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DESTAQUES FINANCEIROS DA LINDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destaques financeiros da Linde  

  
2014 

 
2013  

 
Mudança 

Ação     
Cotação de fecho  €  154,20  152,05  1,4% 
Máximo do ano  €  157,30  153,90  2,2% 
Mínimo do ano €  139,15  128,60  8,2% 
Capitalização de mercado (na cotação de fecho de ano)  milhões de €  28 625  28 219  1,4% 
 
Lucros por ação – não diluídos  

 
€  

 
5,94  

 
7,10  

 
–16,3% 

Lucros por ação – não diluídos (antes de itens não recorrentes)  €  7,13  7,10  0,4% 
Número de ações em circulação a 31.12.  000s  185 638  185 588  0,0% 
 
Grupo 

 
milhões de €  

 
17 047  

 
16 655  

 
2,4% 

Receita      
Lucro operacional1  milhões de €  3920  3966  –1,2% 
Margem operacional  %  23,0  23,8  –80 pb2 
EBIT (lucros antes de juros e impostos)  milhões de €  1885  2171  –13,2% 
EBIT (antes de itens não recorrentes)  milhões de €  2180  2171  0,4% 
Lucro do exercício  milhões de €  1162  1430  –18,7% 
Retorno sobre o capital investido (antes de itens não recorrentes)  %  9,5  9,7  –20 pb2 
Número de colaboradores a 31.12.   65 591  63 487  3,3% 
 
Divisão de Gases 

    

Receita  milhões de €  13 982  13 971  0,1% 
Lucro operacional1  milhões de €  3835  3846  –0,3% 
Margem operacional  %  27,4  27,5  –10 pb2 
 
Divisão de Engenharia 

    

Receita  milhões de €  3106  2879  7,9% 
Lucro operacional1  milhões de €  300  319  –6,0% 
Margem operacional  %  9,7  11,1  –140 pb2 
 
1 EBIT (antes de itens não recorrentes) ajustado pela amortização de ativos intangíveis e depreciação de ativos tangíveis. 
2 Pontos base.
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PERFIL CORPORATIVO 
 
 
 
 
 
 

O GRUPO LINDE 
No exercício financeiro de 2014, o Grupo Linde gerou uma receita de 17 047 milhões de EUR, tornando-se na maior empresa 
de gases e engenharia do mundo, com cerca de 65 500 colaboradores que trabalham em mais de 100 países em todo o mundo. 
A estratégia do Grupo Linde é voltada para o crescimento rentável a longo prazo e  concentra-se na expansão dos seus negócios 
internacionais com produtos e serviços orientados para o futuro. A Linde atua de forma responsável para com os seus 
acionistas, parceiros de negócios, colaboradores, a sociedade e o meio ambiente – em cada uma das suas áreas de negócio, 
regiões e localizações em todo o mundo. A empresa está empenhada em tecnologias e produtos que associam os objetivos de 
valor do cliente e o desenvolvimento sustentável. 
 
 

ORGANIZAÇÃO 
O Grupo é composto por três divisões: Gases e Engenharia (as duas divisões principais) e Outras Atividades (a empresa de 
serviços de logística Gist). A maior divisão, Gases, possui três segmentos reportáveis – EMEA (Europa, Médio Oriente e 
África), Ásia/ Pacífico e Américas. Estes segmentos reportados são, por sua vez, subdivididos em nove Unidades de Negócios 
Regionais (RBU). Além disso, a Linde estabeleceu cinco Centros de Governação Global (GGC) para a Divisão de Gases que 
são geridos centralmente e operam em todas as regiões: GGC Merchant & Packaged Gases (gás liquefeito e gás em garrafa), 
GGC Electronics (gases eletrónicos), GGC Healthcare, GGC Operations e GGC Deliver. O Grupo criou igualmente, a nível do 
Grupo, a função Oportunidades & Desenvolvimento de Projetos, a fim de aproveitar melhor as oportunidades de negócio1. 
 
 
 

DIVISÃO DE GASES 
O Grupo Linde é o líder mundial no mercado de gases internacionais. A empresa oferece uma ampla gama de gases 
comprimidos e liquefeitos, bem como de produtos químicos, e é o parceiro preferido de uma enorme variedade de indústrias. 
Os gases da Linde são utilizados, por exemplo, no sector da energia, de produção de aço, de processamento químico, de 
proteção do ambiente e de soldadura, bem como no processamento de alimentos, produção de vidro e eletrónica. A empresa 
está igualmente a investir na expansão dos seus negócios de Saúde (gases e serviços médicos) e é um ator global líder no 
desenvolvimento de tecnologias de hidrogénio amigas do ambiente. 
 
 
 

DIVISÃO DE ENGENHARIA 
A Divisão de Engenharia da Linde é bem-sucedida em todo o mundo, com o seu foco em segmentos promissores do mercado, 
tais como, olefina, gás natural, separação de gases da atmosfera, hidrogénio e fábricas de gases de síntese. Em contraste com 
praticamente todos os seus concorrentes, a empresa pode confiar no seu próprio vasto conhecimento de engenharia de 
processos, no planeamento, desenvolvimento de projeto e construção de fábricas industriais chave na mão. As fábricas da Linde 
são utilizadas numa grande variedade de campos: nas indústrias petroquímicas e químicas, em refinarias e fábricas de 
fertilizantes, para recuperar gases da atmosfera, para a produção de hidrogénio e gases de síntese, para o tratamento de gás 
natural e na indústria farmacêutica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 A nova estrutura do segmento aplica-se  a partir de 15 de janeiro de 2015. 
 



 

 

O MUNDO DA LINDE 
 
 
Com as suas operações de gases e engenharia, a Linde está representada em mais de 100 países em todo o mundo. A Divisão de 
Gases possui três segmentos: EMEA (Europa, Médio Oriente e África), Ásia/ Pacífico e Américas, que são subdivididos em 
nove Unidades de Negócios Regionais (RBU)1. Esta estrutura significa que a Linde está na melhor posição para responder às 
condições de mercado local e regional no negócio de gases e para atender às necessidades dos clientes dos seus gases de forma 
tão eficaz quanto possível. Ativa em todo o mundo, a Divisão de Engenharia é especializada em fábricas de olefina, fábricas de 
gás natural, fábricas de separação de gases e fábricas de hidrogénio e de gases de síntese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGMENTOS DA DIVISÃO DE GASES 
 

AMÉRICAS EMEA ÁSIA/ PACÍFICO REGIÕES SEM NEGÓCIOS DE GASES DA LINDE
 

 
 
 
 

SEGMENTAÇÃO DO CLIENTE NA DIVISÃO DE GASES 
 

 
ALIMENTOS  
& BEBIDAS 
 

 
QUÍMICA & 
ENERGIA 
 

 
METALURGIA 
& VIDRO 

 
INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA 

 
ELETRÓNICA  

 
SAÚDE  

 
OUTROS 

 
Aquicultura & 
Tratamento de 
Água 
 
Bebidas 
 
Alimentos 

 
Energia 
 
Refinação & 
Petroquímica 
 
Farmacêutica 
 
Outra Química 

 
Vidro & Fibra 
Ótica 
 
Tratamento 
Térmico 
 
Não ferrosos 
 
Aço 
 
Outra 
Metalurgia & 
Vidro 
 

 
Aeroespacial 
 
Automóvel 
 
Construção Pesada & 
Maquinaria 
 
Metais Leves 
Fab. & Prod. 
 
Outra Indústria 
Transformadora 

 
Solar 
 
Semicondutor 
 
Empacotamento 
de Chip 

 
Cuidados 
Hospitalares 
 
Assistência 
Domiciliar 
 
Terapias de 
gás 
 
Conceitos 
de Cuidados 

 
Educação & 
Investigação 
 
Retalho 
 
Distribuidores 

 
 
 
 
 
 
1 A nova estrutura do segmento aplica-se a partir de 15 de janeiro de 2015. 
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A NOSSA VISÃO 
 
 
 

Seremos a empresa global de gases 
e engenharia líder, admirada pelos colaboradores 

que nela oferecem soluções inovadoras 
que fazem a diferença no mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORES DA NOSSA EMPRESA 
 
 

PAIXÃO PELA EXCELÊNCIA. 
 

INOVAR PARA OS CLIENTES. 
 

CAPACITAR AS PESSOAS. 
 

PROSPERAR ATRAVÉS DA DIVERSIDADE. 
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ACERCA DESTE RELATÓRIO 
[PARTE DO RELATÓRIO DE GESTÃO COMBINADA] 

 
 
 
 
 
 

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 
Este relatório de gestão foi elaborado em conformidade com as regras estabelecidas pelas Normas de Contabilidade Alemãs Drs 
20 e Drs 17. A Drs 20 regula a elaboração dos relatórios de gestão das Sociedades gestoras de participações, com base no 
mercado de capitais alemão, exigido pelo § 315a do Código Comercial Alemão (HGB) para elaborar um relatório de gestão do 
Grupo em conformidade com o § 315 do HGB. A DRS 17 regula o reporte da remuneração dos membros dos órgãos executivos 
de grupos. A Linde segue igualmente o Código de Governação Corporativa Alemão, apresentado pela “Comissão 
Governamental do Código de Governação Corporativa Alemão” e com as alterações introduzidas de tempos a tempos. O 
relatório de gestão do Grupo Linde foi associado ao relatório de gestão da Linde AG, em conformidade com o § 315 (3) do 
HGB em conjugação com o § 298 (3) do HGB. O relatório de gestão aqui apresentado é assim intitulado relatório de gestão 
combinada. As demonstrações financeiras anuais da Linde AG que são elaboradas em conformidade com as disposições do 
Código Comercial Alemão (HGB) e o relatório de gestão combinada, serão publicados simultaneamente na versão eletrónica do 
Diário Oficial da União alemão (Bundesanzeiger). As informações apresentadas nas páginas seguintes tanto se aplicam ao 
Grupo Linde como à Linde AG, salvo indicação em contrário. As secções que contenham informações que apenas digam 
respeito à Linde AG estarão claramente designadas como tal. 
 
 
 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS E 
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO GRUPO 

As demonstrações financeiras consolidadas da Linde Aktiengesellschaft, relativas ao exercício encerrado a 31 de dezembro de 
2014, foram elaboradas em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), emitidas pelo Conselho de 
Normas Internacionais de Contabilidade (IASB), tal como são adotadas pela União Europeia, nos termos do Regulamento da 
UE n.º 1606/ 2002 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a aplicação das Normas internacionais de Contabilidade na 
União Europeia. 
 
 
 

AUDITORIA 
A KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auditou as demonstrações financeiras do Grupo que foram elaboradas em 
conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), incluindo o relatório de gestão combinada, relativas ao 
exercício encerrado a 31 de dezembro de 2014. O seu parecer de auditoria sem reservas é apresentado nas PÁGINAS 265 A 266. 
 
 
 

REPORTES DE SUSTENTABILIDADE 
A Linde publica no seu Relatório Anual indicadores de desempenho não financeiros e informação qualitativa sobre o tema da 
gestão sustentável. O Relatório de Responsabilidade Corporativa fornece informação suplementar pormenorizada sobre este 
tema. O Grupo está em conformidade com os padrões internacionalmente reconhecidos em matéria de reportes de 
sustentabilidade, tais como as orientações da Global Reporting Initiative (GRI) e os requisitos estabelecidos no Pacto Global 
das Nações Unidas. O âmbito da avaliação foi expandido em 2014 para incluir dados não financeiros. A versão atual do 
Relatório de Responsabilidade Corporativa está disponível online em WWW.LINDE.COM/CR-REPORT. 
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2               Entrevista 
 
 
 

Dr. Wolfgang Büchele 
CEO da Linde AG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“APOSTAR NOS NOSSOS PONTOS FORTES” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Dr. Wolfgang Büchele, CEO da Linde AG, 
explica como vê a empresa a cumprir a 
promessa da sua liderança de permanecer no 
caminho do crescimento sustentável e rentável 
– ainda que num mercado complexo e volátil. A 
construção de fortes relações com os clientes, a 
concentração nas suas atividades principais e o 
desenvolvimento sistemático de novas 
oportunidades de negócio são as chaves para o 
sucesso. 
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Dr. Büchele, está ao leme há quase um ano – 
qual é a sua impressão da Linde? 

Bem, posso dizer que, desde o primeiro dia, fui muito inspirado pelos nossos colaboradores. O seu empenho, os seus conhecimentos 
e a sua paixão pela Linde são verdadeiramente excecionais – nunca antes tinha experimentado nada parecido com isso. O que 
também anda de mãos dadas com um forte sentido de orgulho – que, devo acrescentar, é inteiramente justificado. Nos últimos dez 
anos, a nossa empresa emergiu de uma situação difícil para se tornar num verdadeiro ator global nos negócios de gases e engenharia. 
Estabelecemos uma posição de mercado excecionalmente forte em numerosos países diferentes. Ao olhar para o futuro, o nosso 
objetivo é apostar nos nossos pontos fortes – para que possamos expandir o nosso alcance e impulsionar o mercado. 

 
 
E como é que irá fazer isso? 

O mais importante, será colocarmo-nos muito mais firmemente no lugar dos nossos clientes e questionarmo-nos diariamente acerca 
do que é que os nossos clientes realmente precisam – e como é que nós, enquanto empresa, poderemos atender a essas necessidades 
concretas. O que é que  poderemos oferecer aos nossos clientes? Quais são os produtos ou serviços que acrescentarão valor aos 
nossos clientes, diferenciando-nos da concorrência? Essa deverá ser a força orientadora de todas as nossas ações futuras. Aqui, 
poderemos acentuar os nossos pontos fortes, como central de energia inovadora, traduzindo o nosso distintivo espírito empreendedor, 
de forma mais eficaz, em soluções e aplicações centradas no cliente. 

 
 
Essa mudança de perspectiva a que faz apelo seria mais tipicamente  
associada ao sector de B2C… 

Nesta era de Internet móvel, aplicações e redes sociais, o progresso técnico não irá parar à porta do B2B. Em primeiro lugar, estes 
novos canais de comunicação oferecem aos nossos clientes um acesso sem precedentes à informação e uma significativa maior 
transparência em ofertas de produtos – 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os clientes estão mais habilitados e as suas expectativas 
estão a subir. Precisamos de garantir que respondemos à evolução das necessidades dos clientes de maneira correta. 

 
 
Também vê a Linde como uma organização em constante aprendizagem –  
poderia isso ser, a seus olhos, um outro fator de sucesso? 

Certamente que sim. Um continuado e estreito diálogo com os nossos clientes, compreendendo as suas necessidades concretas e 
envolvendo-nos ativamente com eles também significa que nós – como empresa – precisamos de avaliar continuamente as nossas 
próprias estruturas e os nossos processos e realinhá-los se necessário for. Há uma grande diferença entre dizer aos nossos clientes o 
que eles nos devem comprar e vender-lhes as soluções de que eles realmente necessitam. O nosso objetivo primordial deverá ser 
sempre proporcionar as mais rápidas e melhores respostas – respostas que agreguem valor real para os nossos clientes. Ou, melhor 
ainda: oferecer aos nossos clientes aquilo de que eles precisam antes mesmo que perguntem. 
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Dr. Büchele, no último outono diferiu os seus objetivos financeiros por um ano.  
Quais foram as suas razões para isso? 

A produção industrial global desacelerou significativamente desde o momento em que originalmente definimos essas metas e o clima 
como um todo permanece muito instável – marcado por crises geopolíticas, grandes flutuações das taxas de câmbio e preços do 
petróleo em queda livre. Tendo debatido esta situação extensivamente, o Conselho de Administração concluiu que devemos continuar 
a prepararmo-nos para a volatilidade, incerteza, complexidade e confusão. Muitas outras empresas na indústria química também 
reviram, entretanto, as suas previsões. 

 
 
O que virá então em seguida nos sectores de atividade? 

Bem, a primeira coisa será agregar os nossos pontos fortes e concentrarmo-nos ainda mais intensamente nas áreas de atividade que 
acrescentem um maior valor. 

 
 
Está aqui a pensar em domínios específicos de atividade? 

O fortalecimento da nossa atividade principal será o objetivo mais importante – especialmente, gás em garrafa. 
 
 
Porque é que o negócio do gás em garrafa é tão importante para a Linde? 

Muito simplesmente, geramos mais de 50 por cento da nossa receita com o gás em garrafa – o que torna este negócio numa alavanca 
poderosa de lucro para a empresa como um todo. E nós esperamos ver aqui um crescimento estável nos próximos anos, 
impulsionado, designadamente, pelo aumento da industrialização das economias emergentes. Essa é também uma das razões por que 
decidimos fortalecer o nosso foco nesta linha de avanço de negócio. 

 
 
O senhor mencionou as fortes posições no mercado, mas isso, só por si, não nos diz  
assim tanto sobre a resiliência de uma empresa e as perspectivas futuras, não é? 

Bem, no negócio de gases, a posição no mercado desempenha um papel crucial. E olhando para o futuro, as principais tendências do 
nosso tempo também contribuem para os pontos fortes do nosso modelo de negócio. 

 
 
Poderia dar-nos um exemplo? 

Bem, veja, por exemplo, os nossos negócios no local para grandes clientes. Aqui, estamos a observar uma tendência crescente para 
externalizar a operação das centrais, o que nos convém bastante. Outro exemplo, é o gás liquefeito, em que estamos a beneficiar da 
crescente transformação de processos industriais, com tecnologias mais sofisticadas, especialmente nas regiões de maior crescimento. 
Estamos a desenvolver aplicações inovadoras, personalizadas para explorar essas áreas promissoras, de forma mais eficaz. 

 



 

 

6               Entrevista 
 
 
 
Como é que vê o desenvolvimento do mercado de saúde? 

Aqui, só será preciso olhar para as mudanças demográficas – a população mundial continua a crescer e a esperança de vida está em 
constante aumento. Isto vai de mãos dadas com um crescimento do número de pacientes em condições crónicas que, 
consequentemente, necessitam de acompanhamento e cuidados médicos. Os nossos gases medicinais e serviços para terapia 
respiratória não só respondem a essa crescente procura, como também – mais importante ainda – apoiam esses pacientes, melhorando 
significativamente a sua qualidade de vida. 

 
 
Qual é o papel que o negócio de engenharia desempenha  
nos planos futuros da Linde? 

É um papel muito significativo. Há amplas sinergias entre a nossa Divisões de Gases e de Engenharia, que iremos aproveitar ainda 
mais eficazmente a partir de agora. Isto é válido não apenas para o negócio no próprio local, mas também para projetos de gás 
integrados em geral. Poderemos utilizar a nossa experiência em engenharia para gerar aqui uma receita adicional em gás. 

 
 
Então, o futuro da Linde ainda parece brilhante? 

Estamos certamente bem apetrechados. Um foco estratégico mais nítido e um modelo organizacional adaptativo irá manter-nos 
firmemente no nosso caminho de crescimento sustentável e rentável, permitindo-nos aproveitar ativamente as ricas e variadas 
oportunidades de negócio que possam surgir. Lançámos o nosso atual programa, centrado no cliente, no passado outono e estamos 
confiantes de que as medidas relevantes estarão em vigor até ao final do presente exercício. Os meus colegas do Conselho de 
Administração e eu próprio estamos convencidos de que isso nos irá proporcionar uma excelente plataforma para tornar a Linde no 
mais forte intérprete do sector – o indiscutível número um no nosso campo. A Linde será sinónimo de foco no cliente, excecional 
fiabilidade e profunda competência tecnológica. Será assim que entregaremos um valor máximo aos nossos acionistas. 
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Modelo de negócio integrado 
 

NO PRÓPRIO LOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As fábricas no próprio local estão posicionadas no núcleo do modelo de negócio integrado da Linde. Estas instalações de 
produção de gás, construídas para o efeito, são utilizadas para suprir localmente os principais clientes. Com base na sua vasta 
competência em engenharia, a Linde adapta estas fábricas, eficientes em termos de custos, às necessidades individuais. A 
empresa complementa esse conhecimento em engenharia com a competência operacional necessária para fazer funcionar estas 
fábricas, com fiabilidade, ao longo do tempo, assegurando um controlo escrupuloso sobre as operações de produção.  
 
Os clientes das indústrias química, siderúrgica e petrolífera estão cada vez mais a subcontratar o seu fornecimento de gás, 
tornando o negócio no próprio local um mercado promissor em crescimento.  
 
Um bom exemplo deste desenvolvimento é um projeto atual na Finlândia, onde a Linde está a projetar uma nova instalação de 
hidrogénio para a Neste Oil, na refinaria de Porvoo. Aqui, a Linde é capaz de agregar a liderança em tecnologia de hidrogénio 
da sua Divisão de Engenharia à riqueza da experiência adquirida pela sua Divisão de Gases como operadora de fábricas. 
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Jukka Keyrilainen, Responsável pelo Desenvolvimento na 
Neste Oil (à direita), e Jan Heinrich, Responsável pelo 
Desenvolvimento Empresarial das operações da Linde no 
próprio local (à esquerda), em Porvoo (Finlândia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERAÇÃO PERFEITA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependendo da localização geográfica e das condições no 
terreno, os projetos no próprio local poderão representar 
desafios específicos para todas as empresas envolvidas. As 
empresas de tecnologia, como a Linde, que combinam serviços 
de engenharia e operacionais em balcão único com experiência 
local e conhecimentos, desfrutam de uma forte vantagem 
competitiva. 
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As novas fábricas de hidrogénio utilizam um conceito 
particularmente eficiente energeticamente para uma ainda 
maior redução das emissões de CO2. 
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“Canalizámos a vasta experiência 
prática que adquirimos a operar 
fábricas de hidrogénio para o projeto da 
instalação de Porvoo.” 
 
Jan Heinrich, 
Responsável pelo Desenvolvimento 
Empresarial das operações da Linde no 
próprio local  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde o início, que as exigências de desempenho da nova 
instalação de hidrogénio que a Linde está a construir para 
abastecer a Neste Oil, na refinaria de Porvoo (Finlândia), 
eram extremamente elevadas. “O gás natural, a matéria-prima 
para a produção de hidrogénio, é relativamente caro nesta 
região”, relata Jan Heinrich, Responsável pelo 
Desenvolvimento Empresarial das operações da Linde no 
próprio local. “Então, precisávamos de desenvolver um 
conceito de instalação particularmente eficiente 
energeticamente para garantir custos de produção 
competitivos.” Os engenheiros da Linde conseguiram alcançá-
lo, otimizando ainda mais a recuperação de calor no processo. 
“O uso integrado de produção de calor permitiu-nos 
maximizar a recuperação de calor, em maior medida do que 
em qualquer outro sistema até à data”, explica Heinrich. Com 
um efeito colateral positivo para o meio ambiente: a nova 
instalação gera emissões de CO2 significativamente mais 
baixas do que instalações convencionais de hidrogénio. 
 
O projeto no próprio local, em Porvoo, é também um exemplo 
clássico da importância de uma estreita colaboração entre o 
cliente e o empreiteiro. “Uma vez que a instalação está a ser 
projetada e operada no local da refinaria, a segurança é uma 
prioridade”, enfatiza Jukka Keyrilainen, Responsável pelo 
Desenvolvimento da Neste Oil. “E, para garantir os mais altos 
padrões de segurança, todas as interfaces devem funcionar 
perfeitamente. Ao trabalhar com a Linde, é sempre este o 
caso. “No âmbito da parceria, a Linde também pode fazer uso 
das instalações do local, tais como o corpo de bombeiros da 
fábrica e o serviço de segurança. Além disso, a empresa 
aproveita da refinaria serviços como eletricidade, água, azoto 
e líquido de arrefecimento. 
 
A Linde beneficia igualmente das suas próprias sinergias em 
Porvoo. A empresa já opera uma unidade de separação de 
gases a apenas dois quilómetros de distância, bem como uma 
instalação de CO2 no próprio local. Assim, quando se trata de 
gerir a nova fábrica de hidrogénio, a Linde pode aproveitar os 
conhecimentos técnicos das suas equipas operacionais 
existentes e utilizar o centro de controlo que já está no local. 

O facto de a Linde estar, em Porvoo, num terreno já bem 
conhecido, também traz vantagens muito mais amplas. Por 
exemplo, os especialistas da empresa já estão muito 
familiarizados com as condições climatéricas da costa sul da 
Finlândia. “Nós projetámos a nova fábrica para uma produção 
com fiabilidade a temperaturas até menos 40 graus Celsius”, 
confirma Jan Heinrich. Aqui, a Linde está a responder a outra 
exigência fundamental do cliente: disponibilidade da fábrica. 
“Um fornecimento fiável e a longo prazo da quantidade certa 
de hidrogénio, em todos os momentos, é essencial para a 
continuidade operacional da refinaria.” A Neste Oil utiliza  o 
hidrogénio, principalmente, no processo de dessulfurização de 
combustível. 
 
A nova fábrica de Porvoo é um excelente exemplo dos 
benefícios de longo alcance da colaboração entre as Divisões 
de Gases e de Engenharia da Linde. Enquanto a Divisão de 
Engenharia é responsável pela construção chave na mão, estará 
a cargo da companhia de gás escandinava do Grupo Linde a 
operação da fábrica. A Neste Oil construirá o gasoduto de 
conexão à refinaria. 
 
A estreita colaboração entre as duas divisões e uma única face 
para o cliente é um fator-chave do sucesso da Linde: “O nosso 
projeto para a fábrica de Porvoo incorpora décadas de 
experiência adquirida no nosso negócio de gases, na 
exploração de fábricas de hidrogénio ao redor do globo”, 
descreve Heinrich. 
 
Esta competência colaborativa é um fator forte na conquista de 
clientes como a Neste Oil. “Cooperar com a Linde aumenta 
significativamente a eficiência da nossa produção de 
hidrogénio”, declara Matti Lievonen, presidente & CEO da 
empresa finlandesa de refinação e marketing. “Esta nova 
fábrica irá aumentar a nossa capacidade em hidrogénio e, por 
sua vez, melhorar a fiabilidade e flexibilidade da refinaria. Ao 
mesmo tempo, deixa-nos livres para nos focarmos mais 
intensamente no nosso negócio principal e numa estratégia de 
tráfego mais limpo.” Um objetivo que claramente significa 
muito para ambos os parceiros, com investimentos conjuntos 
neste novo projeto no próprio local que totalizam cerca de 100 
milhões de EUR. 
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1 A nova fábrica marca um significativo 
aumento da capacidade em hidrogénio 
da refinaria da Neste Oil em Porvoo. 

