
O detalhe do capital social em 31 de dezembro de 2021, apresenta-se da seguinte forma::

N.º DE AÇÕES

VALOR
NOMINAL (€)

VALOR POR
AÇÃO (€)

%

1.843.776

9.218.880,00

5,00

92,189

Agrovinal - Produtos para
Agricultura, S.A.

43.318

216.590,00

5,00

2,166

Jeropages, Lda

21.648

108.240,00

5,00

1,082

Hugo Manuel Silvestre Feliciano

20.000

100.000,00

5,00

1,000

Miguel Domingos Filipe

20.000

100.000,00

5,00

1,000

Sérgio Pedro Duarte Oliveira

20.000

100.000,00

5,00

1,000

Diamantino Coelho & Filho, SA

18.658

93.290,00

5,00

0,933

Luis Jorge Venâncio Costa

12.600

63.000,00

5,00

0,630

2.000.000

10.000.000,00

ACIONISTAS

Feliciano Carvalho SGPS

TOTAL

100,00

RELATÓRIO DE CONTAS CONSOLIDADAS 2021

CAPITAL SUBSCRITO E NÃO REALIZADO
Em 31 de dezembro de 2021, o capital social da IN AGRIS SGPS, S.A.
encontra-se totalmente realizado.

AÇÕES PRÓPRIAS
Em 31 de dezembro de 2021, não existe saldo na rubrica de
“Ações próprias”.

RESERVAS LEGAIS
A reserva legal não está ainda totalmente constituída nos termos da lei (20% do capital social), pelo que um mínimo de
5% dos resultados é destinado à sua dotação. Esta reserva só
pode ser utilizada na cobertura de prejuízos ou no aumento
do capital social.

RESULTADOS TRANSITADOS
A rubrica resultados transitados das contas consolidadas do
Grupo AGRIS, é igual à rubrica de resultados transitados das
contas individuais da empresa-mãe, IN AGRIS SGPS, S.A.
Esta alteração, efetuada em 2017, foi decidida por se considerar que este é o resultado efetivo que o Grupo pode
distribuir aos seus acionistas.

INTERESSES MINORITÁRIOS
Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o saldo
de interesses minoritários apresenta-se da seguinte forma:
(euros)

INTERESSES MINORITÁRIOS
SALDO INICIAL
Outras alterações
ao capital próprio
Resultado do período
SALDO FINAL

2021

2020

1.192.242

686.980

(138.727)

245.291

277.660

259.971

1.331.175

1.192.242

AUMENTO DE CAPITAL
Em 2021, realizaram-se os seguintes aumentos de capital, ambos
por via de fusões de empresas:
• Agritorres Distribuição Especializada, S.A. – 50.000 euros,
por fusão da CCACV – Centro Comercial e Agrícola do Canal
Veterinário, Unipessoal, Lda.
• Agridistribuição Retalho Especializado, S.A. – 5.000 euros, por
fusão da Verdurgente Distribuição, Unipessoal, Lda.

2.000.000

DE AÇÕES

representam o
capital social da
IN AGRIS SGPS S.A
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VENDAS E PRESTAÇÕES
DE SERVIÇOS

Nos exercícios findos de 2021 e 2020, os montantes de vendas
e prestações de serviços reconhecidos na demonstração dos
resultados consolidados são detalhados como segue:
(euros)

2021

2020

Mercado interno

75.949.528

66.037.986

Mercado externo

8.604

5.412

75.958.132

66.043.398

Mercado interno

4.719.572

4.111.857

Mercado externo

1.755.086

3.192

SUBTOTAL

6.474.658

4.115.049

82.432.790

70.158.447

VENDAS CONSOLIDADAS
Vendas de produtos

SUBTOTAL
Prestação de serviços

75.949.528
EUROS

em vendas
no mercado
interno

Vendas e prestações
de serviços

RELATÓRIO DE CONTAS CONSOLIDADAS 2021
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FORNECIMENTOS
E SERVIÇOS EXTERNOS

Nos exercícios findos de 2021 e 2020, os montantes dos custos com fornecimentos e serviços externos são detalhados
como segue:
(euros)

