Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E. P. E.
Avenida Artur Ravara -814-501 AVEIRO
Tel: 234378300 / Fax: 234378395
E-mail: sec-adm@chbv.min-saude.pt Site: http://www.chbv.min-saude.pt

Presidente: Dr. Aurélio Rodrigues

Estrutura Acionista

2014

2013

Total do Capital Social M€
Cap. Social detido pelo Estado

100%
100%
Valores em milhões de euros

OBJECTO SOCIAL

Situação Patrimonial M€

2014

2013

1)

Ativo fixo

10,90

12,70

2)

A prestação de cuidados de saúde à população, designadamente aos beneficiários
do Serviço Nacional de Saúde e aos beneficiários dos subsistemas de saúde, ou
de entidades externas que com ele contratualizem a prestação de cuidados de
saúde, e a todos os cidadãos em geral;
Desenvolver actividades de investigação, formação e ensino, sendo a sua
participação na formação de profissionais de saúde dependente da respectiva
capacidade formativa, podendo ser objecto de contratos-programa em que se
definam as respectivas formas de financiamento;

Ativo circulante
Acréscimos e diferimentos
Total Ativo
Capital próprio
Interesses minoritários
Passivo
Total CP+Int. Min.+Passivo

Do lado dos proveitos, assistimos a uma diminuição 7,73 milhões de euros (-10,14%),
residindo na faturação de serviços prestados, a título de atividade assistencial, a
componente de maior preponderância na estrutura de proveitos do CHBV, com
espececial destaque Centra-se no valor contratualizado a título de contrato programa
celebrado com a tutela a grande fatia de faturação de prestação de serviços
assistenciais.
Contudo, salienta-se que a comparabilidade dos proveitos dos exercícios está
claramente afetada, uma vez que o ano de 2013 foi marcado por uma forte injeção de
liquidez para regularização de valores em dívida a fornecedores com base num
programa gerido centralmente pelo Ministério da Saúde.
Essa injeção de liquidez que representou mais de 12% dos proveitos auferidos em
2013 pelo Centro Hospitalar do Baixo Vouga teve a seguinte distribuição em termos de
registos contabilísticos:
•
8.132.612,00€ em proveitos e ganhos extraordinários;
•
3.411.898,64€ em prestações de serviços.
Em resultado do supra disposto, o resultado líquido do exercício ascendeu a -7,3
milhões de euros refletindo o caráter económico deficitário da sua atividade
assistencial.

24,32
156,17
193,19

-1,00

-50,57

288,72
243,76
287,72
193,19
Valores em milhões de euros

Atividade Económica M€

2014

2013

Resultado operacional

-8,69

-11,38

Resultado líquido

-7,30

-2,76

EBITDA

-6,15

-8,24

Volume de negócios
Custos com pessoal

64,16
44,02

63,67
44,58

VABcf
N.º médio de trabalhadores

1.533

1.591

DESEMPENHO ECONÓMICO
Em termos globais, saliente-se o bom desempenho que se verificou ao nível dos custos
incorridos com uma redução global de 4% correspondente a encargos suportados e
inferiores em 3,19 milhões aos incorridos em 2013. A redução de custos em causa é
transversal à maioria das grandes rubricas de custos.

118,2
158,58
287,72

VABcf per capita
Valores em milhões de euros
Situação Financeira M€

2014

2013

-11,06
-1,09

0,58
-0,84

Fluxos das activ. de financiamento
Variação de caixa e seus equivalentes

45,63
33,47

0,03
-0,29

Rácios de Estrutura

2014

2013

Autonomia financeira

0%

-26%

0%
100%

-21%
126%

42%

10%

Fluxos das actividades operacionais
Fluxos das activ. de investimento

Solvabilidade
Endividamento
Liquidez Geral
Outros Indicadores

2014

2013

GDH de Internamento
Consultas Externas Médicas

17.631
210.226

18.593
206.564

Urgências
GDH de ambulatório médico

168.135
3.114

171.450
2.472

4.896

4.495

GDH de ambulatório cirúrgico

O resultado agora atingido deve-se, sobretudo, aos resultados operacionais alcançados
no exercício em análise, já que os resultados financeiros encontram-se relativamente
equilibrados, enquanto os resultados extraordinários são superavitários em virtude dos
proveitos associados aos subsídios ao investimento e ao perdão dos juros do FASPSNS.
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
N/A
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