 
2 A estreita colaboração entre a Neste 

Oil e a Linde é um fator-chave de sucesso 
para o projeto no próprio local em Porvoo. 

 
3 Jukka Keyrilainen e Jan Heinrich 

examinam o complexo sistema de oleoduto 
no extenso local da refinaria. 
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PROJETOS ADICIONAIS NO PRÓPRIO LOCAL 
 

Para além da fábrica de hidrogénio de 
Porvoo, a Linde ganhou vários outros 
projetos no próprio local no decorrer do 
exercício de 2014. 

Em fevereiro, a Linde assinou um acordo a 
longo prazo com a Nynas AB, líder no 
mercado global de óleos nafténicos 
especiais (NSP) e produtos betuminosos, 
para o abastecimento de hidrogénio no 
local da sua refinaria em Hamburgo 
(Alemanha). Isso implicará a construção, 
pela Divisão de Engenharia da Linde, de 
um novo purificador a vapor, com a 
Divisão de Gases a investir cerca de 30 
milhões de EUR. 
 
Durante o terceiro trimestre, a Linde 
assinou um acordo a longo prazo para 
fornecer oxigénio 

e azoto à siderurgia do grupo 
ArcelorMittal em Eisenhüttenstadt 
(Alemanha). Nos termos deste acordo, que 
prolonga um contrato de fornecimento em 
vigor, também está definido que a Linde 
construa uma nova fábrica de separação de 
gases, com um volume de investimento de 
cerca de 85 milhões de EUR. A Divisão de 
Engenharia da Linde é responsável pela 
construção da fábrica, que também irá 
fornecer gases líquidos ao mercado 
regional. Este projeto consolida ainda mais 
a forte posição da Linde no mercado como 
um fornecedor de oxigénio ao sector 
siderúrgico.

 
 
 

12 
INSTALAÇÕES NO PRÓPRIO LOCAL 

CONCLUÍDAS E 
POSTAS EM FUNCIONAMENTO 

NO DECORRER DE 2014 
 
 
 
 

 
 

 
 

FÁBRICA DE HIDROGÉNIO 
E GÁS DE SÍNTESE 

Singapura 
 
 
 

FÁBRICA DE HIDROGÉNIO 
Jilin (China) 

 
FÁBRICA DE HIDROGÉNIO 

E GÁS DE SÍNTESE 
Caojing (China) 

 
FÁBRICA DE SEPARAÇÃO DE 

GASES 
Suzhou (China) 

 
 
 
 

FÁBRICA DE GÁS DE SÍNTESE 
Ploiești (Roménia)

FÁBRICA DE SEPARAÇÃO DE 
GASES 

Kaluga (Rússia) 
 

FÁBRICA DE SEPARAÇÃO DE 
GASES 

Dzerzhinsk (Rússia) 
 
 
 
 

FÁBRICA DE SEPARAÇÃO DE 
GASES 

Temirtau (Cazaquistão) 
 
 
 
 

FÁBRICA DE SEPARAÇÃO DE 
GASES E DE ADSORÇÃO COM 

MODULAÇÃO DE PRESSÃO 
Guayaquil (Equador) 

FÁBRICA DE SEPARAÇÃO DE 
GASES 

Moi Rana (Noruega) 
 
 
 
 

FÁBRICA DE SEPARAÇÃO DE 
GASES 

Glenbrook (Nova Zelândia) 
 
 
 
 

FÁBRICA DE SEPARAÇÃO DE 
GASES 

Teesside (Inglaterra) 
 
 
 
 

FÁBRICA DE SEPARAÇÃO DE 
GASES 

Rourkela (Índia)
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Forte foco 
no cliente 

GÁS LIQUEFEITO E EM GARRAFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Linde fornece gás em garrafa a cerca de dois milhões de clientes – principalmente, pequenas e médias empresas –, através de 
uma enorme variedade de indústrias em todo o mundo. Similarmente ao negócio do gás liquefeito, o crescimento nesta área está 
estreitamente ligado à produção industrial. Porém, a procura também é impulsionada pela competência de um fornecedor em 
tecnologias de aplicação. Aqui, a Linde desenvolveu um conhecimento aprofundado e uma rica carteira com várias centenas de 
produtos que suportam o mais variado espetro de aplicações. A empresa retira cerca de 40 por cento da sua receita em gás em 
garrafa e liquefeito de soluções sob medida precisa que vão ao encontro das necessidades dos clientes individuais. Os gases 
especiais são um excelente exemplo de oferta da Linde feita à medida. 
 
A Linde baseia-se na sua competência abrangente – ladeada por uma rede de postos de abastecimento, estado da arte, flexível – 
para apoiar empresas como a Kennametal Stellite (Koblenz, Alemanha), um dos principais fabricantes mundiais de soluções 
resistentes ao desgaste. 
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Jasmin Lang, Gestor de Projetos da Kennametal Stellite,  
visita as novas instalações de abastecimento de gás da empresa,  
no seu local em Koblenz (Alemanha), acompanhado por uma  
equipa da Linde: Harry Bentz (à esquerda), Vendas/ Tecnologias de  
Aplicação, e Walter Gelhard (à direita), Diretor Regional de Vendas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“MAIS DO QUE APENAS MOLÉCULAS” 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Kennametal Stellite GmbH é um dos principais  
fabricantes e fornecedores do mundo de soluções  
resistentes ao desgaste. Para capacitar a sua ampla  
gama de processos de revestimento, fundição,  
soldagem, moldagem e de trabalho com máquinas,  
esta empresa há muito estabelecida baseia-se num  
completo espetro de gás liquefeito e em garrafa  
da Linde. Aqui, Marco Mullender, Chefe da Equipa  
de Aquisições, explica por que é que a sua empresa  
também vê a a Linde como muito mais do que  
apenas um fornecedor de gás. 
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Derreter a camada de proteção térmica pulverizada 
para ligar o revestimento em pó ao substrato. 
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Para Marco Mullender (à direita), Chefe da Equipa de 
Aquisições da Kennametal, a segurança no trabalho e a 
otimização de processos em curso são prioridades-chave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se um cliente necessitar de elevados volumes de gás, a Linde 
também poderá instalar reservatórios no local, como aqui, de 
gás etileno. 

A Linde fornece certos gases em quadros de garrafas ao seu 
cliente Kennametal Stellite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Kennametal Stellite utiliza uma série de técnicas de 
pulverização térmica para aplicar o revestimento resistente ao 
desgaste a vários materiais de base.
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Entrevista: Marco Müllender, 
Chefe da Equipa de Aquisições, 
Kennametal Stellite GmbH, 
Koblenz (Alemanha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Müllender, os gases que a Linde vos fornece 
incluem acetileno, azoto, oxigénio, árgon, 
eteno, hélio e hidrogénio. Qual é o gás 
mais importante para a sua empresa? 

Para as nossas aplicações complexas de alta tecnologia, o 
sucesso não reside num único gás, mas sim, em conseguir o 
equilíbrio certo entre vários gases diferentes. E o fator mais 
importante é a pureza do gás, uma vez que essa é a única forma 
de podermos cumprir os padrões rigorosos de qualidade que se 
aplicam aos nossos produtos e processos. Estes critérios são 
também considerados quando o nosso local é avaliado para 
recertificação. 

 
 
Qual dos vossos processos de produção utiliza 
na realidade estes gases? 

Utilizamo-los, por exemplo, em plasma em pó de solda e em 
pulverização de oxicombustível de alta velocidade (HVOF). 
Aqui, a Linde e a Kennametal Stellite partilham uma forte 
aposta em qualidade e desempenho, tornando-os parceiros 
ideais. 

 
 
Quais são os mercados e sectores-alvo 
para os vossos produtos? 

Ao todo, abastecemos 22 indústrias diferentes com os nossos 
produtos de alta qualidade. Os nossos clientes incluem empresas 
com operações globais em produção de energia, engenharia 
automóvel e processamento de crude e de gás natural. 

 
 
Que há de especial na vossa colaboração com a Linde? 

No que nos diz respeito, a Linde é muito mais do que apenas um 
fornecedor de gás – a empresa oferece mais do que apenas 
moléculas. Particularmente, em segurança no trabalho e 
otimização de processos, a Linde é um fornecedor-chave de 
linha completa, tal como experimentámos ao estabelecermos o 
esquema central de abastecimento de gás nas nossas instalações. 
Com a assistência da Linde, fomos capazes de afastar fontes de 
potencial perigo para longe da área da produção e aumentar a 
segurança do nosso pessoal de soldagem. O sistema de 
gasodutos está localizado parcialmente no subsolo e, em parte, 
no interior da instalação, permitindo que o abastecimento seja 
regulado separadamente para cada área de trabalho. O sistema 
de monitorização de chama da Linde completa este 
melhoramento na segurança do trabalho, por um lado, cortando 
o abastecimento assim que a chama se extingue e, por outro, 
permitindo a ignição segura. Os membros da equipa da Linde 
também inspecionam os acessórios cada vez que um quadro de 
garrafas é mudado. 

 
Mencionou igualmente a otimização de processos – quais 
são os benefícios da parceria com a Linde neste caso? 

Há muitos... por exemplo, uma equipa de projeto conjunta 
desenvolveu um queimador de três chamas que nos permite 
manter os componentes na temperatura certa durante todo o 
processo relevante e assegura que o revestimento necessário é de 
ótima qualidade. Com o apoio de especialistas da Linde, 
conseguimos tornar este passo significativamente mais estável. 

 
 
E quanto ao abastecimento de gás atual? 

Aqui, novamente, a Linde é altamente inovadora e aplica 
tecnologia sofisticada, tal como a monitorização remota dos 
reservatórios de gás. Isto ajudou-nos a melhorar a nossa 
segurança de abastecimento. Um grau de flexibilidade também é 
importante para nós. Recentemente, por exemplo, construímos 
um grande tanque de oxigénio no local para otimizar a logística 
de abastecimento. 

 
 
No entanto, os gases industriais são apenas um recurso entre muitos 
nas operações da sua empresa... 

...mas um muito importante! Os gases são essenciais para os 
nossos processos. Lidar com gases industriais implica, ao 
mesmo tempo, exigências rigorosas em termos de segurança e 
proteção ambiental do local de trabalho. Por exemplo, o ponto 
de retirada deve estar sempre em excelente estado de 
conservação. 

 
 
E a Linde também dá aí uma ajuda? 

Sim, assinámos um contrato de serviço com a Linde, que 
abrange a manutenção de todo o sistema de alimentação – a 
começar pelos pontos de alimentação e estendendo-se até 
mesmo ao ponto de utilização, equipamentos de segurança 
incluídos. Os serviços da Linde também compreendem 
seminários anuais, para assegurar a formação básica e contínua 
do nosso pessoal. Isto significa que podemos garantir sistemas 
de inspeção e manutenção em conformidade com a norma 
padrão DIN 31051 e – mais importante ainda – cuidar da saúde e 
segurança dos nossos funcionários. 

 
 
Poderia esboçar o que isso implica em pormenor? 

Por exemplo, a Linde realiza avaliações de risco em relação aos 
gases e, em seguida, trabalha com os nossos especialistas para 
elaborar conceitos de segurança para diferentes aplicações. 
Além disso, como um parceiro tecnológico, a Linde envolve-se  
regularmente na melhoria dos processos existentes e no 
desenvolvimento de novos fluxos de trabalho. A conjugação da 
nossa experiência permite-nos  criar um ambiente de trabalho 
adequado para ir ao encontro das necessidades dos nossos 
clientes de verem aumentar constantemente os requisitos do 
produto e garantir a segurança dos nossos processos. De facto, 
um forte foco no cliente e a máxima segurança para os nossos 
funcionários são elementos-chave da estratégia da Kennametal. 
E mostrar-se à altura destes desafios a longo prazo exige um 
parceiro fiável. 
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LÍDER DE MERCADO COM UMA AMPLA BASE DE CLIENTES 
 

A Linde é a líder do mercado global em 
ambos os negócios de gás em garrafa e  
liquefeito. Em cada uma destas áreas de 
produtos, a empresa mantém uma base de 
clientes bastante 

diversificada, através de uma ampla gama 
de indústrias. Os clientes da Linde 
beneficiam da aplicação do conhecimento 
em profundidade da empresa. Além 
disso, a Linde 

desenvolve constantemente novas áreas 
de aplicação para os seus gases, 
reforçando e otimizando simultaneamente 
as tecnologias de processo existentes. 

 
 
 

GÁS LIQUEFEITO                                                                          GÁS EM GARRAFA 
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EXERCÍCIO DE 2014 
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RECEITA POR 
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41% 

12%  
  
16% 

 
16% 

10% 
 

  
 
19% 

 
29 % Indústria transformadora 
 16 % Alimentos & Bebidas 
16 % Metalurgia & Vidro 
12 % Química & Energia 

 
11 % Grossistas 
6 % Outros 
5 % Retalho 
5 % Eletrónica 

 
41 % Indústria transformadora 
19 % Retalho 
10 % Química & Energia 
10 % Outros 

 
7 % Alimentos & Bebidas 
6 % Eletrónica 
4 % Grossistas 
3 % Metalurgia & Vidro 

 
 
 

APLICAÇÕES DE GÁS INOVADORAS 
PARA UM DURADOURO VALOR DO CLIENTE 

 
7     SOLDADURA REFINAÇÃO
 
1     6     INDÚSTRIA TRANSFORMADORA 
 
RECUPERAÇÃO DE PETRÓLEO & GÁS 
 
2     3     Q UÍ M I CO S  
 
VIDRO  

 
~40% DAS  
VENDAS 

GROSSISTAS 
PROMOVIDAS POR  

APLICAÇÕES &  
SOLUÇÕES  
À MEDIDA 

GASES ESPECIAIS     8 
 

ALIMENTOS & BEBIDAS     4     9 
 
 

PAPEL & CELULOSE 
 
 

SAÚDE 
 
 
ELETRÓNICA  METALURGIA

 
 
 
EXEMPLOS A GRANEL 
 
1 CRYOCLEAN™ 

Limpeza de superfícies com jato de gelo 
seco 

 
2 LOTOX™ 

Tecnologia de remoção de NOx 
 
3 OXYMIX™ 

Tecnologia de enriquecimento de 
oxigénio 

 
 
 
 
4 SOLVOX™ 

Sistema de oxigenação 
OxyStream para aquicultura 

 
5 REBOX™ 

Tecnologia de oxicombustível 
para reaquecimento de aço 

 
 
EXEMPLOS EM GARRAFA 
 
6 LINDOFLAMM™ 

Queimadores especiais para moldagem, 
fusão e soldadura 

 
7 VARIGON™ 

Redução da porosidade da soldadura 
 
8 ECOCYL™ 

Detetor de segurança portátil de misturas 
de calibração 

 
9 MAPAX™ 

Aplicações de gás, especialmente para 
exigências de embalagem de alimentos 
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Conceitos inovadores de abastecimento 
 

SAÚDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A saúde é um mercado em crescimento global, moldado pela evolução demográfica. O envelhecimento da população significa que 
o número de pacientes, principalmente, com doenças respiratórias crónicas continua a aumentar – e assim, a necessidade de 
cuidados médicos e de serviços de apoio. Uma maior ênfase no atendimento ao paciente em cenários não hospitalares, as 
vantagens da moderna tecnologia médica avançada e o aumento da prosperidade, especialmente na Ásia, também estão a gerar 
uma procura crescente da saúde.  
 
A Linde é uma empresa de gases líder no segmento da saúde respiratória. Como parceira fiável para pacientes, médicos e outros 
profissionais de saúde, a empresa proporciona produtos e oferece serviços que vão muito para além dos gases medicinais.  
 
A Linde mantém um forte foco na inovação, melhorando continuamente as suas ofertas, para acrescentar valor para os seus 
clientes. Exemplos recentes incluem a válvula LIV® IQ para simplificar ainda mais a distribuição e segurança da terapia de 
oxigénio móvel. 
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A Linde abastece cerca de 20 000 hospitais e 
instalações de saúde em todo o mundo,  
incluindo o Hong Kong Baptist Hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMINHO DE CUIDADOS INTEGRADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Linde Saúde é uma líder global especializada no longo caminho dos cuidados respiratórios integrados. Combina gases 
farmacêuticos, dispositivos médicos, serviços e atendimento clínico em soluções que têm em mente o paciente. Os produtos e 
serviços da Linde fazem a diferença nas vidas dos pacientes e dos parceiros de saúde, no processo contínuo de cuidados do 
hospital até casa. A Linde Saúde está presente em mais de 60 países em todo o mundo.



 

 

SA
Ú

D
E 

21             Consolidar os Pontos Fortes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mais recente inovação da Linde é a LIV® IQ – uma válvula com  
um monitor inteligente que mostra o teor de gás remanescente  
na garrafa de gás móvel no caudal regulado. 
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A utilização da LIV® IQ liberta mais  
tempo à equipa de enfermagem 
para dedicar ao cuidado do paciente.

O inovador sistema de fornecimento para garrafas de 
oxigénio móveis ajuda a aumentar a segurança do paciente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Linde abastece atualmente cerca de 20 000 hospitais e 
centros de saúde de gases medicinais, tais como oxigénio e 
óxido nitroso, bem como de terapias de gases, que são uma 
combinação de gases farmacêuticos, dispositivos médicos e 
serviços relacionados. A empresa também proporciona uma 
gama completa de equipamentos e serviços para a distribuição 
segura e eficiente de gases medicinais aos pacientes na sua 
carteira de Serviços QI. 
 
O inovador programa REMEO® da Linde foi especificamente 
concebido para pacientes ventilados de longo prazo que já não 
necessitam de um internamento hospitalar agudo, mas ainda 
não estão suficientemente bem para regressarem a casa. Os 
centros REMEO® são compostos exclusivamente por pessoal 
especialmente formado, com padrões médicos tão elevados 
como os de um ambiente hospitalar. Assim, o REMEO® 
preenche a lacuna entre a permanência do paciente no hospital 
e a sua própria casa. Ao mesmo tempo, esta oferta de cuidados 
intermediários alivia a pressão sobre os orçamentos de saúde.

 
 
A oferta de assistência domiciliar da Linde centra-se na 
distribuição de gases médicos e em terapias para pacientes 
com doenças respiratórias em ambientes não clínicos. Aqui, a 
Linde proporciona ofertas de cuidados respiratórios, tais como 
como a terapia de oxigénio e terapia de sono. A empresa 
atende aproximadamente 1,5 milhões de pacientes em 
assistência domiciliar em todo o mundo. 
 
A Linde Saúde, baseada no tamanho da empresa e na sua 
presença internacional, está a reforçar a sua liderança nos 
custos – por exemplo, através da agregação das suas atividades 
de compras globais. A empresa é, por exemplo, o maior 
comprador do mundo de máscaras de oxigénio e 
concentradores de oxigénio. As ofertas fiáveis e rentáveis 
continuarão a sustentar a vantagem competitiva da Linde. 
Como complemento desta oferta, a empresa promove 
ativamente a partilha de conhecimento em toda a organização 
e a adoção das melhores práticas nos mercados regionais.
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Geoffrey Lau, Diretor Administrativo,  
Hong Kong Baptist Hospital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“AS OFERTAS DA LINDE AJUDAM A AUMENTAR A SEGURANÇA DO PACIENTE” 
 
 

Geoffrey Lau, diretor de um grande hospital de Hong Kong, 
explica o que procura num parceiro de gases medicinais e 
porque é que o seu hospital optou por uma parceria com a 
Linde há mais de 30 anos. 

 
 
 
O Sr. Lau optou por utilizar os serviços da Linde para abastecer 
o seu hospital de oxigénio celular – quais foram as suas razões 
para isso? 

A Linde tem sido um nosso parceiro de confiança há mais de 
30 anos. Um forte foco no cliente, facilidade de utilização e 
fiabilidade são fatores-chave de sucesso para nós. Além disso, 
a Linde é uma empresa que surge com ideias inovadoras e 
está constantemente a aprimorar as suas ofertas. 

 
 
Poderia  dar-nos um exemplo? 

Quando olho para o aspeto geral da gestão do nosso 
abastecimento de gás – toda a logística –, vejo o quanto tem 
avançado nos últimos anos. A Linde alivia-nos realmente de 
tarefas rotineiras, deixando-nos livres para nos concentrarmos 
nas nossas atividades principais. São boas razões para 
continuar a parceria que estabelecemos. 

Um dos desenvolvimentos mais recentes da Linde é a LIV® IQ, 
um sistema de garrafas de oxigénio móveis. Que benefícios traz 
esta oferta de produto para o seu trabalho diário? 

Bem, a LIV® IQ permite ver exatamente quanto oxigénio é 
deixado numa garrafa a qualquer momento, por isso, sabemos 
sempre quanto tempo irá durar. Isso torna mais fácil a gestão 
do nosso  gás em garrafa. Também economiza tempo à nossa 
equipa de enfermagem, que fica, assim, livre para se 
concentrar no atendimento ao paciente. 

 
 
Que, naturalmente, é a que tudo se resume... 

É verdade. Mas os pacientes também beneficiam diretamente 
da LIV® IQ, por exemplo, do sistema de alerta integrado. 
Digamos que o fluxo de gás está bloqueado, sinais visuais e 
acústicos alertam o nosso pessoal – e o mesmo se o oxigénio 
descer abaixo de um certo nível. Assim, de modo geral, a 
LIV® IQ aumenta significativamente a segurança do paciente. 

 
 
Qual é o impacto deste tipo de inovação nos custos hospitalares? 

Muito positivo. Com a LIV® IQ , podemos agora gerir os 
nossos ativos de garrafas de oxigénio de forma muito mais 
rentável. 
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LIV® IQ – SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR COM MONITOR DIGITAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECRÃ LCD 
 

VÁLVULA INTEGRADA 

 
 
 
 
 
 

EXIBE 
O TEOR ATUAL 

DE GÁS 
 

MOSTRA O CAUDAL FIXADO 
E O TEMPO QUE RESTA 

 
 

 
 

 
O2 

Oxigénio 
Médico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIV® IQ 
 
 

Proteger a segurança dos pacientes e 
assegurar uma operação conveniente do 
pessoal médico são as principais 
prioridades quando se trata de produtos 
de Saúde. A LIV® IQ é a mais recente 
inovação da Linde no segmento de saúde, 
aumentando a sua gama de garrafas de 
oxigénio móveis. A solução substitui o 
medidor de pressão mecânica 
(manómetro) incorporado 

na válvula por um ecrã LCD e acrescenta 
várias funções úteis. A LIV® IQ diz ao 
operador, num relance, quanto gás resta 
na garrafa e quanto tempo irá durar o 
oxigénio. Compara também 
constantemente o oxigénio que realmente 
chega ao paciente com o caudal regulado. 
Se o fluxo for bloqueado, um alerta visual 
e acústico avisa o pessoal médico, 

que poderá tomar medidas imediatas. E se 
a reserva de oxigénio cair abaixo de um 
limiar definido, a LIV® IQ também 
emitirá sinais de aviso. Com estas 
inovações, a Linde está a melhorar a 
qualidade da assistência ao paciente, 
apoiando a oferta de oxigénio móvel 
seguro em fluxos diários de trabalho 
clínico.
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Novas fontes de energia 
 

GÁS DE XISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O gás natural tem vindo a desempenhar um papel cada vez maior no mercado de energia nos últimos anos, particularmente 
devido à exploração de reservas de gás de xisto. Através do seu modelo de negócio integrado, a Linde participa neste 
desenvolvimento de uma série de maneiras. A empresa está a responder à procura de instalações para purificar e processar o 
gás de xisto. E os preços mais baixos do gás natural, particularmente nos EUA, estão a levar a um aumento na construção e 
ampliação de aglomerados químicos – onde o oxigénio e outros gases industriais estão em alta procura. Um tal exemplo, é o 
local da petroquímica de La Porte (Texas), onde a Linde está a desenvolver a infraestrutura de abastecimento de gás, através da 
construção de uma grande unidade de separação de gases e da instalação de um novo ramal de gaseificação no complexo de gás 
de síntese existente. Olhando para além deste projeto, a queda acentuada dos preços do petróleo dos últimos meses poderá 
contrair temporariamente os grandes investimentos em petroquímica e indústrias de processamento de gás natural. 
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Indústria petroquímica 
La Porte (Texas, EUA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O GRANDE CANAL DA AMÉRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Houston Ship Channel é mais do que apenas  
um enorme eixo de distribuição. Esta porta de  
entrada no porto de Houston tem-se  
desenvolvido desde há muito como um dos  
maiores complexos petroquímicos do mundo.  
A Linde está a apoiar uma expansão adicional  
desta localização, contribuindo com a  
especialização em engenharia e o investimento  
na infraestrutura de abastecimento de gás. 
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Com base nas suas pioneiras tecnologias de processo,  
a Linde é o principal fornecedor de gás de síntese  
da região de Houston no Texas. 
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1 As engenheiras Chelsey Cabb (à esquerda) e Robin 
Callaghan (à direita) a monitorizarem a construção das novas 
infraestruturas da Linde no local. 
 
2 A Linde está a investir cerca de 250 milhões de USD na 
ampliação da sua capacidade de produção de gás atmosférico e 
de síntese no local de La Porte (Texas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alguém que queira saber se os baixos preços de energia estão a 
impulsionar a economia da América do Norte, apenas precisa de 
navegar ao longo do Houston Ship Channel para ver os resultados 
por si mesmo. Ao longo de mais de 80 quilómetros, este canal até 
ao porto de Houston (Texas) é o elo entre o golfo do México e os 
entrepostos a sudoeste da megalópole dos EUA. 
 
As docas estendem-se ao longo de 40 quilómetros e são o maior 
centro de distribuição de produtos importados da nação. Ano após 
ano, milhares de navios de transporte de mercadorias e de 
contentores descarregam aqui mais de 200 milhões de toneladas de 
mercadorias, fazendo de Houston um centro de comércio 
internacional. 
 
O Houston Ship Channel também abriga o maior complexo 
petroquímico dos EUA – e um dos mais importantes do mundo. 
Numerosas empresas químicas internacionais operam os seus 
principais locais de produção na vizinhança, por exemplo, nas 
cidades de La Porte, Baytown e Deer Park. 
 
A Linde está presente em La Porte há várias décadas, modernizando 
de forma constante as suas instalações e expandindo-as para atender 
à crescente procura. O último passo aqui envolve a construção de 
uma nova e importante unidade de separação de gases (ASU) e de 
um ramal de gaseificação. A empresa irá também fornecer 
equipamento de apoio e infraestruturas, investindo um total de 
aproximadamente 250 milhões de USD no projeto de La Porte. As 
novas fábricas estão programadas para ficarem operacionais no 
decurso de 2015. 