FORNECIMENTOS
E SERVIÇOS EXTERNOS

2021

2020

485.843

921.785

1.011.698

703.793

47.632

33.126

Conservação e Reparação

138.573

78.210

Materiais

697.356

434.422

Eletricidade

300.234

310.213

34.961

40.634

Combustíveis

155.448

130.619

Deslocações e Estadas

176.385

147.184

Transporte mercadorias

746.845

594.590

1.239.222

1.047.291

59.063

144.356

Seguros

241.874

188.934

Serviços bancários

180.323

118.190

Limpeza, Higiene e Conforto

318.777

229.521

Outros fornecimentos e Serviços

2.128.111

636.478

TOTAL

7.962.344

5.759.348

Trabalhos especializados
Publicidade
Vigilância e Segurança

Água

Rendas e Alugueres
Comunicações
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OUTROS RENDIMENTOS

Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a rubrica
de “Outros proveitos operacionais” é apresentada como segue:
(euros)

2021

2020

Proveitos suplementares

379.900

723.851

Descontos pronto
pagamento obtidos

198.677

176.816

56.267

81.185

249.576

20.170

Correções relativas a períodos
anteriores

55.857

45.638

Imputação subsídios
p/ investimento

13.033

95.348

Outros rendimentos

746.290

680.963

1.699.601

1.823.970

OUTROS RENDIMENTOS

Ganhos em inventários
Ganhos em investimentos
não financeiros

33.875.696
EUROS

capital próprio,
no final do
período

TOTAL

RELATÓRIO DE CONTAS CONSOLIDADAS 2021
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OUTROS GASTOS

Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, esta rubrica
desagregava-se da seguinte forma:
(euros)

2021

2020

Impostos

88.428

126.099

Descontos de pronto
pagamento concedidos

23.638

10.473

Dívidas incobráveis

39.807

101.429

683.187

720.794

11.093

25.193

96.210

26.284

132.220

1.301

Quotizações

52.820

50.223

Ofertas e amostras
de inventários

32.968

57.784

Outros juros

11.178

161.348

406.023

179.445

1.577.573

1.460.374

OUTROS GASTOS

Perdas em inventários
Gastos em investimentos
não financeiros
Correções relativas
a períodos anteriores
Donativos

Outros não especificados
OUTROS GASTOS E PERDAS

8

entradas
no perímetro
de consolidação
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GASTOS COM
PESSOAL

Os gastos com pessoal, incorridos durante os anos 2021 e 2020,
foram como segue:
(euros)

2021

2020

Remunerações

8.498.059

6.802.352

Encargos sobre remunerações

1.609.747

1.307.385

445.921

290.789

10.553.726

8.400.526

GASTOS COM PESSOAL

Outros gastos com pessoal
GASTOS COM PESSOAL

Em 2021, o número médio de empregados do Grupo foi de 513
(662 quando considerados os franchisados).
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RENDIMENTOS E GASTOS
FINANCEIROS

Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o resultado financeiro era composto da seguinte forma:
(euros)

RENDIMENTOS E GASTOS
FINANCEIROS
Juros e Rendimentos
Similares Obtidos
Juros e Gastos Similares
Suportados
RESULTADO

2021

2020

5.656

198.908

(667.785)

(716.211)

(662.129)

(517.303)

Os saldos destas rubricas respeitam a juros e comissões de
financiamentos obtidos junto de entidades bancárias e financeiras.

RELATÓRIO DE CONTAS CONSOLIDADAS 2021
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IMPOSTOS SOBRE
O RENDIMENTO

A decomposição do montante de imposto do exercício reconhecido
nas demonstrações financeiras consolidadas é conforme segue:
(euros)

IMPOSTO SOBRE
O RENDIMENTO
Imposto Sobre o Rendimento Corrente
Imposto Sobre o Rendimento Diferido
TOTAL
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2021

2020

1.058.397

995.261

(13.297)

1.287

1.045.099

996.548

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo desta rubrica, 165.721 euros,
(2020: 122.548 euros) refere-se exclusivamente a subsídios do
Governo, mais especificamente a subsídios do Instituto de
Emprego e Formação Profissional (IEFP).
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TRABALHOS PARA
A PRÓPRIA ENTIDADE

Em 31 de dezembro de 2021, esta rubrica apresenta um saldo de
629.834 euros (2020: 56.225 euros).
Este aumento resulta de um novo tratamento contabilístico, adotado em 2021, no que respeita aos trabalhos efetuados entre
empresas do Grupo, dos quais resulta um Ativo Fixo Tangível.
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CONTINGÊNCIAS

Em 31 de dezembro de 2021, as garantias prestadas a fornecedores pelo Grupo AGRIS são como se segue:
(euros)

2021

2020

Garantia prestada
a fornecedores

132.748

292.224

TOTAL

132.748

292.224
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PROVISÕES

Em 2021, não se verificaram variações nesta rubrica. À semelhança do período homólogo o Grupo não constituiu provisões.

