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OBJECTO SOCIAL
A ULS Guarda, E.P.E. tem por objeto principal a prestação de
cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados 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, bem como
assegurar as atividades de saúde pública e os meios necessários
ao exercício das competências da autoridade de saúde na área
geográfica por ela abrangida.
A ULS Guarda, E.P.E. também tem por objeto desenvolver
actividades de investigação, formação e ensino, sendo a sua
participação na formação de profissionais de saúde dependente
da respetiva capacidade formativa, podendo ser objeto de
contratos -programa em que se definam as respetivas formas de
financiamento.

DESEMPENHO ECONÓMICO
A ULS Guarda é uma instituição pertencente ao Setor Empresarial
do Estado (SEE), onde a totalidade do seu capital social é detido
pelo Estado.
O activo líquido total da ULS Guarda em 31/12/2013 perfazia um
total de 123.625,25 M€.
O “EBITDA”, ou seja, o indicador que nos fornece o lucro antes
dos impostos, provisões e amortizações regista uma evolução
negativa, causada essencialmente pela substancial redução no
valor capitacional. Também é de referir o aumento nos encargos
sobre remunerações de pessoal.
O Volume de Negócios da ULS Guarda, EPE atingiu em 2013
80.492,65 M€, sendo o principal cliente da ULS Guarda o Serviço
Nacional de Saúde, com o contrato programa a representar 93,25%
do total das prestações de serviços.
Tendo em conta a redução do valor capitacional e o aumento dos
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos o VABcf per capita,
indicador que reflecte a evolução da produtividade por trabalhador
da ULS Guarda sofreu em uma redução no ano 2013.
Relativamente ao fluxo das actividades operacionais, apesar da
diminuição face ao ano anterior, atingiu em 2013 valores na ordem
dos 3.721,80 M€, o que representa uma relação positiva entre os
recebimentos e os pagamentos operacionais.
O fluxo das actividades de investimento apresenta um resultado
negativo explicado pelo esforço de pagamento atempado da ULSG
aos seus fornecedores de imobilizado, sendo alguns desses
pagamentos reembolsados a posteriori, em 80% pelo FEDER.
A autonomia financeira, que representa a percentagem do capital
próprio que financia o activo da ULS Guarda apresentou uma
evolução negativa, essencialmente consequência da regularização
de parte dos adiantamentos dos contratos programa que originou
uma diminuição nos acréscimos de proveitos.
No que respeita ao indicador da solvabilidade, que exprime a
razão entre o capital próprio e o passivo total, registamos um valor
negativo explicado pelos baixos resultados transitados.
O indicador de endividamento fornece informação relativa à
capacidade do activo financiar o passivo, sendo de ressaltar um
significativo valor de adiantamentos de clientes – Contrato
Programa SNS.
No que respeita à Rentabilidade dos Capitais Próprios, que
expressa a relação entre o resultado líquido do exercício e os
capitais próprios, houve uma melhoria substancial no ano 2013,
fruto de resultados líquidos positivos.
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