“A Linde é o fornecedor líder de gás de síntese nesta região”, 
afirma Tom Blades, membro do Conselho de Administração da 
Linde AG e responsável pelo desenvolvimento de negócios nas 
Américas. “Este projeto de expansão vai permitir-nos apoiar os 
nossos clientes no eixo petroquímico de La Porte, de forma ainda 
mais eficaz. O sector petroquímico está realmente, no momento, a 
crescer de novo, impulsionado, em particular, pelo crescente 
desenvolvimento das reservas de gás não convencional nos EUA.” 
 
A nova ASU será a maior do seu tipo a ser operada pela Linde nos 
EUA. Esta nova unidade de gaseificação irá contribuir para criar o 
maior complexo à base de gás natural do mundo para geração e 
processamento de gás de síntese. O resultado será a Linde ficar com 
um local totalmente integrado, na área de Houston, a produzir 
produtos, quer de gases atmosféricos quer de gás de síntese. 
 
Os gases da atmosfera (oxigénio e nitrogénio) gerados pela nova 
ASU irá abastececer os  processos de gaseificação nas instalações 
de gás de síntese. Aqui, o gás natural é convertido em gás de 
síntese, que consiste principalmente em monóxido de carbono, 
hidrogénio e dióxido de carbono. Poderá então ser utilizado para 
produzir metanol, produtos químicos a jusante e combustíveis. A 
Linde planeia, por exemplo, canalizar produtos de gás de síntese 
para um cliente-chave a partir da nova fábrica. Juntamente com esta 
fábrica, a Linde opera três outras instalações de geração de gás de 
síntese em La Porte, todas construídas com base nas tecnologias de 
ponta de processamento de gás de síntese e no conhecimento da 
empresa.
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“OUTRA VEZ, FEITO NA AMÉRICA” 
 
 
 
 
 

MEADOS DE 2008 
13 USD 

PREÇO DE 
1 MILHÃO DE BTU 
DE GÁS NATURAL 

 
EUA 

INÍCIO DE 2014 
4 USD 

PREÇO DE 
1 MILHÃO DE BTU 
DE GÁS NATURAL 

 
 

 
 

 
 

O título do atual relatório da Agência 
Internacional de Energia, World Energy 
Outlook, diz tudo. Este relatório mostra o 
quanto as empresas industriais dos EUA 
estão a beneficiar com a queda a pique dos 
preços da energia, a seguir ao boom do gás 
de xisto. Em meados de 2008, um milhão de 
BTU (unidades térmicas britânicas) de gás 
natural da América Norte – o equivalente a 
uns bons 26 metros cúbicos – ainda custava 
13 USD. No início de 2014, esse preço 
havia caído para apenas 4 USD. Em 
contraste, o gás natural na Europa custa 
cerca de três vezes mais. 

Para as empresas, estes baixos preços da 
energia estão a conduzir à disposição para 
investir nos EUA – e as organizações 
alemãs não são exceção. Os investimentos 
em ativos norte-americanos, por parte da 
indústria química alemã, duplicaram em três 
anos, para mais de 3 mil milhões de EUR. 
 
Esta crescente disposição para investir deve 
estimular ainda mais a economia dos EUA 
como um todo. Em 2020, a empresa de 
consultoria McKinsey espera ver a criação 
de cerca de 1,7 

milhões de novos postos de trabalho que 
estão diretamente relacionadas com o sector 
do petróleo e do gás. A recuperação de gás 
natural e crude a partir de xisto também tem 
efeitos de longo alcance para a indústria 
transformadora, tal como está refletido nos 
últimos números do emprego nos Estados 
Unidos. Entre 2010 e 2013, mais de meio 
milhão de novos empregos foram criados no 
total – o maior aumento em 15 anos. 

 
 
 
 
 

GÁS DE XISTO 
 
300 milhões de USD 
FÁBRICAS DE HIDROGÉNIO  
E DE GÁS DE SÍNTESE 
 
 

3 mil milhões de USD  
VOLUME TOTAL 

1,8 mil milhões de USD 
FÁBRICAS DE GÁS NATURAL 

900 milhões de USD  
FÁBRICAS 
PETROQUÍMICAS 

 
 

ENCOMENDAS RELACIONADAS 
COM GÁS DE XISTO 

POR TIPO DE FÁBRICAS 
 
 
 
 
 
Desde 2010, quando a recuperação de 
gás natural a partir do xisto começou, a 
Linde recebeu encomendas no valor de 
cerca de 3 mil milhões USD, só da 

América do Norte, para construir 
instalações para o tratamento, 
purificação e processamento de gás de 
xisto.
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Mobilidade com zero emissões 
 

HIDROGÉNIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De que modo poderemos equilibrar o nosso desejo de mobilidade pessoal com a necessidade de proteger o nosso clima de forma 
mais eficaz? Será que a resposta reside em veículos híbridos, em veículos que funcionam a bateria ou em carros a células de 
combustível movidos a hidrogénio? Cada uma destas soluções tem as suas próprias vantagens, mas apenas uma delas combina 
uma longa autonomia de condução com um  tempo curto de reabastecimento e baixo impacto ambiental: a tecnologia de 
hidrogénio. 
 
Há anos que os principais fabricantes de automóveis têm vindo a trabalhar arduamente para desenvolverem carros em série a 
células de combustível, movidos a hidrogénio. Agora, pela primeira vez, estamos prestes a ver um maior número destes carros 
nas nossas estradas. E a Linde é responsável pela infraestrutura de abastecimento e reabastecimento. 
 
No verão de 2014, a empresa abriu a primeira unidade de produção em pequena escala do mundo para postos de abastecimento 
de hidrogénio em Viena (Áustria), mais uma vez confirmando o seu papel pioneiro neste campo.
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Hiroyuki Kusaka e Sadao Yasumi, Diretores 
de Marketing da Iwatani, no Centro de Aplicação 
da Linde em Viena (Áustria). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O HIDROGÉNIO É O PRÓXIMO PASSO 
EM FRENTE LÓGICO” 

 
 
 
 
 
 

À semelhança da Linde, a empresa japonesa de  
energia e gás Iwatani também está empenhada na  
construção de uma infraestrutura de hidrogénio.  
Numa entrevista à equipa editorial, os Diretores  
de Marketing, Hiroyuki Kusaka e Sadao Yasumi explicam  
por que é que esta fonte de energia amiga do ambiente  
está a atrair um interesse crescente no Japão. Prosseguem,  
explicando por que é que a Iwatani escolheu a Linde para  
construir a sua tecnologia de reabastecimento que gira  
em torno de compressores iónicos. 
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O compressor iónico, propriedade da Linde,  
está no coração dos postos de abastecimento  
de hidrogénio da empresa. 
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Entrevista: Hiroyuki Kusaka, Diretor-Geral,  
Desenvolvimento de Marketing de Gás,  
e Sadao Yasumi, Quadro Superior,  
Desenvolvimento de Marketing de Gás,  
Iwatani Corporation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Kusaka, Sr. Yasumi, os japoneses são conhecidos como os 
primeiros a adotarem novas tecnologias. Será que isso também se 
aplica ao hidrogénio e às tecnologias a células de combustível? 

Hiroyuki Kusaka: Historicamente, no Japão e em outros 
lugares, o hidrogénio, como um produto da gaseificação do 
carvão, não é realmente considerado uma novidade. No entanto, 
a Iwatani está a fazer muito para familiarizar as pessoas com a 
perceção mais recente do hidrogénio como combustível limpo. 
Por exemplo, estamos a organizar fóruns públicos e aulas de 
ciências. 
 
 

Quais são os assuntos em que as pessoas estão mais interessadas? 
Hiroyuki Kusaka: Às vezes, as preocupações de segurança são 
ressuscitadas e abordamo-las, explicando que o hidrogénio é, 
pelo menos, tão seguro como os outros combustíveis. Em geral, 
a confiança na tecnologia de hidrogénio aumentou 
consideravelmente no Japão recentemente. O papel de liderança 
que os fabricantes de automóveis do mercado interno 
desempenharam no desenvolvimento de veículos a células de 
combustível tem-se mostrado muito útil aqui. A propósito, mais 
de 80 000 famílias mudaram já para as células de combustível 
fixas para aquecer as suas casas. 
 
 

Em geral, por que é que a Iwatani está a investir em mobilidade 
com hidrogénio? 

Sadao Yasumi: A nossa empresa cresceu substancialmente 
sobre a força do seu negócio de GLP (gás liquefeito de 
petróleo), o que fez da Iwatani uma parte importante da 
revolução combustível que teve lugar nos lares japoneses nos 
anos 1950. Neste contexto, poderia dizer-se que o próximo 
passo em frente da Iwatan seria logicamente o investimento em 
hidrogénio. Em linha com a nossa filosofia corporativa, 
queremos contribuir para a realização de uma “sociedade de 
hidrogénio” amiga do ambiente. 

Em que ponto do caminho está o Japão na construção de uma 
infraestrutura de hidrogénio automóvel? 

Hiroyuki Kusaka: Similarmente às iniciativas na Europa e nos 
EUA, um grupo de 13 empresas, incluindo três FEO e a 
Iwatani, está atualmente empenhado na construção de uma rede 
nacional de postos de abastecimento de combustível H2 no 
Japão. A iniciativa é apoiada pelo METI, Ministério da 
Economia, Comércio e Indústria. O plano é ter cerca de 100 
postos em funcionamento até ao final de 2015 e aumentá-los 
para mais de 1000 nos dez anos seguintes. Por essa altura, o 
METI prevê que haja dois milhões de veículos movidos a 
hidrogénio nas estradas do Japão. O veículo a célula de 
combustível da Toyota, recentemente lançado, é um passo claro 
na direção certa. 
 
 

Porque é que a Iwatani escolheu a Linde como sua parceira para o 
hidrogénio? 

Sadao Yasumi: Quando chegou a altura de escolher o parceiro 
certo para o nosso crescente foco no hidrogénio, uma delegação 
da empresa viajou até diversos países, em 2008, para conversar 
com os candidatos e avaliar a sua competência tecnológica. O 
que posso dizer – o que a Linde tinha para oferecer era 
simplesmente o pacote mais estimulante. Especialmente, a 
tecnologia de compressão iónica diferencia a Linde. Até agora, 
adquirimos quatro fábricas de hidrogénio e encomendámos um 
total de 28 postos de abastecimento de hidrogénio à Linde. 
 
 

Como é que avalia a colaboração com a Linde durante a 
pormenorização do projeto e a fase de personalização dos vossos 
postos de abastecimento de hidrogénio? 

Sadao Yasumi: A Linde e a Iwatani  trabalharam de forma 
extremamente próxima e produtiva desde o início – uma aliança 
enquadrada pelo nosso acordo de cooperação técnica. Uma 
equipa de engenheiros japoneses esteve quase sempre no 
Centro de Aplicação da Linde em Viena, a fim de verificar a 
conformidade do design com as regulamentações japonesas, 
discutir ajustamentos necessários com os engenheiros da Linde 
e integrar componentes personalizados. Também tomaram parte 
nos procedimentos de teste intensivos, concluídos antes das 
estações de compressão terem sido enviadas para o Japão. 
 
 

Quais foram as mais valiosas lições aprendidas até agora? 
Sadao Yasumi: Havia – e ainda há – muitos desafios a enfrentar 
para obter as aprovações necessárias para o mercado japonês, 
devido a códigos e padrões japoneses muito rigorosos. Superar 
estes obstáculos, em cooperação com a Linde, foi uma 
experiência muito positiva. 
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Vista do interior de uma estação de compressão 
de hidrogénio completamente montada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O funcionário da Linde, Kubulay Avci, 
monta os componentes de uma estação de 
compressão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Gestor de Contas-Chave Martin Pfandl (ao centro) mostra a 
Sadao Yasumi (à esquerda) e Hiroyuki Kusaka (à direita) a nova 
unidade de produção em série da Linde em Viena.
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HIDROGÉNIO – UM MOVIMENTO GLOBAL 
 
 
 
 
 

H2 H2 H2 
 
 
 

 
 
 

 
 

JAPÃO 
100 

POSTOS DE 
ABASTECIMENTO DE H2 

NO FINAL DE 2015 

CALIFÓRNIA (EU)  
70 

POSTOS DE 
ABASTECIMENTO DE H2 

NO INÍCIO DE 2016 

ALEMANHA 
50 

POSTOS DE 
ABASTECIMENTO DE H2 

NO FINAL DE 2015 
 
 
 
Nenhum motorista comprará um carro que 
não possa reabastecer. E nenhuma empresa 
de energia irá abrir um posto a menos que 
os carros estejam a fazer fila. A solução 
para esta variante de hidrogénio do clássico 
dilema da galinha e do ovo encontra-se na 
expansão gradual, coordenada, da 
infraestrutura de H2 – a começar nas áreas 
urbanas onde se encontram os primeiros 
veículos de teste a célula de combustível. 
Na Alemanha, esta abordagem – com a 
Linde a desempenhar um papel 
fundamental – levou à abertura ao negócio 
de 16 postos públicos de abastecimento de 
hidrogénio ao longo dos últimos anos. 
 
Está agora definido que o número de postos 
de abastecimento aumente de forma 
acentuada, mantendo o ritmo com o 
lançamento do projeto de produção de 
veículos a célula de combustível. O plano, 
apoiado pelo Ministério Federal dos 
Transportes, visa expandir a rede alemã de 
hidrogénio, com vista a cobrir 50 
localidades até ao final de 2015. E isto é 
apenas uma medida provisória. A iniciativa 
da indústria “H2Mobility” chegou já a 
acordo sobre um plano para intensificar de 
novo o ritmo, apontando o seu objetivo de 
cerca de 

400 postos de abastecimento de 
hidrogénio em todo o país em 2023. O 
investimento total neste projeto de 
infraestrutura pioneira é estimado em 
cerca de 400 milhões de EUR, tornando 
a Alemanha na pioneira da mobilidade 
por hidrogénio na Europa. Mas, também 
a nível internacional, os fabricantes de 
automóveis, as empresas de energia e gás 
e as instituições públicas estão a 
coordenar as suas atividades neste 
domínio. O exemplo mais recente é a 
iniciativa pan-europeia HyFIVE, fundada 
em Londres em abril de 2014, que está a 
investir cerca de 40 milhões de EUR na 
expansão da infraestrutura de H2. 
 
O Japão está a prosseguir planos 
igualmente ambiciosos. Aí, o Ministério 
da Economia, Comércio e Indústria 
(METI) está a apoiar uma iniciativa da 
indústria para construir 100 postos de H2, 
programados para estarem operacionais 
até ao final de 2015 → ENTREVISTA, 
PÁGINA 34. Enquanto isso, os 
fabricantes de automóveis do país estão a 
dar um novo impulso, com a Toyota a 
apresentar o seu primeiro veículo a 
célula de combustível, produzido em 
série, em novembro de 

2014. Os especialistas preveem que até 
dois milhões de carros a células de 
combustível irão estar a ser conduzidos nas 
ruas do Japão em 2025 – servidos por 
cerca de 1000 postos de hidrogénio. 
 
Na Califórnia – tradicionalmente na 
vanguarda dos movimentos de proteção 
ambiental –, a Parceria de Células de 
Combustível da Califórnia (a contrapartida 
da Parceria de Energia Limpa na 
Alemanha), enumera nove postos de 
abastecimento de hidrogénio atualmente 
abertos, predominantemente na região da 
Grande Los Angeles, afligida pela 
poluição atmosférica. Em dezembro de 
2014, entrou em funcionamento o primeiro 
posto de hidrogénio a retalho, construído 
pela Linde, em West Sacramento, 
acrescentando-se aos dois postos da Linde 
já existentes, construídos perto de San 
Francisco, em 2012-13, para abastecer 
autocarros movidos a células de 
combustível, operados pela AC Transit. Os 
preparativos para mais  postos de 
abastecimento de H2 estão em curso, com a 
Califórnia a poder vangloriar-se de um 
conjunto de cerca de 70 até ao início de 
2016. 
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Senhoras e Senhores, 
 
Tal como muitas outras empresas com operações globais, 
deparámo-nos com uma série de desafios ao longo do ano 
passado. A economia global não cresceu tão fortemente como 
se previa, o número de tensões geopolíticas aumentou e os 
mercados cambiais e os mercados financeiros estiveram 
extremamente voláteis. Não há dúvida de que o mundo se 
tornou mais complexo; as certezas habituais deixaram de se 
aplicar. Em geral, os riscos aumentaram. 

No conjunto, mantivemos a nossa própria posição neste 
ambiente de mercado exigente e competitivo, embora, no 
decorrer do ano, tivéssemos tido de ajustar os nossos objetivos 
para ter em conta a mudança de condições. 

A receita do Grupo aumentou, no exercício de 2014, em 
2,4 por cento, para mais de 17 mil milhões de EUR. Após o 
ajustamento, por efeitos de taxa de câmbio, foi equivalente a 
um crescimento de 4,5 por cento. O lucro operacional do 
Grupo, de pouco mais de 3,9 mil milhões de EUR, não foi tão 
alto como em 2013. Também precisam de ser considerados 
aqui os efeitos cambiais desfavoráveis. Sem essas distorções, 
o lucro operacional do Grupo teria sido 1,0 por cento maior do 
que no exercício anterior. 

No terceiro trimestre de 2014, tivemos de reconhecer 
algumas perdas por imparidade. Isto foi necessário porque a 
situação económica no Brasil e na Austrália piorou 
significativamente. Além disso, tivemos de levar em conta as 
mudanças estruturais que afetaram dois projetos na Ásia. Os 
itens não-recorrentes, que incluem igualmente os custos 
relacionados com medidas de melhoria da eficiência, tiveram 
um impacto sobre os nossos resultados das operações. Neste 
contexto, por exemplo, os lucros por ação foram menores do 
que em 2013, apesar de os lucros por ação antes de itens não 
recorrentes terem sido ligeiramente mais elevados do que no 
ano anterior. 

O nosso desempenho relativamente constante é uma prova 
da estabilidade fundamental do nosso modelo de negócio, que 
é voltado para a sustentabilidade. No negócio dos gases, 
fomos capazes de compensar, em grande medida, a vacilante 
procura em alguns mercados, como resultado da nossa 
presença global e o crescimento bem equilibrado em 
diferentes sectores. A Divisão de Engenharia replicou as boas 
tendências de receita já vistas em 2013. Além disso, o Grupo 
como um todo foi capaz de continuar a oferecer um nível 
relativamente elevado de rentabilidade, apesar das 
circunstâncias que, por vezes, foram difíceis. Isto permitiu-nos 
manter a nossa política de dividendos que está orientada para a 
continuidade. Na Assembleia Geral Anual, a 12 de maio de 
2015, o Conselho de Administração e o Conselho de 
Supervisão irão propor que seja pago aos senhores acionistas 
um dividendo de 3,15 EUR por ação. Este é um aumento de 
5,0 por cento em comparação com o dividendo de 3,00 EUR 
do ano passado. 

Estamos a trabalhar, dia após dia, para tornar o nosso Grupo 
ainda mais eficiente e mais rentável e, em conformidade, 
estabelecemos metas para os próximos meses e anos. 
Dependendo das tendências económicas e dos movimentos da 
taxa de câmbio, estamos a procurar que o Grupo atinja uma 
receita de entre 18,2 mil milhões de EUR e 19 mil milhões de 
EUR no exercício de 2015. Esperamos atingir um aumento do 
lucro operacional do Grupo no atual ano para entre 4,1 mil 
milhões de EUR e 4,3 mil milhões de EUR. O intervalo 
programado para o retorno sobre o capital investido (ROCE) é 
de entre 9 e 10 por cento. 

Estamos a interligar estes objetivos, através do 
aperfeiçoamento do nosso foco estratégico e o 
desenvolvimento rigoroso do nosso modelo organizacional. 
Isto significa que nos vamos concentrar, ainda em maior 
medida, no nosso negócio principal e, por isso, nas áreas que 
proporcionam o maior valor para o Grupo. A principal destas 
áreas é a área de produto de gás em garrafa. Também estamos 
constantemente a rever e a melhorar a nossa situação global. O 
nosso objetivo é aumentar a densidade de clientes, em 
especial, nos principais aglomerados da nossa indústria e 
continuar a ganhar quota de mercado nessas áreas. 

Ao desenvolvermos a nossa organização, o nosso princípio 
orientador é um forte foco no cliente. Por isso, temos 
transferido ainda mais responsabilidades para as nossas 
Unidades Regionais de Negócio. Confiamos em estruturas 
mais leves com responsabilidades claramente definidas, o que 
facilita a tomada de decisão rápida e uma veloz entrada em 
vigor de projetos ou o desenvolvimento de produtos e de 
estratégias de marketing e de vendas. Como uma organização 
de aprendizagem, vamos continuar a aplicar a cultura de 
organização de alto desempenho, firmemente estabelecida no 
Grupo há uma série de anos. Estamos a desenvolver e a pôr 
em prática processos claramente definidos em todo o Grupo e 
a assegurar que esses processos sejam uniformemente 
aplicados. De um ponto de vista organizacional, também 
lançámos as bases que nos permitem explorar oportunidades 
de negócios de forma eficaz à medida que vão surgindo. 

Estamos a fazer tudo isto com um objetivo claro em 
mente. Queremos oferecer o melhor serviço global possível 
aos nossos clientes, num mundo em que as exigências desses 
clientes estão a mudar rapidamente e numa era cada vez mais 
caracterizada pela digitalização e transparência global. 
Queremos ser o número um indiscutível em todos os aspetos 
da nossa indústria e impulsionar o desenvolvimento futuro do 
mercado a partir de uma posição de força. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. WOLFGANG BÜCHELE 
[PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LINDE AG]
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O CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO 
 
 
DR. WOLFGANG BÜCHELE 
NASCEU EM 1959 
 
Doutorado em Ciências Naturais [Dr. rer. nat.], 
Graduado em Química 
Presidente do Conselho de Administração 
 
Responsável pelo Desenvolvimento de Oportunidades & 
Projetos e as seguintes Funções Corporativas & de Apoio: 
Comunicação Corporativa & Relações com Investidores, 
Auditoria Interna Corporativa, Escritório Corporativo, 
Estratégia Corporativa & Informação sobre o Mercado, 
Recursos Humanos do Grupo, Questões Jurídicas & de 
Conformidade do Grupo, 
HSE [Saúde, Segurança, Meio Ambiente], Escritório de Gestão 
de Projetos/ LEAP e Gist 
Membro do Conselho de Administração desde 2014 
 
 
THOMAS BLADES 
NASCEU EM 1956 
 
Bacharel em Ciências de Engenharia Elétrica [Dipl.-Ing.] 
 
Responsável para o segmento das Américas, 
de Centros de Governação Global de Distribuição, 
Saúde e Operações, e de 
Empresas Globais de Gases de Hélio & Gases Raros 
Membro do Conselho de Administração desde 2012 
 
 
DR. CHRISTIAN BRUCH 
NASCEU EM 1970 
 
Doutorado em Engenharia [Dr.-Ing.] 
Graduado em Engenharia Mecânica 
 
Responsável pela Divisão de Engenharia e pela  
Função Corporativa & de Apoio à Tecnologia & Inovação 
Membro do Conselho de Administração desde 2015 

 
GEORG DENOKE 
NASCEU EM 1965 
 
Graduado em Ciência da Informação 
Graduado em Administração de Empresas [BA] 
 
Responsável pelas Funções Corporativas & de Apoio 
Contabilidade & Reporte, Serviços de Informação do Grupo, 
Seguros do Grupo, Fusões & Aquisições do Grupo, 
Contratação do Grupo, Gestão de Risco do Grupo, Fiscalidade 
do Grupo, 
Tesouraria do Grupo, Finanças Operacionais,  
Controlo Financeiro & Investimentos, Imobiliário e de 
Finanças/ Controlo Financeiro dos segmentos da EMEA, das 
Américas e da Ásia/ Pacífico 
Diretor de Recursos Humanos 
Membro do Conselho de Administração desde 2006 
 
 
BERND EULITZ 
NASCEU EM 1965 
 
Graduado em Engenharia 
 
Responsável pelo segmento da EMEA 
[Europa, Médio Oriente, África] 
Membro do Conselho de Administração desde 2015 
 
 
SANJIV LAMBA 
NASCEU EM 1964 
 
Revisor Oficial de Contas 
Bacharel em Comércio 
 
Responsável pelo segmento da Ásia/ Pacífico e pelos Centros 
de Governação Global de Gases para Comércio & 
Engarrafados [gás liquefeito e gás em garrafa] e Eletrónicos 
[gases eletrónicos] 
Membro do Conselho de Administração desde 2011

 
 
 
 
Saídos do Conselho de Administração: 
 
PROFESSOR DR. WOLFGANG REITZLE 
NASCEU EM 1949 
 
Doutorado em Engenharia [Dr.-Ing.], 
Graduado em Economia e Engenharia [Dipl.-Wirtsch.-Ing.] 
Presidente do Conselho de Administração 
 
Responsável pelas seguintes funções globais e centrais: 
Comunicação e Relações com Investidores,  
Recursos Humanos do Grupo,  
Questões Jurídicas & de Conformidade do Grupo,  
HSE [Saúde, Segurança e Meio Ambiente],  
Gestão da Inovação, Auditoria Interna,  
Transformação do Desempenho e Gist 
Membro do Conselho de Administração desde 2002 
Reformado a 20 de maio de 2014 

PROFESSOR DR. ALDO BELLONI 
NASCEU EM 1950 
 
Doutorado em Engenharia [Dr.-Ing.] 
 