RELATÓRIO DE CONTAS CONSOLIDADAS 2021
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IMPARIDADE EM DÍVIDAS
A RECEBER

Em 31 de dezembro de 2021, os custos associados a esta rubrica têm origem na resolução de situações relativas a processos de clientes em contencioso.
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EMPRESAS CONSOLIDADAS

O controlo do Grupo é assegurado pela empresa-mãe, IN AGRIS SGPS, S.A.
Em 2021, o perímetro de consolidação conta
com 29 empresas, havendo a assinalar as seguintes alterações relativamente ao período
homólogo:

ALTERAÇÕES AO PERÍMETRO
DE CONSOLIDAÇÃO
Relativamente ao período homólogo, há a assinalar as seguintes alterações ao perímetro de
consolidação do Grupo:
ENTR ADAS:
• Agridistribuição Matcenter, Unipessoal, Lda.
• Agridistribuição Vet, Sociedade Unipessoal, Lda.
• Agriexport, Unipessoal, Lda.
• Agripublic, Unipessoal, Lda.
• Petplanet, Unipessoal, Lda.

• Xplor Business Solutions & Consultoria em
Sistemas, Ltda. (BR)
• Xplor Business Solutions Limited (UK)
• Xplor Business Solutions Spolka Z O.O. (PL)
SAÍDAS (POR VIA DAS FUSÕES):
• CCACV – Centro Comercial e Agrícola do Canal
Veterinário, Unipessoal, Lda.
• Verdurgente Distribuição, Unipessoal, Lda.

OUTRAS PARTICIPAÇÕES:
A IN AGRIS SGPS, S.A. detém 47,5% da empresa
Axis Brasil, através da Xplor Business Solutions,
SGPS, S.A.
Esta empresa dedica-se à consultoria e programação em sistemas e tecnologias de informação.
O Grupo não consolida contas com a Axis Brasil,
pelo facto de não deter o controlo sobre o negócio.

COMPANHIA

ATIVIDADE

SEDE

% CAPITAL
DETIDO

IN AGRIS, SGPS, S.A.

Gestão de participações sociais.

Cadaval

Agridistribuição, S.A.

Comércio por grosso e a retalho de produtos para agricultura, pecuária, jardinagem, animais de estimação, bricolage, casa e lar e
prestação de serviços (central de compras do Grupo em Portugal).

Cadaval

100%

Agridistribuição Retalho
Especializado S.A.

Comércio a retalho de produtos para agricultura, pecuária,
jardinagem, animais de estimação, bricolage e casa.

Cadaval

100%

Fertiloeste – Centro Comercial e
Agrícola da Lourinhã, Lda.

Comércio a retalho de produtos para agricultura, pecuária,
jardinagem, animais de estimação, bricolage e casa.

Lourinhã

50%

Carvalhos – Investimento
e Gestão Imobiliária, S.A.

Gestão e exploração de empreendimentos industriais, comerciais, turísticos e de lazer e imóveis neles integrados; administração de condomínios e de propriedades próprias e alheias; prestação de serviços
de consultoria de gestão imobiliária económica; compra e venda de
imóveis, a revenda dos adquiridos para esse fim e o arrendamento.

Torres
Vedras

100%

Agriculorum – Investimentos
e Gestão Imobiliária,
Unipessoal, S.A.

Gestão e exploração de empreendimentos e imóveis.

Cadaval

100%

Agritorres – Distribuição
Especializada S.A.

Comércio a retalho de produtos para agricultura, pecuária,
jardinagem, animais de estimação, bricolage e casa.

Cadaval

100%

CCACP – Centro Comercial
e Agrícola do Canal
Profissional, S.A.

Comércio a retalho de produtos para agricultura, pecuária,
jardinagem, animais de estimação, bricolage e casa.

Cadaval

100%

Biochaves – Sociedade
Agrícola, S.A.

Comércio a retalho de produtos para agricultura, pecuária,
jardinagem, animais de estimação, bricolage e casa.