Responsável pela Divisão de Engenharia, 
o segmento da EMEA [Europa, Médio Oriente, África]  
e pela Unidade de Negócios Global Tonnage 
[no próprio local] 
Membro do Conselho de Administração desde 2000 
Reformado a 31 de dezembro de 2014 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THOMAS BLADES – SANJIV LAMBA – BERND EULITZ 
DR. WOLFGANG BÜCHELE – GEORGD ENOKE – DR. CHRISTIAN BRUCH 

[DA ESQUERDA PARA A DIREITA] 
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O CONSELHO  
DE SUPERVISÃO 
 
 
Membros do Conselho de Supervisão 
 
DR. MANFRED SCHNEIDER 
[PRESIDENTE] 
Anterior Presidente do Conselho de Supervisão 
da Bayer AG 
 
HANS-DIETER KATTE1 
[VICE-PRESIDENTE] 
Presidente do Conselho de Empresa de Pullach, 
Divisão de Engenharia, Linde AG 
 
MICHAEL DIEKMANN 
[SEGUNDO VICE-PRESIDENTE] 
Presidente do Conselho de Administração 
da Allianz SE 
 
PROFESSORA DR.ª 
ANN-KRISTIN ACHLEITNER 
Professora na 
Universidade Técnica de Munique [TUM] 
 
DR. CLEMENS BÖRSIG2 
Presidente do Conselho de Administração 
da Deutsche Bank Foundation, 
Anterior Presidente do Conselho de Supervisão 
do Deutsche Bank AG 
 
ANKE COUTURIER1 
Responsável pelas Pensões Globais, 
Linde AG 
 
FRANZ FEHRENBACH 
Presidente do Conselho de Supervisão 
da Robert Bosch GmbH, 
Sócio-gerente da 
Robert Bosch Industrietreuhand KG 

GERNOT HAHL1 
Presidente do Conselho de Empresa de Worms, 
Divisão de Gases, Linde AG 
 
DR. MARTIN KIMMICH1 
Segundo Representante Autorizado da IG Metall 
Munique 
 
KLAUS-PETER MÜLLER 
Presidente do Conselho de Supervisão 
do Commerzbank AG 
 
XAVER SCHMIDT1 

Secretário do Conselho de Administração da IG 
Bergbau, Chemie, Energie Hannover 
 
FRANK SONNTAG1 
Presidente do Conselho de Empresa da Linde 
Engineering Dresden GmbH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Representante dos trabalhadores. 
2 Membro perito independente, conforme é definido pelos § 100 (5) e § 107 (4) da Lei das Sociedades por Ações Alemão 
(AktG). 
 
Os cargos noutros órgãos estatutários alemãos de supervisão e em órgãos alemães e estrangeiros comparáveis são 
apresentadas na NOTA [37] das Notas às demonstrações financeiras do Grupo. 
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Comissões do Conselho de Supervisão 
 
Comissão de de Mediação 
em conformidade com o § 27 (3) da Lei de  
Codeterminação Alemã (MitbestG) 
– DR. MANFRED SCHNEIDER 

[PRESIDENTE] 
– HANS-DIETER KATTE1 
– MICHAEL DIEKMANN 
– XAVER SCHMIDT¹ 
 
 
Comissão Permanente 
– DR. MANFRED SCHNEIDER 

[PRESIDENTE] 
– HANS-DIETER KATTE1 
– MICHAEL DIEKMANN 
– GERNOT HAHL1 
– KLAUS-PETER MÜLLER 
 
 
Comissão de Auditoria 
– DR. CLEMENS BÖRSIG2 

[PRESIDENTE] 
– PROFESSORA DR.ª 

ANN-KRISTIN ACHLEITNER 
– GERNOT HAHL1 
– HANS-DIETER KATTE1 
– DR. MANFRED SCHNEIDER 
 
 
Comissão de Nomeações 
– DR. MANFRED SCHNEIDER 

[PRESIDENTE] 
– MICHAEL DIEKMANN 
– KLAUS-PETER MÜLLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Representante dos trabalhadores. 
2 Membro perito independente, conforme é definido pelos § 100 (5) e § 107 (4) da Lei das Sociedades por Ações Alemão 
(AktG). 
 
Os cargos noutros órgãos estatutários alemãos de supervisão e em órgãos alemães e estrangeiros comparáveis são 
apresentadas na NOTA [37] das Notas às demonstrações financeiras do Grupo.
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Caros Acionistas 
 
 
 
 
A nossa empresa teve um bom desempenho, uma vez mais, 
durante o Exercício de 2014. 

O Conselho de Supervisão gostaria de agradecer ao 
Conselho de Administração e a todos os colaboradores da 
Linde pelo seu sentido de responsabilidade e trabalho árduo 
durante o passado ano. O nosso particular agradecimento e 
respeito vai para o nosso Presidente do Conselho de 
Administração, Professor Dr. Wolfgang Reitzle, e para o 
membro do Conselho de Administração, Professor Dr. Aldo 
Belloni, que abandonaram o Conselho de Administração em 
2014, tendo atingido o limite de idade prescrito, após muitos 
anos de serviço. Através do seu forte compromisso pessoal e 
da sua visão, deram forma ao desenvolvimento da Linde 
durante o tempo que estiveram na empresa. 
 
Visão global 
 
Durante o ano de referência, o Conselho de Supervisão 
realizou avaliações pormenorizadas de planeamento da 
sucessão para o Conselho de Administração, a situação do 
Grupo, as suas perspetivas e o seu desenvolvimento 
estratégico, bem como o posicionamento futuro, a longo 
prazo, do Grupo Linde e principais iniciativas individuais. 
Monitorizámos e aconselhámos o Conselho de Administração 
na execução das suas operações comerciais, em conformidade 
com as funções que nos são atribuídas por lei, pelos estatutos e 
pelos padrões processuais do Conselho de Supervisão. Através 
de atualizações verbais nas nossas reuniões e sob a forma de 
relatórios escritos, o Conselho de Administração forneceu-nos 
regularmente atualizações em tempo real e abrangentes sobre 
o desempenho da empresa, a situação económica, a 
rentabilidade e os planos para a empresa e as suas subsidiárias, 
bem como instruindo-nos acerca de todas as questões 
relevantes para a estratégia que está a ser prosseguida pela 
empresa e pelas suas subsidiárias, o planeamento, o 
desenvolvimento dos negócios, a situação de risco, a gestão de 
risco e a conformidade. Avaliámos a plausibilidade de todos 
os documentos que nos foram apresentados e consultámos 
regularmente o Conselho de Administração acerca de questões 
significativas. O Conselho de Supervisão esteve envolvido em 
todas as principais decisões tomadas pela empresa. Isso 
incluiu as operações e medidas do Conselho de Administração 
que exigiam a aprovação do Conselho de Supervisão, em 
particular, o programa anual de despesas de capital, grandes 
aquisições, desinvestimentos e a definição de medidas de 
capital e financeiras. Nas nossas comissões e nas reuniões do 
plenário do Conselho de Supervisão, foram realizadas revisões 
críticas dos relatórios e das resoluções propostas pelo 
Conselho de Administração e apresentámos as nossas 
sugestões. O Presidente do Conselho de Supervisão também 
assegurou que permanecia atualizado sobre a situação corrente 
dos negócios, transações comerciais significativas e decisões 
tomadas pelo Conselho de Administração, fazendo-o através 
de vários canais, incluindo as atas das reuniões do Conselho 
de Administração. Manteve um contacto estreito com o 
Conselho de Administração e com o Presidente do Conselho 
de Administração, em especial, partilhando informações e 
ideias e realizando consultas regulares com o CEO, em relação 

à estratégia do Grupo, ao planeamento, ao desenvolvimento de 
negócios, à situação de risco, à gestão de risco e à 
conformidade. Com base nos relatórios apresentados pelo 
Conselho de Administração e o relatório dos auditores, o 
Conselho de Supervisão foi capaz de se certificar quanto à 
eficácia do sistema de controlo de risco estabelecido, em 
conformidade com o § 91 (2) da Lei das Sociedades por Ações 
Alemã (AktG). Em nenhum momento durante o ano, o 
Conselho de Supervisão levantou objeções em relação à 
gestão sã e eficaz do Grupo. 
 
 
Reuniões e deliberações do 
Conselho de Supervisão 
 
Foram realizadas quatro reuniões do Conselho de Supervisão 
no exercício de 2014. Todos os membros do Conselho de 
Supervisão participaram nestas reuniões. Os membros do 
Conselho de Administração participaram regularmente nas 
reuniões do Conselho de Supervisão. Sempre que foi 
necessário, o Conselho de Supervisão reuniu-se sem a 
presença de qualquer membro do Conselho de Administração. 
É este regularmente o caso do início das reuniões, quando os 
itens da ordem do dia dizem respeito ao próprio Conselho de 
Administração. 

Além de analisar a evolução dos negócios correntes, as 
nossas reuniões também abordaram a situação financeira e de 
risco da Linde, a estratégia, a conformidade com as normas 
legais e orientações internas e as transações comerciais 
individuais importantes que requerem a aprovação do 
Conselho de Supervisão. Após uma análise aprofundada dos 
documentos apresentados e discussões pormenorizadas sobre 
as propostas do Conselho de Administração, o Conselho de 
Supervisão concedeu todas as aprovações necessárias. Em 
2014, todas as resoluções adotadas pelo Conselho de 
Supervisão foram aprovadas em reuniões. 

Uma vez mais, durante o ano de referência, as atividades 
consultivas e de monitorização do Conselho  de Supervisão 
foram focadas sobre as perspetivas de crescimento do Grupo, 
as suas linhas individuais de negócio e os segmentos 
reportáveis. Discutimos regularmente o potencial impacto da 
situação económica global com o Conselho de Administração, 
juntamente com questões relacionadas com o desenvolvimento 
de mercados individuais, ao mesmo tempo que discutíamos o 
modo de planear o futuro e considerávamos a estabilidade dos 
desenvolvimentos futuros. 

Na reunião do Conselho de Supervisão para aprovação das 
demonstrações financeiras, de 14 de março de 2014, 
discutimos em pormenor e aprovámos as demonstrações 
financeiras anuais da Linde AG e as demonstrações 
financeiras do Grupo relativas ao exercício encerrado a 31 de 
dezembro de 2013 e concordámos com a proposta de 
apropriação de ganhos. Discutimos questões relacionadas com 
o planeamento de sucessão do Conselho de Administração e, 
com base numa proposta da Comissão Permanente, chegámos 
a acordo sobre as metas alcançadas, no que respeita aos 
emolumentos em caixa variáveis e o total de remunerações 
auferidos pelos membros individuais do Conselho de 
Administração em 2013.
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Na sequência de uma revisão do sistema de remuneração do 
Conselho de Administração por um consultor independente de 
remuneração externa, fizemos ajustes para pôr o sistema em 
conformidade com as mais recentes recomendações contidas 
no Código de Governação Corporativa Alemão. Tendo em 
conta as recomendações da Comissão Permanente, chegámos a 
acordo sobre a remuneração do novo Presidente do Conselho 
de Administração, aprovámos os seus mandatos e funções 
adicionais e realizámos a revisão regular da remuneração paga 
aos membros do Conselho de Administração. Conforme foi 
recomendado pela Comissão Permanente, concordámos com 
adaptações às remunerações do Conselho de Administração. 
Utilizando comparações verticais e horizontais, fomos capazes 
de rever e confirmar a adequação do sistema de remuneração. 
Em conformidade com a nova recomendação incluída no 
Código de Governação Corporativa Alemão, definimos os 
grupos de comparação “Quadros superiores” e “Pessoal 
relevante” para efeitos de comparação vertical. Além disso, 
emitimos a declaração de conformidade com o Código de 
Governação Corporativa Alemão e adotámos o relatório do 
Conselho de Supervisão e o Relatório de Governação 
Corporativa para 2013, bem como a ordem do dia da 
Assembleia Geral Anual, incluindo as resoluções propostas. À 
luz das mudanças na composição do Conselho de Supervisão, 
no seguimento da eleição de membros em 2013, confirmámos 
os objetivos adotados em 2011, no que respeita à sua 
composição, e fizemos notar que, com base na nossa avaliação, 
o Conselho de Supervisão será composto exclusivamente por 
pessoas que sejam suficientemente independentes. Além dos 
seus relatórios periódicos sobre o desempenho empresarial e a 
situação geral do Grupo Linde, o Conselho de Administração 
também nos apresentou um plano atualizado para o exercício 
de 2014 e a atualização do plano empresarial a médio prazo. 
Isto incluiu informações sobre os desvios do orçamento do ano 
anterior. O Conselho de Administração tratou em pormenor os 
indicadores-chave de desempenho selecionados e informou-
nos sobre o seu impacto financeiro e operacional na Linde. 

Imediatamente antes da Assembleia Geral Anual de 20 de 
maio de 2014, o Conselho de Administração informou sobre o 
desempenho dos negócios no primeiro trimestre de 2014, bem 
como sobre o desenvolvimento de negócios atuais e a situação 
económica da Linde. O Conselho de Administração 
prosseguiu, informando-nos acerca da colocação bem-sucedida 
de uma obrigação no valor de 300 milhões de EUR. Este valor 
será utilizado para fornecer fundos adicionais aos planos de 
benefício de pensões definidos na Alemanha. Também 
aprovou a nomeação de um membro do Conselho de 
Administração para um conselho consultivo. Além disso, a 
reunião foi utilizada para se preparar a próxima reunião de 
acionistas. 

Na nossa reunião de 29 de setembro de 2014, o Conselho 
de Administração descreveu em pormenor a situação 
económica que enfrenta o Grupo Linde e as suas divisões e 
descreveu a perspetiva para o exercício de 2014. O novo 
Presidente do Conselho de Administração apresentou a sua 
visão da empresa após os seus primeiros 100 dias no cargo. A 
reunião também se concentrou sobre os progressos alcançados 
na execução das estratégias destacadas em anos anteriores, o 
desenvolvimento estratégico e o ambiente competitivo do 
Grupo. Foram abordados em pormenor os últimos 
desenvolvimentos em relação à estratégia e à situação 
competitiva do Grupo Linde 

e das suas divisões. As questões-chave discutidas incluíram o 
posicionamento estratégico, a direção da Linde e as suas 
divisões, projetos considerados ou lançados a esse respeito, 
bem como o impacto de tais projetos na situação financeira, 
nos ativos líquidos e nos resultados das operações do Grupo 
Linde. Tendo em conta o clima económico geral atual, o 
Conselho de Administração definiu as oportunidades e os 
riscos de um ambiente internacionalmente competitivo, bem 
como o significado e futuro desenvolvimento do programa de 
otimização de processos e ganhos de eficiência. Com base em 
relatórios verbais do Conselho de Administração, o Conselho 
de Supervisão vê com satisfação que a estrutura e os processos 
do Grupo estão a ser continuamente avaliados e racionalizados, 
a fim de aumentar e consolidar a competitividade a longo 
prazo em todos os segmentos empresariais. Também foram 
apresentadas ao Conselho de Supervisão operações que exigem 
a sua aprovação, na forma de medidas estruturais e de 
financiamento interno. Foram devidamente aprovadas. Foi 
tomada a decisão de renovar a nomeação de Thomas Blades 
para o Conselho de Administração, por cinco anos, até 7 de 
março de 2020, após o fim do seu primeiro mandato. Houve 
também uma discussão acerca do desenvolvimento futuro da 
organização de gestão e questões do Conselho. 

Na última reunião do ano, a 5 de dezembro de 2014, 
olhámos para a evolução dos negócios atuais e do desempenho 
do Grupo em comparação com os seus principais concorrentes. 
O Conselho de Administração deu informação sobre os 
negócios atuais e a situação financeira até ao final do terceiro 
trimestre. Com base em documentação exaustiva, também 
tratámos da pré-visualização das demonstrações financeiras de 
2014, do orçamento para o exercício de 2015 e do plano 
empresarial de médio prazo para os anos de 2016 a 2018, 
incluindo as despesas financeiras, de planos de capital e de 
recursos humanos. Cada um deles foi considerado em 
pormenor. Realizámos uma extensa revisão das hipóteses 
colocadas pelo Conselho de Administração, nomeadamente no 
que respeita aos riscos para o Grupo associados ao 
enquadramento económico geral. O Conselho de 
Administração explicou quaisquer desvios entre os planos e as 
metas e os resultados reais. Tratámos, também, longamente da 
proposta do Conselho de Administração relativa ao programa 
de investimentos de 2015, bem como considerámos um pedido 
de um membro do Conselho de Administração quanto à 
aceitação de uma posição no conselho de supervisão de outra 
empresa. Após uma cuidadosa análise, concedemos a nossa 
aprovação em ambos os casos. O Presidente do Conselho de 
Administração apresentou um relatório intercalar sobre o 
desenvolvimento da organização de gestão e sobre 
considerações estratégicas. Também na agenda estiveram 
questões relacionadas com o planeamento de sucessão para o 
Conselho de Administração e os emolumentos pagos ao 
Conselho de Administração. Decidimos expandir o Conselho 
de Administração, através da nomeação de dois gestores da 
Linde com experiência internacional. A partir de 1 de janeiro 
de 2015, em ambos os casos, foi decidido nomear o Dr. 
Christian Bruch e Bernd Eulitz para o Conselho de 
Administração, para um mandato de três anos, ou seja, até 31 
de dezembro de 2017. A questão da sua remuneração também 
foi considerada. Os dois novos membros sucederão ao 
Professor Dr. Aldo Belloni. Ambos os novos membros têm 
experiência de mais de dez anos de trabalho em cargos de 
gestão no 
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Grupo Linde, no país e no estrangeiro. Como resultado dessas 
consultas, o Conselho de Administração será composto por 
seis membros a partir de 1 de janeiro de 2015. 
 
 
Comissões e  
reuniões de comissões 
 
O Conselho de Supervisão continua a ter quatro comissões: a 
Comissão de Mediação, formada sob o § 27 (3) da Lei de 
Codeterminação Alemã (MitbestG), a Comissão Permanente, 
a Comissão de Auditoria e a Comissão de Nomeações. O 
Presidente do Conselho de Supervisão preside a todas as 
comissões, com a exceção da Comissão de Auditoria. A lista 
dos atuais membros de cada comissão estão na PÁGINA 43. 
As informações acerca das responsabilidades de cada 
comissão são dadas no RELATÓRIO DE GOVERNAÇÃO 
CORPORATIVA NAS PÁGINAS 50 A 57. 

A Comissão Permanente do Conselho de Supervisão 
realizou três reuniões durante o ano de referência. Além disso, 
foi aprovada uma resolução durante os procedimentos escritos. 
O Presidente da Comissão Permanente também se manteve em 
estreita ligação com os outros membros da comissão, fora das 
reuniões, a fim de colaborar em questões específicas. A 
Comissão Permanente nomeou um consultor independente de 
remuneração externa para conduzir uma revisão do sistema de 
remuneração do Conselho de Administração e preparar as 
decisões do Conselho de Supervisão sobre os emolumentos 
pagos ao Conselho de Administração. Além disso, a Comissão 
Permanente preparou a nomeação dos dois novos membros do 
Conselho de Administração, Dr. Christian Bruch e Bernd 
Eulitz. Ao fazer a sua recomendação de nomeação, a 
Comissão Permanente guiou-se pelos critérios estabelecidos 
no Código de Governação Corporativa Alemão e os termos 
dos padrões processuais do Conselho de Supervisão e da Lei 
das Sociedades por Ações Alemã (AktG), particularmente no 
que diz respeito à sua ampla especialização industrial e 
tecnológica, experiência internacional e qualidades de gestão. 
A Comissão Permanente também aprovou as mudanças nos 
estatutos, exigidas como resultado da emissão de ações, para 
cumprir opções sobre ações, e deu o seu consentimento aos 
membros do Conselho de Administração para que assumissem 
mandatos e ocupações secundárias noutras empresas, 
estabelecimentos e instituições. No decorrer de uma reunião 
extraordinária, convocada a curto prazo, sob a forma de uma 
conferência telefónica, o Conselho de Administração forneceu 
informações sobre um anúncio ad-hoc, exigido pela legislação 
do mercado de capitais, em relação a perdas por imparidade e 
à adaptação das metas de crescimento da empresa em conjunto 
com o reporte do terceiro trimestre. 

A Comissão de Auditoria reuniu-se em análise, quatro 
vezes durante o ano, na presença dos auditores, do Presidente 
do Conselho de Administração e do Diretor Financeiro. 
Discutiu e reviu  em pormenor as demonstrações financeiras 
anuais da Linde AG e as demonstrações financeiras do Grupo, 
os relatórios de Gestão, a proposta de aplicação dos resultados 
e os relatórios de auditoria, incluindo o relatório sobre o foco 
da auditoria e a apresentação oral pelos auditores dos 
principais 

resultados da auditoria. A Comissão de Auditoria não levantou 
objeções com base nas suas avaliações. Não foram detetadas 
pelos auditores deficiências significativas no sistema de 
controlo interno, relacionado com a contabilidade, ou no 
sistema para a identificação precoce de riscos. A Comissão de 
Auditoria também discutiu os relatórios financeiros 
intercalares e semestrais, previamente à sua publicação, com 
base em relatórios apresentados pelo Conselho de 
Administração e pelos auditores. As  discussões incidiram 
igualmente sobre o anúncio ad-hoc em relação a reportes Q3. 
Além disso, esta Comissão preparou a proposta do Conselho 
de Supervisão sobre a nomeação dos auditores para a 
Assembleia Geral Anual, emitiu o mandato de auditoria para 
os auditores, determinou o foco da auditoria e acordou os 
honorários de auditoria. A Comissão de Auditoria monitorizou 
a independência, as qualificações, a rotação e a eficiência dos 
auditores e dos serviços prestados pelos auditores, para além 
da própria auditoria. Celebrou igualmente um acordo com os 
auditores, nos termos do regulamento interno do Grupo, 
acerca da prestação de serviços não relacionados com a 
auditoria e os auditores informaram a Comissão, em cada uma 
das suas reuniões, acerca dos honorários que tinha cobrado em 
relação a tais serviços. Além disso, manteve-se atualizado 
sobre a evolução do sistema de gestão de risco e das estruturas 
de conformidade, questões de conformidade, quaisquer riscos 
legais ou regulamentares, a situação de risco e a identificação 
e monitorização do risco dentro do Grupo. A Comissão de 
Auditoria também analisou a evolução dos sistemas de 
controlo interno dentro do Grupo com base numa apresentação 
do Conselho de Administração. Recebeu um relatório sobre a 
estrutura, funções e responsabilidades dentro do departamento 
de Auditoria Interna, no seu trabalho de auditoria e acerca do 
plano de auditoria para 2014. A Comissão de Auditoria foi 
informada acerca da eficiência do sistema de controlo interno, 
sistema de gestão de risco e sistema de auditoria interna; 
discutiu as conclusões em pormenor, tendo ficado 
convenientemente satisfeito quanto à eficácia dos sistemas em 
questão. O Conselho de Administração também informou a 
Comissão de Auditoria, numa base regular, no que diz respeito 
ao estatuto de várias atividades relacionadas com o 
financiamento externo e interno do Grupo e à salvaguarda da 
sua liquidez. Deu relato sobre questões correntes, tais como as 
atividades da Linde na Rússia, o processo de avaliação de 
risco da ligação e questões fiscais. Os chefes de departamento 
também participaram em reuniões da Comissão de Auditoria, 
apresentando relatórios e respondendo a perguntas 
relacionadas com determinados itens da agenda. Além disso, o 
Presidente da Comissão de Auditoria manteve conversações 
sobre questões relevantes com o Presidente do Conselho de 
Supervisão, o Presidente do Conselho de Administração, o 
Diretor Financeiro e os auditores em particular, nos períodos 
entre as reuniões da comissão. A Comissão de Auditoria e, 
sempre que necessário, o Conselho de Supervisão foram 
regularmente informados acerca do resultado dessas 
discussões. 

A Comissão de Nomeações e a Comissão de Mediação 
não precisaram de ser convocadas durante o ano em análise. 
Todos os membros de comissão estiveram presentes nas 
respetivas reuniões de comissão. Dois membros do Conselho 
de Supervisão não puderam tomar parte na conferência 
telefónica da Comissão Permanente sobre os reportes ad hoc 
devido ao curto aviso prévio. 
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Os presidentes das comissões informaram em pormenor a 
reunião plenária do Conselho de Supervisão sobre as agendas e 
os resultados das reuniões das suas comissões a seguir às suas 
sessões. 
 
 
Governação corporativa e 
declaração de conformidade 
 
Monitorizámos continuamente as mudanças do Código de 
Governação Corporativa Alemão e verificámos 
permanentemente se as disposições estavam a ser aplicadas 
corretamente. Em março de 2015, o Conselho de 
Administração e o Conselho de Supervisão emitiram uma 
declaração de conformidade atualizada, em conformidade com 
o § 161 da Lei das Sociedades por Ações Alemã (AktG) e 
tornaram-na permanentemente disponível aos seus acionistas 
no site da empresa WWW. LINDE.COM. A informação 
complementar sobre a governação corporativa da Linde poderá 
ser encontrada no Relatório de Governação Corporativa. VER 
PÁGINAS 50 A 57. 
 
 
Demonstrações financeiras anuais e 
demonstrações financeiras do Grupo 
 
A KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlim 
(KPMG) auditou as demonstrações financeiras anuais da Linde 
AG, elaboradas em conformidade com os princípios 
estabelecidos no Código Comercial Alemão (HGB), bem como 
as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Linde 
relativas ao exercício encerrado a 31 de de dezembro de 2014, 
elaboradas em conformidade com as IFRS, tal como são 
adotadas pela União Europeia, incluindo o relatório de gestão 
combinada da Linde AG e do Grupo Linde, em conformidade 
com os padrões alemães geralmente aceites para a auditoria das 
demonstrações financeiras e em conformidade suplementar 
com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA). Os 
auditores confirmaram que as demonstrações financeiras do 
Grupo e o relatório de gestão combinada satisfazem as 
exigências estabelecidas no § 315a (1) do Código Comercial 
Alemão (HGB) e emitiram pareceres sem ressalvas tanto para 
as demonstrações financeiras do Grupo como para as 
demonstrações financeiras anuais. Em conformidade com os 
termos da sua contratação, a KPMG auditou os relatórios 
financeiros intercalares e semestrais do exercício de 2014. Em 
nenhum momento essa auditoria suscitou quaisquer objeções. 
A KPMG também confirmou que o sistema de identificação 
precoce de riscos estava em conformidade com os requisitos 
legais. Não foram identificados nenhuns riscos que possam 
afetar a viabilidade da empresa como uma preocupação 
constante. O foco da auditoria durante o exercício de 2014 foi 
uma revisão da integração das aquisições, após a fusão, no 
ambiente controlado da Linde AG, de um ponto de vista 
contabilístico, utilizando o exemplo específico da Lincare 
EUA. Não foram detetadas pelos auditores deficiências 
significativas relacionadas com a contabilidade no sistema de 
controlo interno ou no sistema para a identificação precoce de 
riscos. Uma vez mais, durante o ano de referência, os auditores 
declararam à Comissão de Auditoria a sua independência. 

Os documentos relativos às demonstrações financeiras e aos 
relatórios de auditoria foram entregues a todos os membros do 
Conselho de Supervisão em tempo útil. Foram, então, objeto 
de deliberações extensivas na reunião da Comissão de 
Auditoria de 12 de março de 2015 e na reunião do Conselho de 
Supervisão para aprovar as demonstrações financeiras de 13 de 
março de 2015. Os auditores participaram nas discussões, tanto 
na reunião da Comissão de Auditoria, como na reunião 
plenária do Conselho de Supervisão. Aí, apresentaram os 
principais resultados das suas auditorias e puderam fornecer 
informações suplementares e responder a perguntas. A 
Comissão de Auditoria também apresentou os resultados da 
sua avaliação ao Conselho de Supervisão. Nós próprios, 
conduzimos um exame de todos os documentos apresentados e 
dos relatórios de auditoria e discutimo-los em pormenor. 
Depois de termos analisado os resultados da avaliação 
preliminar da Comissão de Auditoria e os resultados finais da 
nossa própria avaliação dos documentos que nos foram 
apresentados pelo Conselho de Administração e pelos 
auditores, não encontrámos motivos para objeção e 
concordámos com os resultados da auditoria da KPMG. 
Vimos, por este meio, aprovar e adotar as demonstrações 
financeiras da Linde AG e as demonstrações financeiras do 
Grupo relativas ao exercício encerrado a 31 de dezembro de 
2014, tal como foram redigidas pelo Conselho de 
Administração; as demonstrações financeiras anuais da Linde 
AG são, desta forma, as finais. Aprovámos igualmente a 
proposta do Conselho de Administração para a aplicação dos 
resultados. 
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Mudanças na composição do 
Conselho de Supervisão e do 
Conselho de Administração 
 
Não houve mudanças no Conselho de Supervisão durante o 
período de referência. Uma visão geral da composição do 
Conselho de Supervisão e das suas comissões é disponibilizado 
nas PÁGINAS 42 A 43. 

O Dr. Wolfgang Büchele assumiu a sua posição no 
Conselho de Administração com efeitos a partir de 1 de maio de 
2014. Sucedeu ao Professor Dr. Wolfgang Reitzle, como 
Presidente do Conselho de Administração, com efeitos a partir 
de 20 de maio de 2014, no final da Assembleia Geral Anual. 
Tendo atingido o limite de idade prescrito, o Professor Dr. 
Wolfgang Reitzle saiu do Conselho de Administração após 12 
anos, onze deles na qualidade de CEO. Tendo também atingido 
o limite de idade prescrito, o Professor Dr. Aldo Belloni, o 
membro do Conselho de Administração responsável pela 
Divisão de Engenharia, o segmento da EMEA (Europa, Médio 
Oriente e África) e as operações no próprio local da Divisão de 
Gases, saiu do Conselho de Administração com efeitos a partir 
de 31 de dezembro de 2014, depois de ter servido o Conselho 
durante 15 anos. Com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2015, 
nomeámos dois gestores da Linde com experiência 
internacional para o Conselho de Administração da Linde AG. 
O Dr. Christian Bruch, anteriormente gestor na Divisão de 
Engenharia, é agora o membro do Conselho de Administração 
responsável pela Divisão de Engenharia. Bernd Eulitz, 
anteriormente responsável pela região de gases do Sudeste 
Asiático no Grupo Linde, é agora o membro do Conselho de 
Administração encarregado do segmento de gases da EMEA. 
 
 
 

MUNIQUE, 13 DE MARÇO DE 2015 
EM NOME DO CONSELHO 

DE SUPERVISÃO 
 
 
 
 
 
 
 

DR. MANFRED SCHNEIDER 
[PRESIDENTE DO CONSELHO 

DE SUPERVISÃO DA LINDE AG] 
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Conformidade com o Código  
de Governação Corporativa Alemão 
e declarações de conformidade 
 
A Linde AG segue o Código de Governação Corporativa 
Alemão apresentado pela ‘Comissão Governamental do 
Código de Governação Corporativa Alemão’ e com as 
alterações introduzidas de tempos a tempos. Em março de 
2014, o Conselho de Administração e o Conselho de 
Supervisão da Linde AG emitiram uma declaração de 
conformidade com as recomendações do Código de 
Governação Corporativa Alemão, com as alterações 
introduzidas a 13 de maio de 2013, em conformidade com o § 
161 da Lei das Sociedades por Ações Alemã (AktG) e tornou 
esta declaração permanentemente à disposição do público no 
site da Linde. 

Não houve mudanças ou aditamentos ao Código de 
Governação Corporativa Alemão após a apresentação da 
declaração em março de 2014. A 24 de junho de 2014, foram 
adicionados mais pormenores para as explicações dadas nos 
quadros-modelo para a apresentação da remuneração dos 
membros do conselho de administração, no Apêndice ao 
Código de Governação Corporativa Alemão. Estes 
esclarecimentos entraram em vigor após a sua publicação na 
secção oficial do Diário Oficial da União alemão a 30 de 
setembro de 2014. O Conselho de Administração e o Conselho 
de Supervisão estudaram em pormenor as exigências do 
Código de Governação Corporativa Alemão, com as 
alterações de 13 de maio de 2013 e 24 de junho de 2014, antes 
de terem emitido a seguinte declaração de conformidade, em 
março de 2015. 

“O Conselho de Administração e o Conselho de Supervisão 
da Linde AG declaram, em conformidade com o § 161 da Lei 
das Sociedades por Ações Alemã: 

Todas as recomendações da ‘Comissão Governamental 
do Código de Governação Corporativa Alemão’, com as 
alterações introduzidas de tempos a tempos, foram cumpridas 
desde a última declaração de conformidade e – exceto para a 
seguinte exceção – serão cumpridas no futuro. 
 
Cláusula 4.2.3, parágrafo 2, frase 6 
Em conformidade com a cláusula 4.2.3, parágrafo 2, frase 6 
do Código de Governação Corporativa Alemão, a 
remuneração total e quanto aos seus componentes variáveis 
dos membros do Conselho de Administração deverá ser 
limitada a um determinado montante máximo. Os contratos 
de trabalho dos membros do Conselho de Administração não 
incluem um limite máximo para a remuneração total dos 
membros do Conselho de Administração; os componentes 
variáveis são limitados, tal como é descrito abaixo. 

Os componentes dos emolumentos em caixa variáveis são 
limitados em termos de montantes. O Plano de Incentivo de 
Longo Prazo que proporciona uma remuneração sob a forma 
de opções de compra de ações (ações de desempenho) e 
ações gratuitas ligadas a um investimento pessoal (ações 
paritárias) tem um limite em termos de montantes, no 
momento da concessão de direitos de opção e de direitos a 
ações paritárias. No entanto, o valor das ações de 
desempenho e das ações paritárias após um período de 
carência de vários anos não está limitado em termos de 
quantidades. Um tal limite adicional não foi considerado 
adequado. Em tal caso, a sincronização dos interesses dos 
acionistas e dos membros do Conselho de Administração, a 
ser alcançada por uma remuneração baseada em ações, seria 
interrompido, o que, em nossa opinião, não seria do interesse 
dos acionistas. 

Uma vez que no futuro o valor das ações de desempenho 
e das ações paritárias, após a expiração de um período de 
carência de vários anos, não deverá ter um limite, não será 
definido no futuro um teto máximo para o montante da 
remuneração.” 

A presente declaração de conformidade e todas as 
anteriores declarações de conformidade com o Código de 
Governação Corporativa Alemão estão disponíveis no site da 
empresa em 
WWW.LINDE.COM/DECLARATIONOFCOMPLIANCE. 

A Linde AG também está em conformidade com as 
sugestões feitas no Código, com uma única exceção: 

O Código sugere que deverá ser possível que os 
acionistas sigam a Assembleia Geral Anual através dos 
modernos meios de comunicação (por exemplo, a Internet). 
Nós transmitimos o discurso de abertura feito pelo Presidente 
do Conselho de Supervisão e também o discurso do 
Presidente do Conselho de Administração, mas não a 
discussão geral. Em princípio, os estatutos permitem a 
transmissão da Assembleia Geral Anual na íntegra através de 
meios eletrónicos. No entanto, por respeito para com a 
privacidade dos acionistas, não transmitimos as contribuições 
de oradores individuais. No entanto, vamos continuar a seguir 
de perto os desenvolvimentos. 
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Práticas de governação corporativa  
 
A Linde AG tem tradicionalmente atribuído uma grande 
importância a uma gestão sólida, responsável e a uma 
supervisão ligada à criação de valor acrescentado sustentável. 
O nosso sucesso sempre foi baseado na cooperação estreita e 
eficaz entre os Conselhos de Administração e de Supervisão, 
na consideração dos interesses dos acionistas, num estilo 
aberto de comunicação corporativa, em procedimentos 
contabilísticos e de auditoria apropriados e numa abordagem 
responsável do risco e das normas jurídicas e regras internas do 
Grupo. 

A Linde mantém altos padrões éticos. Em 2007, o 
Conselho de Administração desenvolveu uma filosofia 
corporativa intitulada O Espírito da Linde e concebeu um novo 
código de conduta, conhecido como o Código de Ética, 
divulgando ambos por todo o Grupo. Em 2013, foi publicada 
uma nova versão da brochura O Espírito da Linde, a fim de 
destacar a grande importância dos valores centrais com que o 
Grupo está comprometido. O Espírito da Linde descreve a 
cultura corporativa que se manifesta na visão da Linde e os 
valores e princípios que sustentam as atividades do dia a dia. A 
edição de 2013 da brochura reflete o modo como o Espírito da 
Linde é traduzido na realidade quotidiana. O Código de Ética 
estabelece o compromisso assumido por todos os 
colaboradores do Grupo Linde de darem cumprimento às 
normas legais e de defenderem e protegerem os valores éticos 
e morais do Grupo. É baseado na cultura corporativa da Linde 
e está em conformidade com os seus valores globais e 
princípios fundamentais. O Conselho de Administração 
também emitiu as suas próprias orientações em matéria de lei 
da concorrência/ antimonopólio, de prevenção da corrupção, de 
contratação de agentes de vendas, de segurança no trabalho, de 
proteção ambiental e de saúde, de qualidade e de contratação. 
Tal como o Código de Ética, estas orientações aplicam-se  a 
todos os colaboradores do Grupo Linde. Em 2013, também foi 
publicado um código de conduta global para os fornecedores 
da Linde AG, com o objetivo de tornar ainda mais 
transparentes aos nossos fornecedores as nossas expectativas 
em relação a eles. O Guia de Conformidade de Saúde foi 
adotado e publicado em 2014. É um complemento à orientação 
global sobre a prevenção da corrupção e, sujeito a leis mais 
rigorosas a nível local, impõe os padrões mínimos que regem a 
cooperação responsável e ética com os profissionais de saúde e 
os estabelecimentos médicos, o material publicitário, a 
cooperação e interação com organizações de pacientes e a 
proteção dos dados dos pacientes, bem como a definição de 
regras para estudos clínicos. 
 
Conformidade 
Para reforçar a conformidade, quer com as normas legais, quer 
com os princípios voluntários, o Grupo tem uma organização 
global de conformidade. As atividades de conformidade em 
todo o Grupo Linde estão focadas, em particular, sobre a lei 
antimonopólio, a luta contra a corrupção, o controlo da 
exportação e de proteção de dados. Um processo de análise de 
risco de ligação (avaliação do risco de conformidade) foi 
introduzido em 2014, abrangendo as questões de conformidade 
geral, a lei antimonopólio e corrupção. Os colaboradores que 
trabalham a tempo inteiro em Conformidade estão filiados no 
Grupo Jurídico. Os responsáveis pela conformidade foram 
designados nas divisões, unidades de negócio e segmentos 
operacionais para apoiarem a observância à escala do Grupo 

do programa de conformidade. O Chefe do Gabinete de 
Conformidade coordena e põe em prática as medidas de 
conformidade. O Conselho de Administração e a Comissão de 
Auditoria do Conselho de Supervisão são regularmente 
informados sobre o atual estado de progresso da organização 
de conformidade, incluindo as medidas destinadas a comunicar 
as regras de conduta existentes a colaboradores, colaboradores 
em formação nessas regras e atualizar as regras sempre que 
necessário. A formação é disponibilizada a colaboradores da 
Linde em todo o mundo. Os cursos em sala de aula são 
complementados por um programa de ensino por via eletrónica 
em todo o Grupo. Até ao final de 2014, tinham sido realizadas 
mais de 49 000 sessões de formação por via eletrónica acerca 
do código de conduta, juntamente com cerca de 9000 sessões 
por via eletrónica sobre a lei antimonopólio. Além disso, foi 
disponibilizada formação no local de trabalho, por formadores 
qualificados, a mais de 15 000 membros da equipa. Criamos, 
assim, um ambiente de trabalho em que os nossos 
colaboradores estão inteiramente familiarizados com as nossas 
regras e orientações. Além disso, ao longo de 2014, foram 
tratadas mais de 5400 questões relativas à conformidade pelo 
Responsável dedicado à Conformidade. 

O sistema de reporte da Linha de Integridade é um 
elemento importante da estrutura de conformidade do Grupo 
Linde. Ele permite que as partes interessadas, internas e 
externas, levantem questões ou relatem quaisquer dúvidas ou 
suspeitas que possam ter. Em 2014, os departamentos de 
Auditoria Interna, Recursos Humanos e  Jurídico do Grupo e o 
departamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
realizaram cerca de 127 inquéritos, com base em informações 
recebidas através da Linha de Integridade. Se uma averiguação 
interna revelar que as dúvidas ou suspeitas levantadas eram 
justificadas, um processo prescrito será utilizado, num prazo 
definido, para determinar quais as medidas que são necessárias 
e se estas foram postas em prática. 

Toda a informação sobre os valores fundamentais e a 
política de conformidade da Linde poderá ser encontrada no 
site da empresa em WWW. LINDE. 
COM/GUIDELINESCOREVALUES e WWW.LINDE..COM/ 
CORPORATEGOVERNANCE. 
 
Conselho de Administração e  
procedimentos do Conselho de Supervisão 
A Linde AG, que tem a sua sede social em Munique, é regida 
pelas disposições da Lei das Sociedades por Ações Alemã 
(AktG) e a Lei de Codeterminação Alemã, a regulamentação 
do mercado de capitais e as regras estabelecidas nos estatutos 
da sociedade. O Conselho de Administração e o Conselho de 
Supervisão são responsáveis pelas funções de gestão e de 
supervisão que lhes foram atribuídas. Cooperam estreitamente 
no interesse da Linde, para garantir a continuação do Grupo 
como uma preocupação constante e para criar valor sustentável 
acrescentado. Deverão agir no interesse dos acionistas e em 
benefício do Grupo. 
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Conselho de Administração 
 O Conselho de Administração da Linde AG é responsável pela 
gestão da empresa e pela condução dos seus negócios. As suas 
ações e decisões estão ligadas aos melhores interesses do 
Grupo, levando em consideração as preocupações de 
acionistas, colaboradores, clientes e outras partes interessadas. 
O seu objetivo é criar valor sustentável para as partes 
interessadas. O Conselho de Administração estabelece a 
direção estratégica do Grupo, coordena esta estratégia com o 
Conselho de Supervisão, garante que está devidamente posta 
em prática e analisa os progressos efetuados, durante as 
discussões regulares com o Conselho de Supervisão. É também 
responsável pelos planos de negócios anual e multianual, o 
financiamento do Grupo e a elaboração das demonstrações 
financeiras trimestrais, semestrais, anuais do Grupo. Além 
disso, o Conselho de Administração assegura que estão em 
vigor sistemas de gestão de risco e de controlo de risco 
apropriados e disponibiliza relatórios regulares, atualizados e 
pormenorizados ao Conselho de Supervisão sobre todas as 
questões relevantes do Grupo, incluindo planos empresariais, 
estratégicos, a médio prazo, as tendências empresariais, a 
situação de risco, a gestão de risco e a conformidade com as 
normas legais e as orientações internas do Grupo. O Conselho 
de Administração também toma as medidas necessárias para 
facilitar a conformidade nas empresas do Grupo. Dada a 
extensa cobertura pelo Grupo de mercados internacionais e de 
sectores da indústria, o Conselho de Administração é 
responsável por assegurar que esta diversidade se reflete a 
nível da gestão. O objetivo é reunir as melhores equipas em 
todo o mundo. A estratégia de RH do Grupo inclui a definição, 
a concretização e a evolução contínua dos programas de 
desenvolvimento de talentos à escala do Grupo. A Linde apoia 
a diversidade intercultural, através da adoção de uma política 
internacional de recursos humanos e de nomeações para além 
das fronteiras nacionais. Outro foco das atividades da Linde 
em matéria de diversidade é o aumento da proporção de 
mulheres em cargos de gestão do Grupo. No primeiro semestre 
de 2015, a Linde está a planear a realização de workshops de 
informação e comunicação para quadros superiores sobre o 
tema da diversidade de género. O Conselho de Administração 
também está a apoiar numerosas medidas, derivadas de 
iniciativas dos colaboradores, para promover as mulheres. 
Entre elas incluem-se eventos de trabalho em rede, programas 
de formação para mulheres com responsabilidades de gestão 
ou potencial de liderança e um projeto-piloto de orientação 
interna. Informações sobre a diversidade no Grupo Linde 
poderão ser encontradas no relatório “Colaboradores e 
Sociedade” nas PÁGINAS 120 A 124. 

As atividades e transações principais do Conselho de 
Administração exigem a aprovação do Conselho de 
Supervisão. Isto aplica-se em especial ao programa anual de 
despesas de capital, a grandes aquisições, a desinvestimentos e 
a determinadas medidas de capital e financeiras. Durante o 
exercício do mandato, os membros do Conselho de 
Administração estão vinculados por uma cláusula de restrição 
pormenorizada. Quaisquer conflitos de interesse deverão ser 
imediatamente divulgados ao Conselho de Supervisão, bem 
como aos colegas membros do Conselho. Nenhum desses 
conflitos de interesse surgiu em relação a qualquer membro do 
Conselho de Administração durante o período de referência. 

Os padrões processuais do Conselho de Administração 
regem o trabalho que executa, a atribuição de 
responsabilidades aos membros individuais, as questões que 
devem ser tratadas pelo inteiro Conselho de Administração e a 
maioria necessária 

para as deliberações a serem tomadas pelo Conselho de 
Administração. O Conselho de Administração aprova 
resoluções em reuniões realizadas numa base regular. Uma 
maioria simples dos votos expressos é suficiente para uma 
resolução ser aprovada, a menos que uma maioria mais 
alargada seja prescrita por lei. Se a votação resultar em empate, 
o Presidente terá um voto de qualidade. Sem prejuízo da 
responsabilidade coletiva de todos os membros do Conselho de 
Administração, cada membro do Conselho de Administração 
tem uma responsabilidade individual em relação às funções a si 
atribuídas quando as decisões do Conselho de Administração 
estão a ser tomadas. Compete ao Presidente do Conselho de 
Administração assumir a responsabilidade, não só em relação 
às funções a si atribuídas, mas também de coordenação de 
todas as áreas de responsabilidade que lhe forem confiadas de 
forma adequada pelo Conselho de Administração. Ele é o 
principal ponto de contacto entre o Conselho de Administração 
e o Conselho de Supervisão e representa a empresa em público. 
No final do ano de referência, o Professor Dr. Aldo Belloni, 
membro do Conselho de Administração com a 
responsabilidade da Divisão de Engenharia, o segmento de 
gases da EMEA e as operações no próprio local, abandonou o 
Conselho de Administração por ter atingido o limite de idade 
prescrito. Isso proporcionou uma oportunidade para 
reorganizar as áreas de responsabilidade dos membros do 
Conselho. Tendo anteriormente sido composto por cinco 
membros, até à data de 31 de dezembro de 2014, o Conselho 
de Administração da Linde AG passou a ter seis membros a 
partir de 1 de janeiro de 2015. Todos os membros do Conselho 
de Administração são homens. Dois estão no grupo dos mais 
de 40 anos de idade, quatro na categoria dos mais de 50 anos. 
As nomeações para o Conselho de Administração também têm 
em conta as operações internacionais do Grupo Linde. Sanjiv 
Lamba é um cidadão indiano e Thomas Blades é do Reino 
Unido. A composição do Conselho de Administração também 
tem em consideração que todas as áreas de especialização 
necessárias sejam cobertas. 

Na data de balanço, nenhum membro do Conselho de 
Administração era membro de mais do que três conselhos de 
supervisão de empresas cotadas no exterior do Grupo Linde ou 
de órgãos de supervisão comparáveis de outras entidades 
empresariais. As informações sobre os cargos de membros do 
Conselho de Administração em outros conselhos de supervisão 
estatutários alemães ou conselhos de entidades empresariais 
alemãs e estrangeiras comparáveis são dadas nas Notas às 
demonstrações financeiras do Grupo. VER NOTA [37]. 

O Conselho de Administração não tem comissões. 
A informação relativa à composição do Conselho de 

Administração e aos membros individuais do Conselho, 
incluindo as suas responsabilidades e funções, poderá ser 
encontrada na visão geral na PÁGINA 40 ou no site da Linde. 
Os currículos dos membros do Conselho de Administração 
estão disponíveis no site da Linde. 
 
 



RELATÓRIO FINANCEIRO LINDE 2014 

 

53
 

 
 
 
 
 
 
Conselho de Supervisão 
No Conselho de Supervisão da Linde AG senta-se um número 
igual de representantes dos acionistas e de representantes dos 
trabalhadores, que compreende, em conformidade com os 
estatutos da empresa, um número mínimo de membros, 
conforme é especificado nos regulamentos relevantes. 
Atualmente, o número mínimo especificado por lei é de doze. 
A nomeação dos membros do Conselho de Supervisão também 
se rege por normas legais relevantes. Em conformidade com as 
recomendações do Código de Governação Corporativa 
Alemão, os representantes dos acionistas foram eleitos 
individualmente na última eleição para o Conselho de 
Supervisão, na Assembleia Geral Anual, a 29 de maio de 2013. 
O atual mandato dos membros do Conselho de Supervisão 
termina com o encerramento da Assembleia Geral Anual de 
2018. A Comissão de Nomeações do Conselho de Supervisão 
prepara-se para a eleição dos representantes dos acionistas em 
Assembleia Geral, tal como foi o caso em 2013. Ao propor 
candidatos para o Conselho de Supervisão, leva em conta os 
objetivos estabelecidos pelo Conselho de Supervisão, em 
termos da sua futura composição, bem como critérios tais 
como as exigências da Lei das Sociedades por Ações Alemã 
(AktG), do Código de Governação Corporativa e dos padrões 
processuais do Conselho de Supervisão. A composição do 
Conselho de Supervisão é equilibrado para garantir que os seus 
membros possuem coletivamente os conhecimentos, as 
competências e a experiência profissional necessários que lhes 
permitam desempenhar as suas funções num grupo com 
operações globais de um modo idóneo e adequado. Todos os 
membros do Conselho de Supervisão deverão garantir que têm 
tempo suficiente para desempenhar essas funções. Todos os 
membros do Conselho de Supervisão assistiram a todas as 
reuniões do Conselho de Supervisão realizadas durante os seus 
respetivos mandatos em 2014. Um membro do Conselho de 
Supervisão, Michael Diekmann, ainda pertence, atualmente, ao 
conselho de administração de uma empresa cotada; não é 
titular de mais do que três cargos em conselhos de supervisão 
de sociedades cotadas fora do Grupo ou em outros corpos de 
supervisão comparáveis de outras entidades comerciais que 
não pertençam ao Grupo Linde. A Linde AG compromete-se a 
apoiar os membros do Conselho de Supervisão de forma 
adequada no exercício de qualquer formação ou 
desenvolvimento profissional necessário para o desempenho 
das suas funções. Aos novos membros são disponibilizados 
documentos de integração e informações abrangentes sobre a 
sua nomeação para o Conselho de Supervisão. Além disso, são 
organizadas apresentações específicas por oradores 
especializados internos e externos destinadas aos membros do 
Conselho de Supervisão. 

Em março de 2011, o Conselho de Supervisão definiu 
metas específicas para a sua composição, em conformidade 
com a cláusula 5.4.1 do Código de Governação Corporativa 
Alemão. Estas foram confirmadas em março de 2014 e, tendo 
em conta a situação específica do Grupo, abrangem o âmbito 
internacional do Grupo, os potenciais conflitos de interesse, o 
número de membros independentes do Conselho de 
Supervisão, um limite de idade para os membros do Conselho 
de Supervisão e a necessidade de diversidade. 

– Experiência internacional 
Com operações em mais de 100 países, O Grupo Linde tem 
uma presença global. Para refletir isso, pelo menos cinco dos 
membros do Conselho de Supervisão devem ter uma ampla 
experiência internacional. 

– Potenciais conflitos de interesse e independência 
Pelo menos 75 por cento dos membros do Conselho de 
Supervisão não deverão ter relações comerciais ou pessoais 
com a empresa ou os seus órgãos sociais que possam 
constituir um conflito significativo e não apenas temporário 
de interesse. A mera existência de uma relação de trabalho 
entre os representantes dos trabalhadores e a empresa ou as 
suas empresas afiliadas não impede a imparcialidade, tal 
como foi acima descrita. Os membros do Conselho de 
Supervisão não devem ter funções de gestão ou consultivas 
nos órgãos executivos dos principais concorrentes do Grupo 
Linde. Não mais do que dois ex-membros do Conselho de 
Administração se devem sentar no Conselho de Supervisão. 

– Limite de idade para a Supervisão 
Os membros do Conselho de Supervisão não deverão ter 
mais mais do que 72 anos. 

– Diversidade 
O Conselho de Supervisão compromete-se com a diversidade 
da sua composição e com a representação equitativa de 
mulheres em particular. Pelo menos dois membros do 
Conselho de Supervisão deverão ser mulheres. 

 
Estas metas foram tidas em conta durante as eleições 
agendadas para o Conselho de Supervisão em 2013, com a 
composição atual do Conselho a cumprir os critérios. As áreas 
de especialização abrangidas pelo conjunto dos membros 
incluem a engenharia, o direito e a economia, bem como as 
finanças, a contabilidade e o controlo financeiro. 