Chaves

55,05%

Agridistribuição Matcenter,
Unipessoal, Lda.

Comércio a retalho, importação e exportação de materiais de construção e bricolage, e seus derivados. Equipamentos para a construção
civil, ferramentas, ferragens, alimentos para animais, flores e plantas.

Cadaval

100%

Agrifinance – Serv.
Financeiros, Unipessoal, Lda.

Prestação de serviços de contabilidade, estudos económicos, formação, consultoria, gestão de recursos humanos e serviços técnicos.

Cadaval

100%

Agrihumano – Gestão de
Pessoas, Unipessoal, Lda.

Prestação de serviços de construção civil nomeadamente construção de todo o tipo de edifícios residenciais e não residenciais,
executados por conta própria ou em regime de empreitada ou
subempreitada. transformação, ampliação, restauro, renovação
e manutenção de edifícios e consultoria.

Cadaval

100%

Xplor Business Solutions,
SGPS, S.A.

Gestão de participações sociais.

Vila Nova
de Gaia

75%

Xplor-IT Consulting,
Unipessoal, Lda.

Consultoria e programação em sistemas e tecnologias de informação; atividades de programação informática, gestão e exploração de equipamento informático, outras atividades relacionadas
com as tecnologias de informação e informática.

Vila Nova
de Gaia

100%

Xplor Bus.Solut .& Sist .
Ltda Epp

Consultoria e programação em sistemas e tecnologias de informação; atividades de programação informática, gestão e exploração de equipamento informático, outras atividades relacionadas
com as tecnologias de informação e informática.

Brasil

100%

Xplor Bus.Solutions Sp . z o.o .

Consultoria e programação em sistemas e tecnologias de informação;
atividades de programação informática, gestão e exploração de
equipamento informático, outras atividades relacionadas com as
tecnologias de informação e informática.

Polónia

100%

Xplor Business Solutions
Limited

Consultoria e programação em sistemas e tecnologias de informação; atividades de programação informática, gestão e exploração
de equipamento informático, outras atividades relacionadas com as
tecnologias de informação e informática.

Reino
Unido

100%
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SEDE

% CAPITAL
DETIDO

Agridistribuição Madeira,
Unipessoal, Lda.

Comércio, por grosso e a retalho; importação; exportação;
logística; armazenagem; produção; transformação e distribuição de produtos e utensílios para: agricultura, pecuária,
jardinagem, pet care, bricolage, materiais de construção, casa
& lar e lazer, mobiliário, artigos de iluminação, eletrodomésticos, têxteis e a prestação e gestão de serviços conexos.

Cadaval

100%

Agridistribuição Online,
Unipessoal, Lda

Comércio a retalho por correspondência ou via internet de produtos
para animais e plantas, ferramentas e utensílios, plantas, sementes, fertilizantes e fitossanitários para plantas e flores. Comércio a retalho de
outros produtos novos, em estabelecimentos especializados. Atividade
de intermediário de crédito e prestação de serviços de consultoria.

Cadaval

100%

Petplanet, Unipessoal, Lda.

Comércio a retalho de produtos para agricultura, pecuária, jardinagem, animais de estimação, bricolage e casa.

Olho
Marinho

100%

Agridistribuição Vet,
Sociedade Unipessoal, Lda.

Prestação de serviços veterinários. Cuidado e tratamento de
animais. Compra e venda de produtos relacionados. Venda de
produtos veterinários e equipamento.

Cadaval

100%

Agriexport,
Unipessoal, Lda.

Compra e venda por grosso, comércio, representação, distribuição,
importação, exportação, logística, armazenagem, produção e transformação de produtos e utensílios e máquinas para a agricultura,
pecuária, jardinagem, pet care, bricolage, materiais de construção,
casa e lazer; a prestação e gestão de serviços conexos.

Cadaval

100%

Agripublic, Unipessoal, Lda.

Compra e venda por grosso, comércio, representação, distribuição, importação, exportação, logística, armazenagem, produção e
transformação de produtos e utensílios e máquinas para a agricultura, pecuária, jardinagem, pet care, bricolage, materiais de construção, casa e lazer; a prestação e gestão de serviços conexos.

Cadaval

100%

Transcidade – Aluguer de
veículos, Unipessoal, Lda.

Gestão de frotas, transporte rodoviário de mercadorias, transporte
ocasional de passageiros em veículos ligeiros, aluguer de veículos
automóveis ligeiros e pesados com ou sem condutor.