Graças à experiência profissional adquirida durante as suas 
carreiras até à data, todos os membros do Conselho de 
Supervisão eleitos pela Assembleia Geral têm um determinado 
nível de experiência internacional. Não houve conflitos de 
interesse por parte de nenhum membro do Conselho de 
Supervisão durante o exercício de 2014. Sempre que tais 
conflitos de interesse ocorrem, deverão ser divulgados 
imediatamente ao Conselho de Supervisão. Nenhum membro 
do Conselho de Supervisão tem atualmente funções de gestão 
ou consultivas nos órgãos executivos de qualquer um dos 
principais concorrentes da Linde. Quatro membros do 
Conselho de Supervisão, Anke Couturier, Gernot Hahl, Hans-
Dieter Katte e Frank Sonntag, são colaboradores da empresa. 
Nenhuns outros contratos de consultadoria, de serviço ou de 
trabalho foram celebrados entre os membros do Conselho de 
Supervisão e a empresa. Nenhum antigo membro do Conselho 
de Administração da empresa é atualmente membro do 
Conselho de Supervisão. Um membro do Conselho de 
Supervisão, o Dr. Manfred Schneider, atingiu o limite de idade 
no exercício de 2010. Na Assembleia Geral Anual de 2013, o 
membro em questão também foi reeleito para um mandato de 
cinco anos. Ao propor os candidatos para as eleições de 2013, 
o Conselho de Supervisão estava ciente do limite de idade 
definido nos padrões processuais. No entanto, teve um bom 
motivo para também propor candidatos que já tinham atingido 
os 72 anos ou que iriam chegar a essa idade durante o seu 
mandato. As nomeações foram aprovadas na Assembleia Geral 
Anual. O Conselho de Supervisão 
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tem atualmente três membros na categoria dos mais de 40 anos 
de idade, quatro membros na categoria dos mais de 50 anos, 
três membros na categoria dos mais de 60 anos e dois membros 
que têm mais de 70 anos. A proporção de mulheres no 
Conselho de Supervisão foi confirmada durante a reeleição do 
Conselho de Supervisão em 2013. Continua a haver dois 
membros do sexo feminino: a Professora Dr.ª Ann-Kristin 
Achleitner e Anke Couturier. As mulheres são, pois, 16,7 por 
cento do Conselho de Supervisão. 

Os padrões processuais do Conselho de Supervisão 
incluem regras relativas à independência dos seus membros. 
Nenhum membro do Conselho de Supervisão tem um 
relacionamento pessoal ou comercial com a empresa ou os seus 
corpos que possa representar um conflito de interesses. Um 
membro do Conselho de Supervisão, Michael Diekmann, ainda 
pertence, atualmente, ao conselho de administração de uma 
empresa com a qual a Linde tem uma relação comercial. As  
transações com esta empresa tiveram lugar nas mesmas 
condições que para terceiros não relacionados. Essas operações 
não afetaram a independência de Michael Diekmann. A Linde 
AG não tem um acionista de controlo cuja relação com um 
membro do Conselho de Supervisão possa pôr em risco a 
independência desse membro. Consequentemente, o Conselho 
de Supervisão é composto exclusivamente por indivíduos com 
um nível suficiente de independência. 

A informação relativa aos membros do Conselho de 
Supervisão e dos seus cargos em outros conselhos de 
supervisão alemães legalmente prescritos e/ ou conselhos de 
entidades empresariais alemãs ou estrangeiras comparáveis é 
dada nas Notas às demonstrações financeiras do Grupo. VER 
NOTA [37]. Os currículos dos membros do Conselho de 
Supervisão estão disponíveis no site da Linde. 

O Conselho de Supervisão nomeia o Conselho de 
Administração e monitoriza e aconselha o Conselho de 
Administração na gestão das suas operações comerciais. As 
decisões do Conselho de Administração que são de 
fundamental importância para o Grupo exigem a aprovação do 
Conselho de Supervisão. No que diz respeito à composição do 
Conselho de Administração, o Conselho de Supervisão 
considera a diversidade, para além das qualificações 
profissionais dos candidatos. 

O Presidente do Conselho de Supervisão, Dr. Manfred 
Schneider, coordena os trabalhos do plenário do Conselho de 
Supervisão e preside às suas reuniões. Ele é responsável por 
assegurar que as resoluções aprovadas pelo Conselho de 
Supervisão e as suas comissões são devidamente validadas e 
está autorizado a emitir as declarações necessárias, em nome 
do Conselho de Supervisão, para pôr em prática as resoluções 
do Conselho de Supervisão e das suas comissões. O Presidente 
do Conselho de Supervisão mantém um contato próximo com 
o Conselho de Administração e o Presidente do Conselho de 
Administração, em especial, ao longo do ano, partilhando 
informações e ideias. 

Comissões do Conselho de Supervisão  
O Conselho de Supervisão tem quatro comissões, que 
estabelecem as bases da sessão plenária do Conselho de 
Supervisão. Quando é permitido por lei e está previsto nos 
padrões processuais, os poderes de decisão do Conselho de 
Supervisão poderão, em casos individuais, ser delegados pelo 
Conselho de Supervisão nestas comissões. O Presidente do 
Conselho de Supervisão preside a todas as comissões, com a 
exceção da Comissão de Auditoria. Os presidentes das 
comissões apresentam um relatório ao Conselho de Supervisão 
acerca do trabalho das suas comissões, fazendo-o na primeira 
reunião plenária do Conselho de Supervisão a seguir à reunião 
da comissão. 

A Comissão Permanente, que compreende três 
representantes dos acionistas e dois representantes dos 
trabalhadores, aconselha o Conselho de Supervisão, em 
particular, sobre a nomeação e destituição dos membros do 
Conselho de Administração e sobre as decisões relativas ao 
sistema de remuneração do Conselho de Administração, 
incluindo os termos e condições dos contratos de trabalho, dos 
contratos de pensão e de quaisquer outros contratos pertinentes 
para a remuneração dos membros do Conselho de 
Administração, bem como da remuneração total dos membros 
individuais do Conselho de Administração. Além disso, a 
Comissão Permanente é responsável por aprovar transações 
com membros do Conselho de Administração e partes 
relacionadas, bem como por aprovar outras atividades dos 
membros  do Conselho de Administração, especialmente a 
manutenção de posições em conselhos de supervisão e em 
conselhos de entidades empresariais comparáveis que não 
fazem parte do Grupo Linde. Oferece igualmente 
recomendações sobre o planeamento de sucessão a longo prazo 
ao Conselho de Administração e analisa a eficiência do 
trabalho do Conselho de Supervisão numa base regular. Após 
os trabalhos preparatórios da Comissão Permanente, o plenário 
do Conselho de Supervisão discute os resultados da avaliação 
de eficiência, identifica melhorias que podem ser realizadas e 
estipula medidas adequadas. 

A Comissão de Auditoria é similarmente composta por três 
representantes dos acionistas e dois representantes dos 
trabalhadores. Estabelece as bases para as decisões do 
Conselho de Supervisão a respeito da adoção das 
demonstrações financeiras anuais e da  aprovação das 
demonstrações financeiras do Grupo, tendo em conta os 
relatórios de auditoria, e chega a acordos com os auditores. 
Apoia o Conselho de Supervisão na execução das suas funções 
de supervisão e monitoriza, em particular, o processo de 
contabilidade e a eficácia do sistema de controlo interno, do 
sistema de gestão de risco e do sistema de auditoria interna, 
bem como a revisão oficial de contas. Lida igualmente com 
questões de conformidade. Além disso, discute os relatórios 
financeiros intercalares e semestrais com o Conselho de 
Administração antes da sua publicação. A Comissão de 
Auditoria também faz uma recomendação ao plenário do 
Conselho de Supervisão sobre a proposta para a eleição dos 
auditores da empresa. O Presidente da Comissão de Auditoria, 
Dr. Clemens Börsig, é um perito financeiro independente e, em 
comum com a Professora Dr.ª Ann-Kristin Achleitner e o Dr. 
Manfred Schneider, tem um conhecimento especializado e 
muitos anos de experiência de reportes financeiros e da 
aplicação de princípios contabilísticos e de sistemas de 
controlo interno. 
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A Comissão de Nomeações compreende o Presidente do 
Conselho de Supervisão, o Segundo Vice-Presidente do 
Conselho de Supervisão e um outro representante do acionista. 
Faz recomendações ao Conselho de Supervisão sobre os 
candidatos dos representantes dos acionistas propostos à eleição 
na Assembleia Geral Anual. 

A Comissão de Mediação, formada sob as disposições da 
Lei de Codeterminação Alemã (MitbestG), compreende o 
Presidente do Conselho de Supervisão, o Vice-Presidente do 
Conselho de Supervisão (eleito pelos representantes dos 
trabalhadores no Conselho de Supervisão), um representante 
dos acionistas e um representante dos trabalhadores. Faz 
sugestões ao Conselho de Supervisão sobre a nomeação de 
membros do Conselho de Administração, se a maioria 
necessária de dois terços dos votos expressos pelos membros do 
Conselho de Supervisão não for obtida no primeiro escrutínio. 

O Conselho de Supervisão e as suas comissões aprovam 
resoluções nas reuniões que são convocadas numa base regular. 

Os nomes dos que se sentavam no Conselho de Supervisão 
e nas comissões do Conselho de Supervisão quando as 
demonstrações financeiras anuais estavam a ser preparadas são 
apresentados nas PÁGINAS 42-43 ou podem ser consultados na 
Internet, em WWW.LINDE.COM/SUPERVISORYBOARD. A 
informação sobre as atividades do Conselho de Supervisão e 
das suas comissões e sobre o trabalho feito com o Conselho de 
Administração no exercício de 2014 é disponibilizada no 
Relatório do Conselho de Supervisão. VER PÁGINAS 44 A 49. 
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Informação complementar  
sobre governação corporativa 
 
Assembleia Geral Anual 
Os acionistas fazem valer os direitos que lhes são conferidos 
pelos estatutos, antes ou durante a Assembleia Geral Anual, ao 
exercerem o seu direito de voto. Cada ação confere ao 
acionista um voto. 

A Assembleia Geral Anual ocorre nos seis primeiros meses 
de cada exercício. O aviso prévio da Assembleia Geral Anual, 
juntamente com os relatórios e documentos exigidos por lei 
para a reunião, incluindo o relatório financeiro, é publicado, 
juntamente com a agenda da reunião, as condições que regem a 
participação, uma visão geral dos direitos dos acionistas, os 
formulários para a votação através do correio, além de 
contrapropostas e nomeações de acionistas, no site da Linde, 
quer em alemão quer em inglês, e é, pois, facilmente acessível 
aos acionistas. O aviso prévio da Assembleia Geral Anual e os 
documentos associados podem igualmente ser transmitidos 
eletronicamente aos acionistas se assim o desejarem. 

Os acionistas que estejam impossibilitados de comparecer à 
Assembleia Geral Anual ou que deixem a reunião antes que a 
votação se tenha iniciado têm a opção de exercer o seu voto 
através de um procurador à sua escolha ou um procurador 
constituído pela empresa que votará em conformidade com as 
suas instruções. Os formulários de procuração também poderão 
ser apresentados sob a forma eletrónica. Além disso, os 
acionistas têm a opção de votarem – sem a nomeação de um 
procurador – por escrito ou através de meios eletrónicos 
(votação postal). 

O Conselho de Administração da Linde AG apresenta as 
demonstrações financeiras anuais e as demonstrações 
financeiras do Grupo, juntamente com o relatório de gestão 
combinada, para aprovação na Assembleia Geral Anual. A 
Assembleia Geral Anual aprova resoluções relacionadas com a 
aplicação dos resultados, a ratificação dos atos do Conselho de 
Administração e do Conselho de Supervisão, a nomeação dos 
auditores e, geralmente também, a eleição de representantes 
dos acionistas para o Conselho de Supervisão. São igualmente 
tomadas decisões, na Assembleia Geral Anual, sobre mudanças 
nos estatutos da sociedade, medidas de capital e autorização 
para recompra de ações. A reunião tem a oportunidade de 
aprovar o sistema de remuneração dos membros do Conselho 
de Administração. Uma vez encerrada a Assembleia Geral 
Anual, os resultados das votações, em cada item da agenda, são 
publicados, sem demora, no site da empresa. 
 
Perdas indiretas e seguro de responsabilidade civil  
A empresa retirou o seguro de responsabilidade civil de perdas 
indiretas de diretores e quadros superiores (D & O) aos 
membros do Conselho de Administração e do Conselho de 
Supervisão. Para os membros do Conselho de Administração, a 
retenção, em conformidade com as regras legais, é de 10 por 
cento do crédito, até um valor de uma vezes e meia os 
emolumentos anuais fixos do administrador em causa. Foi 
acordada uma retenção adequada para os membros do 
Conselho de Supervisão, em conformidade com a 
recomendação estabelecida no Código de Governação 
Corporativa Alemão. 

Negócios de diretores 
A Linde AG publica sem demora, tal como é estipulado na lei, 
as transações sujeitas a notificação, nos termos do § 15a da Lei 
Alemã de Negociação de Valores Mobiliários (WpHG), que 
foram executadas pelas pessoas aí nomeadas, em especial, as 
operações realizadas por membros de órgãos executivos da 
empresa e partes relacionadas que envolvam ações da empresa 
ou instrumentos financeiros relacionados. As transações 
relatadas à Linde AG no passado exercício poderão ser 
acedidas no site da empresa. 
 
Interesses no capital social 
As participações totais de todos os membros do Conselho de 
Administração e do Conselho de Supervisão em ações da 
Linde AG ou em instrumentos financeiros relacionados, 
durante o exercício, não ultrapassou 1 por cento das ações 
emitidas pela empresa. A 31 de dezembro de 2014, os 
membros do Conselho de Administração detinham um total de 
293 000 ações e opções sobre ações da Linde AG (0,158 por 
cento das ações emitidas), enquanto os membros do Conselho 
de Supervisão detinham um total de 7000 ações e opções sobre 
ações da Linde AG (0,004 por cento das ações emitidas). 
 
Remuneração do Conselho de Administração 
e do Conselho de Supervisão 
O relatório sobre remunerações, que também inclui 
informações sobre os emolumentos baseados em ações, poderá 
ser encontrado nas PÁGINAS 58 A 74 deste relatório 
financeiro. 

Em 2013, a forma de remuneração paga ao Conselho de 
Supervisão foi alterada para apenas uma remuneração fixa, 
com os membros do Conselho de Supervisão a 
comprometerem-se a alocarem 25 por cento do montante 
recebido à aquisição de ações da empresa. Estas ações deverão 
ser mantidas no decorrer da duração do seu mandato. Aos 
membros do Conselho de Supervisão que transfiram a 
totalidade ou parte da sua remuneração aplicam-se regras 
especiais. Os membros do Conselho de Supervisão deram 
cumprimento ao compromisso, pela primeira vez, em março de 
2014, ao comprarem ações da Linde na bolsa de valores e ao 
reportarem as compras, em conformidade com a Lei Alemã de 
Negociação de Valores Mobiliários (WpHG). 
 
Comunicação e relações com as partes interessadas 
A Linde AG cumpre a obrigação legal de tratar todos os seus 
acionistas de forma igual. A transparência desempenha um 
papel importante e a empresa visa sempre disponibilizar 
informação completa, consistente e atualizada a acionistas e ao 
público. A Linde faz uma utilização ampla da Internet como 
uma ferramenta de reporte. Factos e dados completos sobre a 
Linde estão disponíveis online. Os interessados poderão 
subscrever uma newsletter eletrónica no site da empresa ou 
manterem-se atualizados sobre os últimos desenvolvimentos da 
Linde através das redes sociais.  

De modo a manter os acionistas e o público em geral 
informados sobre datas-chave e publicações, a companhia 
publica um calendário financeiro que aparece no seu relatório 
financeiro, nos seus relatórios financeiros intercalar e semestral 
e no site da Linde AG. A Linde AG publica anúncios ad-hoc, 
comunicados de imprensa e declarações obrigatórias de 
transações de valores mobiliários (transações dos 
administradores) nos meios de comunicação especificados na 
lei e no seu site. Os estatutos sociais da empresa 
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também estão disponíveis no seu site. Quatro vezes no decorrer 
do exercício, a Linde informa os seus acionistas sobre o seu 
desempenho empresarial, os ativos líquidos, a situação 
financeira e os resultados das operações do Grupo, a previsão 
para o futuro e as oportunidades e riscos. A Linde disponibiliza 
informação ao mercado de capitais e ao público a cada 
trimestre, por intermédio de conferências de analistas e de 
conferências de imprensa ou sob a forma de teleconferências. 
Estas coincidem com a publicação das informações trimestrais, 
semestrais e anuais. Eventos regulares em que o CEO e o CFO 
se encontram com investidores institucionais e analistas 
financeiros também asseguram um intercâmbio contínuo de 
informações com os mercados financeiros. A Linde também 
organiza regularmente Dias dos Mercados de Capitais, com 
apresentações e workshops. Os membros do Conselho de 
Administração e peritos internos providenciam informações 
sobre os últimos desenvolvimentos em mercados e divisões 
estratégicos a investidores institucionais e analistas financeiros. 
As datas e os locais dos roadshows, das conferências de 
investidores e dos Dias dos Mercados de Capitais são 
publicados no site da Linde. As apresentações realizadas 
durante esses eventos também estão disponíveis para 
visualização no site, que contém adicionalmente gravações em 
vídeo e áudio dos principais acontecimentos. 

A Linde considera não só os interesses dos seus acionistas, 
mas também as preocupações das suas partes interessadas, que 
são um elemento-chave do sucesso do Grupo. Na medida do 
possível, todas as partes interessadas estão incluídas nas 
comunicações corporativas. As partes interessadas da Linde 
incluem todos os seus colaboradores, clientes e fornecedores, 
bem como associações comerciais e organismos 
governamentais. 
 
Contabilidade, auditoria e gestão de risco 
A Linde AG elabora as suas demonstrações financeiras do 
Grupo, o relatório financeiro semestral do Grupo e os 
relatórios financeiros intercalares em conformidade com as 
Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), tal como são 
adotadas pela União Europeia. A elaboração das 
demonstrações financeiras estatutárias anuais da Linde AG, em 
que o pagamento de dividendos se baseia, está em 
conformidade com o direito comercial alemão (HGB). As 
demonstrações financeiras anuais e as demonstrações 
financeiras do Grupo são elaboradas pelo Conselho de 
Administração, examinadas pelo Conselho de Supervisão e 
auditadas pelos auditores. Conforme é de obrigação legal, os 
membros do Conselho de Administração confirmam que, tanto 
quanto é do seu conhecimento, as demonstrações financeiras 
anuais, as demonstrações financeiras do Grupo e o relatório de 
gestão combinada oferecem uma imagem verdadeira e 
apropriada, descrevendo as principais oportunidades e os riscos 
associados à evolução previsível da empresa e do Grupo. Os 
procedimentos de auditoria estão em conformidade com as 
normas de auditoria alemãs e os padrões alemães geralmente 
aceites para a auditoria de demonstrações financeiras 
promulgados pelo Institut der Wirtschaftsprüfer (Instituto de 
Auditores Públicos da Alemanha) e, no caso das 
demonstrações financeiras do Grupo, em complementar 
conformidade com as Normas Internacionais de Auditoria. Os 
procedimentos de auditoria também incluem uma revisão do 
sistema de identificação precoce de riscos. A Comissão de 
Auditoria encontra-se com o Conselho de Administração para 
discutir os relatórios financeiros intercalares e semestral em 
pormenor previamente à sua publicação. 

Em maio de 2014, o Conselho de Supervisão emitiu o mandato 
para a auditoria das demonstrações financeiras anuais e 
demonstrações financeiras do Grupo à KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlim, que tinha sido 
nomeada pela Assembleia Geral Anual como auditora das 
demonstrações financeiras anuais e demonstrações financeiras 
do Grupo para o exercício de 2014 e também tinha sido 
nomeada para conduzir as avaliações de auditoria dos 
relatórios financeiros intercalares e semestral do exercício de 
2014. Desde a elaboração das demonstrações financeiras 
anuais e demonstrações financeiras do Grupo de 2012, o 
Parceiro Líder Global da KPMG foi Christoph Schenk. Os 
auditores emitiram uma declaração pormenorizada à Comissão 
de Auditoria do Conselho de Supervisão a confirmarem a sua 
independência. Não houve conflito de interesses. Foi acordado 
com os auditores que o Presidente do Conselho de Supervisão 
e o Presidente da Comissão de Auditoria seriam informados 
imediatamente, durante a auditoria, acerca de quaisquer razões 
potenciais para a desqualificação dos auditores ou para a sua 
falta de imparcialidade, a menos que estas pudessem ser 
eliminadas sem demora. Os auditores foram obrigados a 
comunicar imediatamente todas as constatações de auditoria e  
os eventos significativos decorrentes da auditoria que tivessem 
impacto sobre os deveres do Conselho de Supervisão. Os 
auditores também se comprometeram a informar o Conselho 
de Supervisão se descobrissem factos no decurso da sua 
auditoria que revelassem quaisquer inexatidões na declaração 
de conformidade com o Código de Governação Corporativa 
Alemão da empresa. 

A Linde tem sistemas de reporte, monitorização e gestão de 
risco que estão a ser continuamente atualizados e adaptados 
pelo Conselho de Administração para ter em conta qualquer 
alteração das circunstâncias. O departamento de Auditoria 
Interna revê regularmente o sistema de gestão de risco e o 
sistema de auditoria interna para garantir que são eficientes e 
funcionam bem. Os auditores também avaliam o sistema em 
vigor para a identificação precoce de risco e apresentam 
relatórios periódicos sobre as suas descobertas, a um nível 
global, ao Conselho de Administração e ao Conselho de 
Supervisão. Além disso, a Comissão de Auditoria apoia o 
Conselho de Supervisão no acompanhamento das atividades de 
gestão executiva e também lida com questões de gestão de 
risco neste contexto. Recebe relatórios periódicos do Conselho 
de Administração sobre a gestão de risco, a situação de risco, 
bem como a identificação e monitorização de riscos. 
Adicionalmente, é informada com regularidade sobre os riscos 
existentes e a evolução desses riscos. Além disso, a Comissão 
de Auditoria concordou com os auditores que, se for 
necessário, reportarão à Comissão quaisquer deficiências 
significativas que identifiquem no sistema de controlo interno 
em relação ao processo de contabilidade e no sistema para a 
identificação precoce de riscos. Mais pormenores sobre a 
gestão de risco no Grupo Linde são disponibilizados no 
Relatório de risco nas PÁGINAS 132 A 147. Isso inclui o 
relatório sobre o sistema de controlo interno relacionado com a 
contabilidade. 
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DE CAPITAIS 

RELATÓRIO SOBRE  
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(PARTE DO  
RELATÓRIO DE GESTÃO COMBINADA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O relatório sobre remunerações estabelece a estrutura, as 
características básicas e o montante da remuneração a ser 
paga aos membros do Conselho de Administração e do 
Conselho de Supervisão. Faz parte do relatório de gestão 
combinada da Linde AG e do Grupo Linde e tem em conta as 
recomendações do Código de Governação Corporativa 
Alemão. O relatório sobre remunerações contém igualmente 
a informação que é legalmente exigida, ao abrigo das 
disposições do Código Comercial Alemão (HGB). Esta 
informação não se repete, pois, na Notas às demonstrações 
financeiras do Grupo. 
 
 
1. Remuneração do 
Conselho de Administração 
 
O plenário do Conselho de Supervisão é responsável por 
determinar os emolumentos totais de cada membro individual 
do Conselho de Administração. Em conformidade com os 
padrões processuais do Conselho de Supervisão, cabe à 
Comissão Permanente fazer o trabalho de base para que o 
Conselho de Supervisão possa aprovar as resoluções relativas 
à remuneração. 

O sistema de remuneração do Conselho de 
Administração, descrito em seguida mais 
pormenorizadamente, é aplicável desde 1 de janeiro de 2012. 
Foi aprovado na Assembleia Geral Anual de 2012 da Linde 
Aktiengesellschaft, por uma maioria de 96,45 por cento. A 
partir de 1 de janeiro de 2014, o Conselho de Supervisão fez 
pequenas alterações, para ter em conta as mais recentes 
mudanças no Código de Governação Corporativa Alemão. Os 
emolumentos variáveis de curto prazo passarão doravante a 
ser integralmente pagos em dinheiro no ano seguinte, 
associados a uma obrigação de se utilizar 40 por cento do 
montante em caixa (após a dedução de impostos) para 
adquirir ações da empresa e para mantê-las bloqueadas por 
um período de quatro anos. Anteriormente, 60 por cento dos 
emolumentos variáveis de curto prazo eram pagos em 
dinheiro no ano seguinte e 40 por cento eram convertidos em 
ações virtuais com direito a dividendo. O valor dessas ações 
virtuais era pago depois de terem decorrido, pelo menos, mais 
três anos. Além disso, foi introduzido um limite para o 
pagamento especial por desempenho excecional. 

O montante e a estrutura da remuneração a ser paga têm 
como base o tamanho e alcance internacional do Grupo, a sua 
situação económica e financeira, o seu desempenho e as suas 
perspetivas, e a unidade do Grupo pela qual o membro do 
Conselho de Administração é responsável, bem como a 
prática de remuneração habitual entre os pares e a estrutura 
de remuneração que se aplica noutras partes da empresa. Para 
medir a prática habitual entre os pares, a Linde compara o seu 
sistema de remuneração com o de vários outros grupos 
empresariais (empresas do DAX 30 e empresas alemãs e 
internacionais semelhantes). No que respeita à estrutura da 
remuneração que se aplica em outras partes da empresa, o 
Conselho de Supervisão considera, ao determinar os 
emolumentos do Conselho de Administração, a relação entre 
a remuneração do Conselho de Administração e a dos 
quadros superiores e do pessoal em geral, também em termos 
do seu desenvolvimento ao longo do tempo. Para isso, 
estabeleceu um modo de identificar os membros dos quadros 
superiores e os membros relevantes do pessoal. Os 
emolumentos dependem igualmente dos deveres de cada 
membro individual do Conselho de Administração, do seu 
desempenho pessoal e do desempenho do Conselho de 
Administração como um todo. A remuneração é calculada de 
modo que seja competitiva a nível internacional e dê aos 
membros do Conselho um incentivo para criarem um 
desempenho sustentável e um crescimento sustentável num 
ambiente dinâmico. Na sua avaliação e ponderação dos 
diversos critérios, o Conselho de Supervisão foi aconselhado 
por um perito externo independente sobre a remuneração dos 
executivos. No contexto da alteração de pormenor do sistema 
de remuneração de 1 de janeiro de 2014, foram revistos, por 
sua vez, em 2014, os montantes dos emolumentos fixos em 
caixa e os componentes variáveis da remuneração,  tendo 
sido feitos alguns ajustes. 