Torres
Vedras

100%

Gália – Importação e
Distribuição, Lda.

Importação, exportação e distribuição de produtos diversos.
Comércio por grosso de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos,
não derivados do petróleo.

Torres
Vedras

100%

Comercialização por grosso e a retalho de combustíveis, lubrificantes, e outros produtos derivados de petróleo e acessórios
Socoene – Soc. Comercializado- para veículos automóveis, e exploração de estações de serviço,
ra de Energias Unipessoal, Lda. a exercer quer em estabelecimentos de sua propriedade, quer
em estabelecimentos cuja exploração seja tomada pela sociedade,
bem como exploração de lojas de conveniência.

Cadaval

100%

Encosta da Vila – Sociedade
Agrícola, Lda.

Viticultura, vinicultura e enologia, agricultura e produção animal
combinadas, criação de animais de companhia, culturas temporárias
e permanentes, cultura de materiais de propagação vegetativa, atividades dos serviços relacionados com a agricultura e com a produção
animal, silvicultura e outras atividades florestais. Comércio por grosso
de bebidas alcoólicas; Produção de vinhos comuns e licorosos.

Torres
Vedras

100%

Atacadista Distribuição
Alimentar, S.A.

Comércio por grosso e a retalho de géneros alimentícios, bebidas e tabaco; Armazenamento de produtos alimentares frios;
Comércio por grosso e a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, frescos, refrigerados, congelados, secos ou salgados,
cereais, sementes, leguminosas, oleaginosas e outras matérias-primas agrícolas, de leite, manteiga, queijo e outros derivados
do leite, ovos, azeite e de outros óleos e gorduras comestíveis.

Torres
Vedras

80,60%

Finagris, S.A.

Propriedade, gestão e licenciamento nacional e internacional
Luxemburgo
de marcas.

100%

COMPANHIA

ATIVIDADE
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PARTES RELACIONADAS

REMUNERAÇÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração da IN AGRIS SGPS, S.A., de
acordo com a NCRF 5, foi considerado como sendo o único
“elemento-chave” da gestão do Grupo, sendo constituído por
seis Administradores. Durante o ano 2021, as remunerações
auferidas pelo Conselho de Administração da IN AGRIS SGPS, S.A.
ascenderam a 149.740 euros (2020: 38.376 euros).

TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS
Em 31 de dezembro de 2021, a IN AGRIS SGPS, S.A. é controlada
pela sociedade Feliciano Carvalho, SGPS, S.A. que detém uma
participação direta de 92,18% do capital social.
Todas as transações com partes relacionadas foram realizadas em condições normais de mercado, ou seja, os valores das
transações correspondem aos que seriam praticados com empresas não relacionadas.
Os saldos que se encontram por liquidar entre as empresas do Grupo e as partes relacionadas, por resultarem de acordos comerciais,
são liquidados em dinheiro e estão sujeitos aos mesmos prazos de
pagamento que são aplicados aos demais acordos celebrados pelas empresas do Grupo com os seus fornecedores. Não existem
provisões para créditos duvidosos e não foram reconhecidos custos,
durante o exercício, relacionados com dívidas incobráveis ou de
cobrança duvidosa, com essas partes relacionadas.

GANHOS E PERDAS IMPUTADOS
DE SUBSIDIÁRIAS
O saldo desta rubrica refere-se à imputação, por via do MEP
(Método de Equivalência Patrimonial), do resultado líquido da
empresa Axis Latin América Tecnologia Ltda. na Xplor Business Solutions, SGPS, S.A. (detentora de 47,5% do Capital), e à
alienação da participação da IN AGRIS SGPS, S.A. na empresa
Elo Seguros.

RELATÓRIO DE CONTAS CONSOLIDADAS 2021
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO
DOS RESULTADOS

No período económico findo em 31 de dezembro de 2021, o
resultado líquido consolidado foi de 3.878.294 euros. O resultado
será aplicado em concordância com os resultados individuais da
IN AGRIS SGPS, S.A.
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EVENTOS SUBSEQUENTES

Até à data da emissão deste Relatório, não ocorreram factos
significativos que não se encontrem refletidos nas demonstrações financeiras.
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Certificação
Legal das Contas
e Relatório
e Parecer do
Conselho Fiscal
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