O sistema de remuneração coloca uma ênfase especial no 
desenvolvimento de negócios sustentáveis. Há um foco 
significativo nos componentes de remuneração multianual. 
Como resultado da obrigação de investir parte dos 
emolumentos em caixa variáveis em ações da Linde e de 
manter essas ações durante vários anos, e como resultado da 
concessão de um Plano de Incentivo de Longo Prazo na 
forma de opções de compra de ações da Linde (ações de 
desempenho) e ações gratuitas (ações paritárias), decorrente 
de um investimento pessoal obrigatório por parte do membro 
do Conselho de Administração, a remuneração dos membros 
do Conselho de Administração está ligada ao preço das ações 
da Linde. Isso cria um incentivo a longo prazo para alcançar 
um desempenho positivo do Grupo. Os membros do 
Conselho de Administração não recebem remuneração por 
quaisquer cargos exercidos no Grupo. 
 
Emolumentos totais 
O sistema de remuneração compreende os seguintes 
componentes: 
 
– emolumentos fixos mensais em caixa; 
– prestações em espécie/ outros benefícios; 
– emolumentos em caixa variáveis que são pagos em dinheiro 

em abril do ano seguinte, associados a uma obrigação de 
utilizar 40 por cento do montante em caixa (após a dedução 
de impostos) para adquirir ações da Linde e mantê-las por 
um período de pelo menos quatro anos;
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– um Plano de Incentivo de Longo Prazo, que proporciona 

uma remuneração multianual baseada em ações, sob a forma 
de opções de compra de ações (ações de desempenho) e de 
ações gratuitas ligadas ao investimento pessoal do membro 
do Conselho de Administração (ações paritárias); 

– compromissos com pensões. 
 
Destes componentes, os emolumentos fixos em caixa, as 
prestações em espécie/ outros benefícios e os compromissos 
com pensões não estão relacionados com o desempenho, 
enquanto os emolumentos em caixa variáveis e o Plano de 
Incentivo de Longo Prazo estão relacionados com o 
desempenho. 

A remuneração alvo regular de um ano (ou seja, o total de 
emolumentos fixos em caixa, emolumentos em caixa variáveis 
e direitos no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo) 
compreende os seguintes objetivos quanto aos direitos 
relacionados com o desempenho: 
 
– 25 por cento de emolumentos fixos em caixa 
– 30 por cento de emolumentos em caixa variáveis de um ano  
– 45 por cento de emolumentos variáveis multianuais, dos 

quais:  
– cerca de 50 por cento de investimento obrigatório em 

ações da Linde que têm de ser conservadas pelo menos 
durante quatro anos  

– cerca de 50 por cento de componentes de remuneração 
baseados em ações do Plano de Incentivo de Longo Prazo, 
dos quais:  
– 80 por cento de ações de desempenho  
– 20 por cento de ações paritárias 

 
A ponderação relativa dos componentes fixos e variáveis da 
remuneração é, pois, de cerca de 25 por cento (emolumentos 
fixos em caixa) a cerca de 75 por cento (emolumentos em 
caixa variáveis, ações de desempenho e ações paritárias), 
enquanto nos componentes variáveis da remuneração, cerca de 
40 por cento são determinados unicamente numa base anual e 
cerca de 60 por cento numa base multianual. Como resultado, 
o sistema de remuneração está altamente relacionado com o 
desempenho e é predominantemente determinado por uma 
base multianual. Cerca de 65 por cento dos emolumentos 
variáveis estão diretamente ligados aos indicadores de 
desempenho ou objetivos de gestão a longo prazo. 
 
Emolumentos fixos em caixa 
Cada membro do Conselho de Administração recebe 
emolumentos fixos mensais em caixa. 
 
Prestações em espécie/ Outros benefícios 
Também são oferecidas prestações em espécie, tributadas em 
conformidade com os regulamentos fiscais aplicáveis em cada 
caso. Compreendem, principalmente, o custo ou proveito 
monetário dos benefícios de seguro a taxas normais de 
mercado e a disponibilização de carros da empresa. 
 
Emolumentos em caixa variáveis 
Os emolumentos em caixa variáveis são baseados em dois 
índices-chave igualmente ponderados, o retorno sobre o 
capital investido (ROCE) e a margem de exploração, com base 
nas definições habituais utilizadas pelo Grupo que são 
apresentadas nas PÁGINAS 83 A 84. Para cada um dos dois 
fatores de medição, um é definido como objetivo mínimo, 

sob a forma de um obstáculo ambicioso de desempenho. Se 
este obstáculo não for alcançado em relação a um dos fatores 
de medição, os emolumentos em caixa variáveis ligados a este 
fator não serão pagos. Se nenhum objetivo mínimo for 
alcançado, não haverá direito a quaisquer emolumentos em 
caixa variáveis. O montante dos emolumentos em caixa 
variáveis, com base no alcance dos objetivos do ROCE e da 
margem de exploração, poderá ser modificado por um 
componente de desempenho individual. 

Se o direito à remuneração variável em caixa for 
conseguido, como resultado de um ou ambos os objetivos 
terem sido alcançados, 60 por cento da remuneração variável 
em caixa calculada nesta base serão pagos em dinheiro, sem 
outra obrigação que acompanhe o montante (componente em 
caixa). 40 por cento do montante total da remuneração 
variável de um ano serão pagos em dinheiro, ao mesmo tempo 
que o componente em caixa, mas haverá a obrigação de o 
membro do Conselho de Administração reinvestir esta parcela 
do montante total em ações da Linde AG (componente de 
diferimento). O membro do Conselho de Administração 
deverá investir o montante líquido do componente de 
diferimento (estimado em 50 por cento do montante bruto) em 
ações da Linde e deverá manter essas ações por um período de 
pelo menos quatro anos. 
 
Fatores de medição dos emolumentos  
em caixa variáveis  
Grupo ROCE 
A remuneração variável em caixa de todos os membros do 
Conselho de Administração baseia-se no ROCE do Grupo 
conseguido no exercício, numa medida em que cada membro 
recebe um valor fixo de um euro por cada cada 0,1 por cento 
do ROCE do Grupo alcançado. A remuneração variável em 
caixa só será paga se o ROCE do Grupo for maior ou igual a 
um retorno mínimo ambicioso sobre o capital que tenha sido 
definido (obstáculo de desempenho). 
 
Margem operacional 
A remuneração variável em caixa é baseada na margem de 
exploração alcançada na área pela qual o membro do 
Conselho de Administração é responsável. A margem de 
exploração é calculada como a proporção entre o lucro de 
exploração (EBITDA, VER GLOSSÁRIO) e a receita. Uma 
quantia fixa de euros é paga a cada membro do Conselho por 
cada 0,1 por cento de margem de exploração alcançado. No 
caso do Presidente do Conselho de Administração e do Diretor 
Financeiro, é baseada na margem de exploração do Grupo. No 
caso dos membros do Conselho de Administração 
responsáveis pelas operações, a margem é relevante, nos 
segmentos de gases ou na Divisão de Engenharia, pela qual 
sejam responsáveis. Em ambos os casos, o pagamento só será 
efetuado se as margens mínimas ambiciosas derivadas de 
condições específicas do mercado forem alcançadas. O 
Conselho de Supervisão poderá impor condições adicionais 
para o estabelecimento e o montante do direito à remuneração, 
ligadas à margem de exploração. Estas condições deverão ser 
definidas à luz da situação vigente no mercado. 
 
Componente de desempenho individual  
Para refletir o desempenho pessoal dos membros do Conselho 
de Administração, os montantes calculados com base nos dois 
fatores de medição (o ROCE do Grupo e a margem de 
exploração) são multiplicados, utilizando um multiplicador de 
desempenho 
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de entre 0,8 e 1,2. O Conselho de Supervisão poderá exercer o 
seu poder discricionário para reduzir ou aumentar os valores 
calculados, como resultado da realização de um ou ambos os 
objetivos, em até 20 por cento, para ter em conta o 
desempenho individual do membro do Conselho de 
Administração. 
 
Componente de diferimento 
Da remuneração variável em caixa, 40 por cento é paga, mas 
efetivamente adiada, uma vez que o membro do Conselho de 
Administração tem a obrigação de investir o montante líquido 
em ações da Linde e manter essas ações por um período de 
pelo menos quatro anos, a partir da data em que são 
transferidas para uma conta de valores mobiliários (ações de 
diferimento). O valor líquido do componente de diferimento é 
pago diretamente a um banco, com instruções para adquirir 
ações de diferimento para os membros do Conselho de 
Administração, com uma ordem de bloqueio, no terceiro dia 
de negociação da bolsa de valores após a Assembleia Geral 
Anual da Linde AG, para transferir as ações para uma conta 
de valores mobiliários separada e para as gerir. As ações 
devem ter sido adquiridas recentemente no mercado. Não é 
possível utilizar ações para este efeito que já estejam na posse 
de membros do Conselho de Administração. As ações de 
diferimento têm direito a dividendos durante o período de 
bloqueio. O dividendo será pago aos membros do Conselho de 
Administração. 
 
Limite 
O componente em caixa (ou seja, 60 por cento da 
remuneração variável em caixa, é calculado com base num ou 
em ambos os objetivos a serem cumpridos e pagos em caixa) 
é limitado a 250 por cento dos emolumentos fixos em caixa. O 
componente de diferimento (os restantes 40 por cento da 
remuneração variável em caixa) é limitado a 165 por cento 
dos emolumentos fixos em caixa à data em que é pago. 

Em circunstâncias excecionais, que levem a um aumento 
imprevisto do valor das ações de diferimento, até ao final do 
período de bloqueio, se tal não se tiver devido ao desempenho 
do membro do Conselho de Administração, o Conselho de 
Supervisão terá o direito de o compensar através da redução 
da quantidade do montante em caixa e/ ou dos componentes 
de diferimento dos anos subsequentes. 
 
Revisões periódicas 
O Conselho de Supervisão conduz revisões periódicas das 
metas estabelecidas e a calibragem da remuneração variável, 
incluindo os obstáculos de desempenho, a fim de evitar 
potenciais distorções. Pode igualmente ter em conta itens não-
recorrentes ou o impacto específico em ambos os fatores de 
medição (o ROCE do Grupo e a margem de exploração) de 
quaisquer projetos de investimento ou aquisição. 

Emolumentos baseados em ações 
Programa de Desempenho por Ações da Linde de 2007 
Foi resolvido, na Assembleia Geral Anual de 5 de junho de 
2007, introduzir um regime de incentivos de longo prazo 
(Programa de Desempenho por Ações da Linde de 2007) que 
abrangeria um período de cinco anos. Os participantes no 
regime incluíram não apenas os membros do Conselho de 
Administração, mas também executivos selecionados 
(membros dos órgãos de gestão das empresas do Grupo Linde 
AG, assim como executivos selecionados da Linde AG e das 
empresas do Grupo). As opções poderiam ser concedidas em 
cinco tranches anuais, em cada caso, num período de doze 
semanas após a Assembleia Geral Anual da empresa. O 
Conselho de Supervisão determinou a atribuição de opções 
aos membros do Conselho de Administração, enquanto o 
Conselho de Administração determinou a atribuição de  
opções a níveis inferiores da gestão. As opções foram 
concedidas aos membros do Conselho de Administração por 
um valor particular. O número de opções a serem concedidas 
a um membro do Conselho de Administração foi determinado 
na data da concessão, com base num valor justo por opção 
apurado num laudo atuarial. O termo das opções foi de três 
anos, dois meses e duas semanas a partir da data de emissão. 
As opções numa tranche eram exercíveis assim que um 
período de aquisição de direitos de três anos, a partir da data 
da emissão, tivesse expirado, durante um período de quatro 
semanas, se e na medida em que determinadas metas de 
desempenho tivessem sido cumpridas. Cada opção conferia o 
direito de subscrever uma ação da Linde AG ao preço de 
exercício, o que foi equivalente, em cada caso, ao menor 
preço de emissão, atualmente de 2,56 EUR. 

Os objetivos de desempenho para cada tranche individual 
foram baseados em condições previstas na Assembleia Geral 
Anual, nos movimentos de lucros por ação, no retorno 
absoluto total do acionista e no retorno relativo total do 
acionista. Em cada um destes objetivos de desempenho, havia 
um objetivo mínimo que tinha de ser alcançado, se as opções 
fossem exercíveis, e um objetivo arrojado. Se o objetivo 
arrojado fosse alcançado, todas as opções se tornariam 
exercíveis, baseadas na ponderação ligada a esse objetivo 
particular de desempenho. Se houvesse movimentos 
imprevistos excecionais no preço da ação da Linde, o 
Conselho de Supervisão poderia restringir, no todo ou em 
parte, o volume ou a extensão das opções concedidas aos 
membros do Conselho de Administração. Na Assembleia 
Geral Anual, foi resolvido que os membros do Conselho de 
Administração estariam sujeito a um período de retenção de 
dois anos para 25 por cento das ações emitidas. 

A primeira tranche de opções no âmbito do Programa de 
Desempenho por Ações da Linde de 2007 foi alocada após a 
Assembleia Geral Anual de 2007. No exercício de 2011, foi 
alocada a quinta e última tranche de opções no âmbito do 
Programa de Desempenho por Ações da Linde de 2007. 

No início de junho de 2014, terminou o período de 
aquisição de direitos da última parcela deste regime. Das 
opções desta tranche, 24 por cento eram exercíveis, como 
resultado de alguns dos objetivos dos três objetivos de 
desempenho terem sido alcançados (2013: 95 por cento). 
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Foram os seguintes os movimentos das opções emitidas para 
membros do Conselho de Administração, sob o Programa de 
Desempenho por Ações da Linde de 2007: 
 

 
1 OPÇÕES – PROGRAMA DE DESEMPENHO POR AÇÕES DA LINDE 2007 

 
  

 
 

A 01.01. 

 
 

Concedidas 
no exercício 

 
 

Exercidas durante o exercício 

 
 

Executadas 
no exercício 

 
 
 

A 31.12. 
  

Preço médio  
ponderado  
das ações  

na data do exercício 

  
Média 

ponderada  
da vida 

remanescente 
 
Membros do Conselho de 
Administração em funções a 
31.12.2014 

  
 

em 
unidades 

 
 

em  
unidades 

 
 

em 
unidades 

 
 
 

em € 

 
 

em  
unidades 

 
 

em 
unidades 

 
 
 

em anos 
 
Professor Dr. Aldo Belloni 

2014 
2013 

9796 
22 807 

 
– 

2341  
12 399  

154,76 
144,33 

7455 
612 

– 
9796 

– 
0,4 

 
Georg Denoke 

2014 
2013 

9796 
22 807 

 
– 

2341  
12 399  

155,40 
146,11 

7455 
612 

– 
9796 

- 
0,4 

 
Sanjiv Lamba 

2014 
2013 

9796 
11 7472 

 
– 

2341 
18591 

155,25 
141,73 

7455 
921 

– 
9796 

– 
0,4 

 
TOTAL 

2014 
2013 

29,388 
57 3612 

 
– 

7023 
26 6572 

– 
– 

22 365 
13162 

– 
29 388 

– 
– 

 
Membros do Conselho de  
Administração saídos em 2014 
Professor Dr. Wolfgang Reitzle 
(Presidente do Conselho de  
Administração) (até 20.05.2014 

 
2014 
2013 

 
29 389 
68 421 

 
– 
– 

 
7024 

37 197 

 
154,76 
144,33 

 
22 365 

1835 

 
– 

29 389 

 
– 

0,4 
 
1 Opções concedidas a Sanjiv Lamba (membro do Conselho de Administração desde 9 de março de 2011) como executivo do Grupo Linde. 
2 Incluindo opções concedidas a Sanjiv Lamba (membro do Conselho de Administração desde 9 de março de 2011) como executivo do Grupo Linde. 
 
 

No exercício de 2014, os membros do Conselho de 
Administração exerceram todas as opções exercíveis que 
ocupavam no regime. A 31 de dezembro de 2014, já não 
detinham quaisquer opções neste regime. 

O preço de exercício de todas as opções foi de 2,56 EUR 
para cada opção. Nos exercícios de 2013 e de 2014, não 
expirou nenhuma das opções detidas pelo Conselho de 
Administração, no âmbito do Programa de Desempenho por 
Ações da Linde de 2007. Thomas Blades (membro do 
Conselho de Administração desde 8 de março de 2012) e o 
Dr. Wolfgang Büchele (membro do Conselho de 
Administração desde 1 de maio de 2014) não eram 
participantes neste regime, uma vez que se juntaram ao Grupo 
Linde após a última tranche de opções ter sido emitida. 

Informação complementar sobre o valor das opções e 
sobre a estrutura, condições e, em especial, os objetivos do 
sistema de desempenho é dada na NOTA [28] das Notas às 
demonstrações financeiras do Grupo. 
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Plano de Incentivo de Longo Prazo de 2012 
Foi decidido na Assembleia Geral Anual de 4 de maio de 
2012 substituir o Programa de Desempenho por Ações da 
Linde de 2007 para o Conselho de Administração e outros 
executivos pelo novo Plano de Incentivo de Longo Prazo de 
2012 (PILP de 2012). Tal como o Programa de Desempenho 
por Ações da Linde de 2007, este regime prevê a concessão de 
opções de compra de ações de desempenho. Um novo 
elemento neste regime é que, para participarem neste regime, 
é exigido aos membros do Conselho de Administração e 
executivos selecionados um investimento pessoal obrigatório 
em ações da empresa no início do regime. Por cada ação 
adquirida por um participante neste regime, como um 
investimento pessoal e mantido pelo participante durante todo 
o período de carência de quatro anos, é concedida uma ação 
paritária no final do período de qualificação, se forem 
respeitadas determinadas condições. Aos membros do 
Conselho de Administração são concedidos opções e direitos 
a ações paritárias num montante especificado. O número de 
opções ou direitos a ações paritárias a atribuir a cada membro 
do Conselho de Administração é determinado com base no 
valor justo por opção ou por direito a um ação paritária na 
data da concessão apurado num laudo atuarial. Da 
remuneração, 80 por cento do montante que poderá ser ganho, 
como resultado da sua participação no PILP 2012, se o 
objetivo for alcançado, diz respeito a ações de desempenho e 
a 20 por cento de ações paritárias. A empresa poderá optar por 
fazer um pagamento em caixa aos participantes no regime em 
vez de emitir ações de desempenho e/ ou paritárias. Em 
circunstâncias excecionais, o Conselho de Supervisão poderá 
restringir em termos de conteúdo, em parte ou na íntegra, os 
direitos de opção e os direitos correspondentes concedidos aos 
órgãos executivos. A primeira tranche sob o PILP de 2012 foi 
emitida após a Assembleia Geral Anual de 2012. 
 
Opções de compra de ações de desempenho 
Aos participantes no plano são concedidos um certo número 
de opções em várias tranches anuais. O Conselho de 
Supervisão determina a alocação de opções aos membros do 
Conselho de Administração. Cada opção confere o direito, se 
forem respeitados determinados objetivos, a comprar uma 
ação da Linde AG (ações de desempenho) ao preço de 
exercício, o que equivale, em cada caso, ao menor preço de 
emissão, atualmente de 2,56 EUR. As opções numa tranche 
têm um mandato de cinco anos. Se estiverem reunidas as 
condições necessárias para o exercício das opções, poderão 
ser exercidas pela primeira vez após ter expirado um período 
de carência de quatro anos, calculado a partir da data de 
emissão (o período de desempenho). As opções apenas 
poderão ser exercidas se certos objetivos de desempenho 
forem alcançados, baseados nos movimentos em lucros por 
ação e retorno relativo total do acionista. Igual ponderação 
será dada a estes dois objetivos de desempenho em termos do 
total de opções alocadas. Se as opções numa tranche particular 
se tornarem exercíveis, deverá ser alcançado um objetivo 
mínimo para cada um destes objetivos de desempenho, e há 
igualmente um objetivo arrojado. Se o objetivo arrojado de 
um desses objetivos de desempenho for alcançado, todas as 
opções relativas a esse objetivo de desempenho dessa tranche 
particular se tornam exercíveis. Se o 

objetivo mínimo de um objetivo de desempenho for 
alcançado, poderão ser exercidas 12,5 por cento de todas as 
opções na tranche em causa e o participante no plano receberá 
um número correspondente de ações de desempenho em 
pagamento do menor preço de emissão por ação. Se o objetivo 
arrojado for alcançado, poderão ser exercidas 50 por cento de 
todas as opções de compra de ações de desempenho na 
tranche em causa. Se o objetivo mínimo for excedido, mas o 
objetivo arrojado não for alcançado, o número de opções que 
poderão ser exercidas ficará dependente da percentagem em 
que o objetivo mínimo for excedido.  

Informação complementar sobre o valor das opções, sobre 
a estrutura, as condições e, em especial, os objetivos do 
sistema de desempenho é dada na NOTA [28] das Notas às 
demonstrações financeiras do Grupo. 
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Investimento pessoal e ações paritárias 
O número de ações da Linde que deverão ser compradas 
como um investimento pessoal é determinado pelo Conselho 
de Supervisão, para cada membro do Conselho de 
Administração, e corresponde a 20 por cento da remuneração 
alvo que poderá ser auferida através da participação no PILP 
2012. Por cada ação da Linde adquirida por um participante 
neste regime, como um investimento pessoal, e mantida pelo 
participante durante o período de qualificação para opções, 
será concedida uma ação paritária da Linde AG sem nenhum 
custo para o participante. As condições que se aplicam à 
concessão de ações paritárias incluem: um investimento 
pessoal em ações da empresa, no momento apropriado, pelo 
participante neste regime, a manutenção irrestrita de tais 
ações durante o período de qualificação e a existência de um 
contrato de serviço no final do período de carência em 
relação ao qual não tenha sido dado nenhum aviso de 
despedimento. 

Foram os seguintes os movimentos das opções e os 
direitos a ações paritárias, emitidos aos membros do 
Conselho de Administração, no âmbito do Plano de Incentivo 
de Longo Prazo de 2012: 
 
 

2 OPÇÕES, AÇÕES PARITÁRIAS – PLANO DE INCENTIVO DE LONGO PRAZO DE 2012 
  

  
Opções Ações paritárias 

  
 

A 01.01. 

 
Concedidas no 

exercício A 31.12. A 01.01. 

 
Concedidas 
no exercício 

 
 

A 31.12. 
 
Membros do Conselho de Administração  
em funções a 31.12.2014 

  
 

em unidades 

 
 

em unidades 

 
 

em unidades 

 
 

em unidades 

 
 

em unidades 

 
 

em unidades 
Dr. Wolfgang Büchele  
(desde 01.05.2014) 
(Presidente do Conselho de Administração  
desde 20.05.2014) 

 
 

2014 
2013 

 
 

– 
– 

 
 

12 304 
– 

 
 

12 304 
– 

 
 

– 
– 

 
 

1428 
– 

 
 

1428 
– 

Professor Dr.  
Aldo Belloni 

2014 
2013 

15 068 
8419 

6152 
6649 

21 220 
15 068 

1662 
915 

714 
747 

2376 
1662 

 
Thomas Blades 

2014 
2013 

15 068 
8419 

6152 
6649 

21 220 
15 068 

1662 
915 

714 
747 

2376 
1662 

 
Georg Denoke 

2014 
2013 

15 068 
8419 

7690 
6649 

22 758 
15 068 

1662 
915 

893 
747 

2555 
1662 

 
Sanjiv Lamba 

2014 
2013 

15 068 
8419 

6152 
6649 

21 220 
15 068 

1662 
915 

714 
747 

2376 
1662 

 
TOTAL 

2014 
2013 

60 272 
33 676 

38 450 
26 596 

98 722 
60 272 

6648 
3660 

4463 
2988 

11 111 
6648 

 
Membros do Conselho de Administração 
saídos em 2014 
Professor Dr. 
Wolfgang Reitzle 
(Presidente do Conselho de Administração) 
(até 20.05.2014) 

 
 

2014 
2013 

 
 

45 205 
25 258 

 
 

– 
19 947 

 
 

45 205 
45 205 

 
 

4986 
2746 

 
 

– 
2240 

 
 

4986 
4986 

 
 
 
Todas as opções mantidas a 31 de dezembro de 2014 ainda 
não eram exercíveis. O preço de exercício de todas as opções é 
atualmente de 2,56 EUR por opção. Durante o exercício de 
2014, nenhuma das opções e/ ou direitos a ações paritárias 
mantidas pelos membros do Conselho de Administração 
expirou ou foi executado. As ações paritárias não foram 
alocadas. A média ponderada do prazo remanescente das 
opções e direitos a ações paritárias é de 2,3 anos (2013: 3,0 
anos). 

Para satisfazer as condições para a participação no Plano 
de Incentivo de Longo Prazo de 2012, o Dr. Wolfgang 
Büchele fez, em 2014, um investimento pessoal em 1428 
ações da empresa (2013: 0 ações), Georg Denoke fez um 
investimento pessoal em 893 ações da empresa (2013: 747 
ações) e os 

outros membros do Conselho de Administração fizeram, cada 
um, um investimento pessoal em 714 ações da empresa (2013: 
747 ações). 

A informação acerca das regras que se aplicam aos 
regimes de opção, no caso de uma mudança de controlo, é 
dada nas PÁGINAS 152 A 153 do relatório de gestão 
combinada da Linde AG e do Grupo Linde (Divulgações em 
conformidade com os § 289 (4), § 315 (4) do Código 
Comercial Alemão (HGB)). 
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Custo total dos emolumentos com base em ações  
e remensuração das ações virtuais 
O custo total dos emolumentos baseados em ações foi, em 
2014, de 18 milhões de EUR (2013: 13 milhões de EUR). 
Durante o exercício, foi reconhecido o seguinte custo em 
matéria de instrumentos de pagamento baseados em ações 
mantidos pelos membros do Conselho de Administração e o 
ganho obtido pela remensuração dos direitos atuais a ações 
virtuais da Linde: 
 

3 CUSTO DOS PAGAMENTOS BASEADOS EM AÇÕES E MUDANÇA NO VALOR DOS DIREITOS EXISTENTES A 
AÇÕES VIRTUAIS 

 
  

Custo dos pagamentos 
baseados em ações  
(sem ações virtuais) 

 
 

Mudança no valor das 
ações virtuais1 

 
Membros do Conselho de Administração em funções a 31.12.2014, em € 

 
2014 

 
2013 

 
2014 

 
2013 

Dr. Wolfgang Büchele (desde 01.05.2014)  
(Presidente do Conselho de Administração desde 20.05.2014) 

 
145 802 

 
– 

 
– 

 
– 

Professor Dr. Aldo Belloni (até 31.12.2014) 1 286 01222 325 776 74 825 91 768 
Thomas Blades 322 935 197 916 47 752 51 810 
Georg Denoke 387 603 325 776 54 349 68 931 
Sanjiv Lamba 369 368 237 407 41 320 50 527 
Membros do Conselho de Administração saídos em 2014, em € 
Professor Dr. Wolfgang Reitzle 
(Presidente do Conselho de Administração) (até 20.05.2014) 

 
2 358 1152 

 
977 343 

 
67 165 

 
209 625 

 
 
TOTAL 

 
4 869 835 

 
2 064 218 

 
285 411 

 
472 661 

 
1 Em 2012 e 2013, 40 por cento da remuneração variável em caixa foi convertida, na data do balanço, em ações virtuais com 

direito a dividendo a não ser pago por pelo menos mais três anos. (Os valores pagos em cada caso estão dependentes dos 
movimentos no preço da ação da Linde.) 

2 Isto inclui o custo, por reforma do membro do Conselho, de todas as tranches anuais da remuneração baseada em ações ainda 
não reconhecidas como despesa. 

 
 
Nas demonstrações financeiras estatutárias da Linde AG, a 
empresa tem feito uso da opção de não reconhecer os sistemas 
de remuneração baseados em ações como despesas com 
pessoal, em conformidade com as normas legais. Para as ações 
paritárias dos colaboradores da Linde AG, foi reconhecido 
como uma despesa um custo de 1,8 milhões de EUR (2013: 0,8 
milhões de EUR), em conformidade com o Código Comercial 
Alemão (HGB). Deste montante, 0,9 milhões de EUR (2013: 
0,3 milhões de EUR) estão relacionados com os direitos a 
ações paritárias dos membros do Conselho de Administração. 
 
 
Compromissos com pensões 
Para os membros do Conselho de Administração da empresa 
que a ele se juntaram a 1 de janeiro de 2012 ou depois disso, 
foi introduzido um regime de pensões de contribuição definida, 
sob a forma de um compromisso direto, o que proporcionará 
benefícios que compreendem pensões de velhice, pensões de 
invalidez e pensões de sobrevivência de dependentes. Para os 
novos membros, as contribuições anuais por parte da empresa, 
durante o período de trabalho, serão de 45 por cento dos 
emolumentos fixos em caixa (e, por isso, de cerca de 11 por 
cento dos emolumentos alvo). Após 15 anos de serviço no 
Conselho, será alcançado um nível de pensão alvo de cerca de 
50 por cento dos emolumentos fixos finais em caixa como 
pensão de velhice. O capital é investido por um provedor 
externo. O compromisso com pensões está  projetado para ser 
semelhante ao Plano de Pensões da Linde (Linde 
Vorsorgeplan) para colaboradores. É providenciado um seguro 
de insolvência como um resultado da integração dos 
compromissos com pensões no existente Acordo Contratual de 
Confiança (CTA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As contribuições participam no desempenho do CTA e também 
participam em potenciais excedentes do CTA. O modelo prevê 
um juro mínimo garantido de 3 por cento, acrescido de 
qualquer desempenho superior ao previsto. A pensão de 
velhice regular é pagável a partir dos 65 anos e, no caso de 
reforma antecipada, a partir dos 62. As contribuições dos 
empregadores são legalmente não passíveis de perda, em 
conformidade com os planos de pensões profissionais alemães 
(BetrAVG). Quando os benefícios se vencem, o membro do 
Conselho de Administração tem direito ao saldo da conta, 
incluindo os juros garantidos. No caso de morte ou invalidez, 
será pago um benefício mínimo por um período de serviço no 
Conselho de menos de dez anos. Neste caso, o montante a 
pagar é coberto pelas contribuições que faltam para o montante 
que teria sido pago se o membro do Conselho de 
Administração tivesse estado ao serviço do Conselho durante 
dez anos (até à idade máxima de 65 anos), desde que o período 
em que esteve ao serviço do Conselho tiver sido, pelo menos, 
de três anos. Os beneficiários da conta de pensão completa são, 
em primeiro lugar, a viúva, o viúvo ou o parceiro civil 
sobrevivente 
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do membro do Conselho de Administração e, em segundo 
lugar, os órfãos do membro do Conselho de Administração se 
não houver viúva, viúvo ou parceiro civil sobrevivente. 

A pensão a pagar será calculada com base nas tábuas de 
mortalidade e taxas de juros que forem válidos quando a pensão 
for calculada. Em todos os casos, o membro do Conselho de 
Administração poderá optar por ter a sua pensão paga de uma 
de três maneiras: 
 
– como um montante fixo; 
– em cinco a dez frações anuais, com acréscimo de juros 

(dependendo do prazo), até que os pagamentos vençam; 
– sob a forma de pagamentos vitalícios, incluindo um aumento 

anual de 1 por cento ao ano. 
 
A pedido e com o acordo do Grupo, o membro do Conselho de 
Administração poderá optar por outras variantes de pagamento. 

Os compromissos de pensão para com Georg Denoke e 
Sanjiv Lamba, que já estavam no Conselho de Administração 
da empresa a 1 de janeiro de 2012, estão estabelecidos em 
contratos individuais. A pensão baseia-se numa percentagem 
específica dos últimos emolumentos mensais fixos pagos que 
contam para a reforma. A taxa percentual de entrada é de 20 
por cento. Esta percentagem aumenta 2 por cento por cada ano 
de serviço completado como membro do Conselho de 
Administração. A percentagem máxima que poderá ser obtida 
para a pensão é de 50 por cento dos últimos emolumentos 
mensais fixos pagos. Os pagamentos são feitos mensalmente 
assim que o membro sair do Grupo e for elegível para receber a 
sua pensão (pensão de velhice a partir dos 65 anos, pensão por 
incapacidade médica ou incapacidade para o trabalho e pensão 
de sobrevivência dos dependentes em caso de morte). Os 
cônjuges viúvos receberão 60 por cento da pensão do membro 
do Conselho de Administração falecido. Os compromissos 
incluem igualmente os benefícios para quaisquer órfãos ou 
crianças que tenham perdido um dos pais. Cada criança que 
tenha direito a uma pensão de alimentos receberá de 10 por 
cento (no caso das crianças que tenham perdido um dos pais) a 
um máximo de 25 por cento (no caso de órfãos) da pensão da 
parte contratante, geralmente até aos 18 anos, embora a pensão 
de alimentos possa continuar a ser paga até que ele ou ela atinja 
os 27 anos. Se o falecido tiver deixado vários filhos, os 
montantes serão reduzidos proporcionalmente e limitados, no 
total, a metade da pensão a que a parte contratante tinha direito. 
Os pagamentos totais de pensão de alimentos a dependentes 
sobreviventes não deverá exceder o montante total da pensão 
da parte contratante. As pensões correntes são ajustadas 
anualmente para ter em conta a mudança no índice de preços ao 
consumidor para casas particulares, com base em informações 
fornecidas pelo Serviço de Estatística alemão. Se um membro 
do Conselho de Administração tiver atingido os 55 anos e 
completado dez anos ao serviço do Conselho de Administração, 
e o seu contrato de trabalho tiver sido rescindido precocemente 
pelo Conselho de Supervisão ou o seu mandato não tiver sido 
prorrogado por razões independentes da vontade do membro do 
Conselho de Administração, ele ou ela receberão 
imediatamente a pensão auferida, tendo em conta outros 
rendimentos. Se, no entanto, um membro do Conselho de 
Administração não tiver completado dez anos de serviço 

ou se o contrato de trabalho for rescindido antes de ele ou ela 
atingirem os 55 anos, ele ou ela adquirem por lei o direito a 
uma pensão como suplemento à pensão profissional no valor 
especificado por lei, desde que o membro do Conselho de 
Administração tenha sido contratado pela empresa por um 
período mínimo de três anos consecutivos. 
 
Emolumentos do Conselho de Administração para 2014 
A remuneração total em caixa dos membros do Conselho de 
Administração, no exercício das suas funções na Linde AG e 
nas suas subsidiárias e/ ou no exercício de 2014, foi de 11 967 
739 EUR (2013: 13 342 303 EUR). Desse montante, 4 263 230 
EUR (2013: 3 926 278 EUR) estão relacionados com 
componentes de remuneração fixa que não estão relacionados 
com o desempenho e 7 704 509 EUR (2013: 9 416 025 EUR) 
com componentes de remuneração variáveis a curto prazo ou a 
longo prazo relacionados com o desempenho. O cálculo de 
prestações em espécie e outros benefícios foi baseada no seu 
valor para efeitos fiscais. Em conformidade com as mudanças 
no sistema de remuneração acordadas pelo Conselho de 
Supervisão, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014, serão 
pagos, em 2015, 60 por cento dos emolumentos em caixa 
variáveis (4 622 705 EUR). O valor correspondente para 2013, 
que foi pago em 2014, foi de 5 649 615 EUR. Os restantes 40 
por cento dos emolumentos em caixa variáveis (3 081 804 
EUR) terão de ser investidos (após a dedução de impostos) em 
ações da Linde que deverão ser mantidas por um período de 
carência de quatro anos. Este constitui, pois, um componente de 
remuneração a longo prazo. Até ao final de 2013, 40 por cento 
dos emolumentos em caixa variáveis (2013: 3 766 410 EUR) 
era convertido em ações virtuais. Para a conversão em ações 
virtuais, o preço utilizado foi uma média da cotação de fecho 
das ações da Linde no sistema de negociação Xetra da Bolsa de 
Valores de Frankfurt, nos últimos 60 dias de negociação de 
ações  anteriores a 31 de dezembro de 2013. Esse preço médio 
foi de 145,59 EUR. Em 2013, foram emitidas um total de 25 
870 ações virtuais aos membros do Conselho de 
Administração. O montante pago, uma vez expirado o prazo de 
garantia, depende dos movimentos no preço das ações da 
Linde. Não há limite para o montante que pode ser pago. A 
remuneração total dos membros do Conselho de Administração 
foi, em 2014, de 15 092 622 EUR (2013: 16 842 623 EUR). 
Incluídas na remuneração total estão as opções e os direitos a 
ações paritárias que foram concedidos aos membros do 
Conselho de Administração em 2014, no âmbito do Plano de 
Incentivo de Longo Prazo. Em ambos os casos, as opções e 
ações paritárias são incluídas na alocação pelo seu valor. No 
exercício de 2014, foram concedidas aos membros do Conselho 
de Administração um total de 38 450 (2013: 46 543) opções 
com um valor de alocação de 65,02 EUR (2013: 60,16 EUR) 
por opção e 4463 (2013: 5228) direitos a ações paritárias com 
um valor de alocação de 140,01 EUR (2013: 133,95 EUR) por 
direito a uma ação paritária. 

Sob reserva da aprovação das demonstrações financeiras 
anuais da Linde AG, relativas ao exercício encerrado a 31 de 
dezembro de 2014, os emolumentos para os membros 
individuais do Conselho de Administração relativos a 2014 
(incluindo os emolumentos variáveis calculados com base no 
ROCE do Grupo após itens não recorrentes de 8,3 por cento) 
são os seguintes: 
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4 REMUNERAÇÃO TOTAL DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
 

Emolumentos de caixa 

 
Plano de Incentivo  

de Longo Prazo 

  
 

Pensões 
 
 

Opções 

 
Ações  

paritárias 
 
 
 

Emolumentos  
fixos 

 
Prestações 

em espécie/ 
Outros 

benefícios 

 
 
 

Emolumentos  
variáveis 

 
Emolumento

s 
 totais  

em caixa2 

 
 

Valor na  
data da  

concessão 

 
Valor  

na data  
da  

concessão 

 
 
 

Emolument
os totais 

 
Custo do 

serviço no 
exercício3 

IFRS 

 
Custo do 

serviço no 
exercício3 

HGB 
Membros do  
Conselho de  
Administração  
em funções a  
31.12.2014, em € 

 
curto  

prazo1 

(60%) 

 
longo 

 prazo2 

(40%) 

Dr. Wolfgang 
Büchele (desde 
01. 05.2014) 
(Presidente 
desde 
20.05.2014) 

 
 
 
 

2014 
2013 

 
 
 
 

800  000 
– 

 
 
 
 

101 671 
– 

 
 
 
 

701 800 
– 

 
 
 
 

467 867 
– 

 
 
 
 

2 071 338 
– 

 
 
 
 

800 006 
– 

 
 
 
 

199 934 
– 

 
 
 
 

3 071 278 
– 

 
 
 
 

453 316 
– 

 
 
 
 

375 989 
– 

Professor Dr. 
Aldo Belloni 

2014 
2013 

780 000 
780 000 

50 363 
41 448 

981 960 
1 064 160 

654 640 
709 440 

2 466 963 
2 595 048 

400 003 
400 004 

99 967 
100 061 

2 966 933 
3 095 113 

136 285 
137 863 

119 718 
114 886 

Thomas 
Blades 

2014 
2013 

600 000 
600 000 

28 481 
23 983 

697 080 
767 640 

464 720 
511 760 

1 790 281 
1 903 383 

400 003 
400 004 

99 967 
100 061 

2 290 251 
2 403 448 

298 789 
325 584 

277 381 
293 887 

 
Georg Denoke 

2014 
2013 

722 500 
640 000 

23 296 
21 683 

786 555 
743 220 

524 370 
495 480 

2 056 721 
1 900 383 

500 004 
400 004 

125 029 
100 061 

2 681 754 
2 400 448 

163 924 
171 972 

120 127 
113 591 

 
Sanjiv Lamba 

2014 
2013 

581 250 
525 000 

69 0174 
16 779 

687 060 
589 560 

458 040 
393 040 

1 795 367 
1 524 379 

400 003 
400 004 

99 967 
100 061 

2 295 337 
2 024 444 

176 221 
186 122 

129 592 
123 711 

 
Membros do 
Conselho de 
Administração  
saídos em 
2014, em € 
Professor Dr. 
Wolfgang 
Reitzle 
(Presidente) 
(até 
20.05.2014) 

 
 
 
 

2014 
2013 

 
 
 
 

486 111 
1 250 000 

 
 
 
 

20 541 
27 385 

 
 
 
 

768 250 
2 485 035 

 
 
 
 

512 167 
1 656 690 

 
 
 
 

1 787 069 
5 419 110 

 
 
 
 

– 
1 200 012 

 
 
 
 

– 
300 048 

 
 
 
 

1 787 069 
6 919 170 

 
 
 
 

– 
1 270 760 

 
 
 
 

– 
1 030 108 

TOTAL 2014 3 969 861 293 369 4 622 705 3 081 804 11 967 739 2 500 019 624 864 15 092 622 1 228 535 1 022 807 
(em %)  26 2 31 20 79 17 4 100   
TOTAL 2013 3 795 000 131 278 5 649 615 3 766 410 13 342 303 2 800 028 700 292 16 842 623 2 092 301 1 676 183 
(em %)  22 1 34 22 79 17 4 100   

 
1 60 por cento da remuneração variável em caixa é paga diretamente no ano a seguir à data de balanço. 
2 Em 2013, 40 por cento da remuneração variável em caixa foi convertida, na data de balanço, em ações virtuais com direito a dividendos a não serem 

pagas pelo menos nos três anos seguintes. (Os valores pagos em cada caso estão dependentes dos movimentos do preço da ação da Linde.) A partir de 
2014, 40 por cento  da remuneração variável em caixa é paga em dinheiro, com a obrigação que incumbe sobre o membro do Conselho de 
Administração de adquirir ações da Linde e de as manter por pelo menos quatro anos.  

3 Nenhum custo do serviço passado surgiu nos exercícios de 2013 ou 2014. 
4 Sanjiv Lamba recebeu um bónus de aniversário de 50 mil EUR. 
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No exercício de 2014, o custo do serviço para as 
responsabilidades com pensões, em conformidade com as 
IFRS, foi de 1 228 535 EUR (2013: 2 092 301 EUR), 
enquanto o valor, em conformidade com o Código Comercial 
Alemão (HGB), foi de 1 022 807 EUR (2013: 1 676 183). Na 
data do balanço, o valor presente para efeitos de contabilidade 
de compromissos com pensões relativos aos membros 
individuais do Conselho foi o seguinte: 

Dr. Wolfgang Büchele 453 316 EUR (2013: 0 EUR) 
(Grupo), 375 989 EUR (2013: 0 EUR) (Linde AG); Professor 
Dr. Wolfgang Reitzle 15 882 675 EUR (2013: 15 467 302 
EUR) (Grupo), 13 302 171 EUR (2013: 13 302 171 EUR) 
(Linde AG); Professor Dr. Aldo Belloni 5 775 518 EUR 
(2013: 4 838 295 EUR) (Grupo), 4 537 211 EUR (2013: 4 250 
908 EUR) (Linde AG); Thomas Blades 985 861 EUR (2013: 
620 119 EUR) (Grupo), 869 377 EUR (2013: 579 351 EUR) 
(Linde AG); Georg Denoke 2 777 049 EUR (2013: 1 604 017 
EUR) (Grupo), 1 513 921 EUR (2013: 1 177 446 EUR) (Linde 
AG); Sanjiv Lamba 983 190 EUR (2013: 453 425 EUR) 
(Grupo), 539 886 EUR (2013: 334 451 EUR) (Linde AG). A 
mudança no valor presente dos compromissos com pensões é 
o resultado do desaparecimento do interesse dos direitos 
adquiridos em anos anteriores, das perdas atuariais e de 
mudanças de titularidade. 

Divulgações em conformidade com as 
exigências do Código Alemão de 
Governação Corporativa  
No quadro seguinte, é divulgada a remuneração atribuída ao 
Conselho de Administração no exercício de 2014, incluindo 
outros benefícios e incluindo os emolumentos máximo e 
mínimo atingíveis no caso dos componentes variáveis da 
remuneração, em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no Código de Governação Corporativa Alemão. 
Em contraste com o quadro intitulado “Remuneração total dos 
membros do Conselho de Administração”, a remuneração 
variável de um ano é descrita no quadro seguinte para o valor 
alvo, que é o valor que seria aplicável se todos os objetivos 
fossem plenamente cumpridos. Tal como no quadro intitulado 
“Remuneração total dos membros do Conselho de 
Administração”, as opções e os direitos a ações paritárias 
incluídos na remuneração baseada em ações (Plano de 
Incentivo de Longo Prazo) são reportados pelo seu valor justo 
na data da concessão. Os direitos de opção e os direitos a 
ações paritárias só se tornam exercíveis ou só são transferidos 
após ter decorrido um período de carência de quatro anos. Em 
todos os casos, o número de direitos de opção ou direitos a 
ações paritárias é determinado pelos objetivos reais 
alcançados após ter expirado o período de carência. Assim, o 
valor dos direitos podem ser maiores ou menores do que os 
valores divulgados no quadro seguinte, dependendo do preço 
prevalecente da ação à data da transferência. Além disso, em 
contraste com o quadro intitulado “Remuneração total dos 
membros do Conselho de Administração”, a remuneração total 
no quadro seguinte inclui a despesa com pensões. 
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5 REMUNERAÇÃO ATRIBUÍDA DURANTE O ANO 
 

 
Membros do Conselho de Administração em funções a 31.12.2014 

 
Dr. Wolfgang Büchele  

Membro do Conselho de Administração desde 01.05.2014  
Presidente do Conselho de Administração desde 20.05.2014 

 
 

Professor Dr. Aldo Belloni 
Membro do Conselho de Administração 

 

Remuneração  
atribuída durante  
o ano, em € 

 
 

2013 

 
 

2014 

 
 

2014 (Mín) 

 
 

2014 (Máx) 

 
 

2013 

 
 

2014 

 
 

2014  (Mín) 

 
 

2014 (Máx) 

 

Emolumentos fixos – 800 000  800 000  800 000  780 000  780 000  780 000  780 000   
Outros benefícios – 101 671  101 671  101 671  41 448  50 363  50 363  50 363   
TOTAL – 901 671  901 671  901 671  821 448 830 363  830 363  830 363   
Emolumentos variáveis de 
um ano 

         

Emolumentos em  
caixa de curto prazo1, 2 

 
– 

 
773 120 

 
0 

 
2 000 000 

 
1 078 860 

 
1 068 960 

 
0 

 
1 950 000 

 

Emolumentos variáveis 
multianuais 

 
– 

 
1 515 353 

 
0 

 
3 404 977 

 
1 219 305 

 
1 212 610 

 
0 

 
2 328 988 

 

incluindo emolumentos 
em caixa de longo prazo 

(diferimento)3, 4 

 
 

– 

 
 

515 413 

 
 

0 

 
 

1 320 000 

 
 

719 240 

 
 

712 640 

 
 

0 

 
 

1 287 000 

 

incluindo Plano de 
Incentivo de Longo Prazo 

de 2013 (período de 
carência: 4 anos)5 

         

Opções – – – – 400 004 – – –  
Ações paritárias – – – – 100 061 – – –  

incluindo Plano de 
Incentivo de Longo Prazo 

de 2014 (período de 
carência: 4 anos)5 

         

Opções – 800 006 0 1 864 779 – 400 003 0 931 889  
Ações paritárias – 199 934  0 220 198 – 99 967 0 110 099  

TOTAL – 3 190 144  901 671 6 306 648 3 119 613 3 111 933 830 363 5 109 351  
Custo do serviço – 453 316  453 316 453 316 137 863 136 285 136 285 136 285  
REMUNERAÇÃO 
TOTAL 

–  
3 643 460  

 
1 354 987 

 
6 759 964 

 
3 257 476 

 
3 248 218 

 
966 648 

 
5 245 636 

 

 
 

 
Membros do Conselho de Administração saídos em 2014 

 
Professor Dr. Wolfgang Reitzle 

Presidente do Conselho de Administração até 20.05.2014 
 

Remuneração atribuída durante o ano, em € 
 

2013 
 

2014 
 

2014 (Mín) 
 

2014 (Máx) 
Emolumentos fixos  1 250 000 486 111 486 111 486 111 
Outros benefícios  27 385 20 541 20 541  20 541 
TOTAL  1 277 385  506 652  506 652  506 652 
Emolumentos variáveis de um ano     

Emolumentos em caixa de curto prazo1, 2 2 181 900  845 134 0 1 215 278 
Emolumentos variáveis multianuais 2 954 660  563 422 0 802 083 

incluindo emolumentos em caixa de longo prazo 
(diferimento)3, 4  

 
1 454 600  

 
563 422  

 
0 

 
802 083 

incluindo Plano de Incentivo de Longo Prazo de 2013  
(período de carência: 4 anos)5 

    

Opções 1 200 012 – – – 
Ações paritárias 300 048 – – – 

incluindo Plano de Incentivo de Longo Prazo de 2014 
(período de carência: 4 anos)5 

    

Opções – – – – 
Ações paritárias – – – – 

TOTAL 6 413 945 1 915 208 506 652 2 524 013 
Custo do serviço 1 270 760 – – – 
REMUNERAÇÃO TOTAL  7 684 705 1 915 208 506 652 2 524 013 
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Thomas Blades 

Membro do Conselho de Administração 

 
 

Georg Denoke 
Membro do Conselho de Administração 

 
 

Sanjiv Lamba 
Membro do Conselho de Administração 

 
 

 
 

2013  

 
 

2014 

 
2014 

(Mín) 

 
2014  

(Máx) 

 
 

2013  

 
 

2014 

 
2014 
(Mín) 

 
2014 

(Máx) 

 
 

2013  

 
 

2014 

 
2014 
(Mín) 

 
2014 

(Máx) 
 600 000  600 000  600 000  600 000  640 000  722 500 722 500 722 500 525 000 581 250 581 250 581 250 
 23 983  28 481 28 481 28 481 21 683 23 296 23 296 23 296 16 779 69 017 69 017 69 017 
 623 983  628 481 628 481 628 481 661 683 745 796 745 796 745 796 541 779 650 267 650 267 650 267 
  

 
           

  
746 040  

 
778 080 

 
0 

 
1 500 000 

 
750 300 

 
866 505 

 
0 

 
1 806 250 

 
601 140 

 
747 015 

 
0 

 
1 453 125 

  
997 425   

 
1 018 690 

 
0 

 
2 031 988 

 
1 000 265 

 
1 202 703 

 
0 

 
2 494 938 

 
900 825 

 
997 980 

 
0 

 
2 001 051 

  
 

497 360  

 
 

518 720 

 
 

0 

 
 

990 000 

 
 

500 200 

 
 

577 670 

 
 

0 

 
 

1 192 125 

 
 

400 760 

 
 

498 010 

 
 

0 

 
 

959 063 
  

 
 
 

           

 400 004 – – – 400 004 – – – 400 004 – – – 
 100 061 – – – 100 061 – – – 100 061 – – – 
  

 
 
 

           

 – 400 003 0 931 889 – 500 004  0 1 165 112 – 400 003 0 931 889 
 – 99 967 0 110 099 – 125 029 0 137 701 – 99 967 0 110 099 
 2 367 448  2 425 251 628 481 4 160 469 2 412 248 2 815 004 745 796 5 046 984 2 043 744 2 395 262 650 267 4 104 443 
 325 584  298 789  298 789  298 789  171 972 163 924  163 924  163 924  186 122 176 221  176 221  176 221 
  

2 693 032  
 

2 724 040 
 

927 270 
 

4 459 258 
 

2 584 220 
 

2 978 928 
 

909 720 
 

5 210 908 
 

2 229 866 
 

2 571 483 
 

826 488 
 

4 280 664 
 

1 60 por cento da remuneração variável em caixa é paga em dinheiro sem nenhuma outra obrigação incumbente ao membro do 
Conselho de Administração. 

2 Limitado a 250 por cento dos emolumentos fixos. Os valores individuais máximos divulgados são os valores máximos 
potenciais em termos de montante, em conformidade com o limite superior acordado: isto é, 250 por cento dos emolumentos 
fixos. 

3 Em 2013, 40 por cento da remuneração variável em caixa foi convertida, na data de balanço, em ações virtuais com direito a 
dividendo, a não ser pago por pelo menos mais três anos. A partir de 2014, 40 por cento da remuneração variável em caixa é 
paga em dinheiro com a obrigação incumbente de o membro do Conselho de Administração adquirir ações da Linde e de as 
manter por pelo menos quatro anos. 

4 Limitado a 165 por cento dos emolumentos fixos. Os valores individuais máximos divulgados são os valores máximos 
potenciais em termos de montante, em conformidade com o limite superior acordado: isto é, 165 por cento dos emolumentos 
fixos. 

5 O valor das opções e dos direitos a ações paritárias não está limitado em termos de montante, uma vez decorrido o período de 
carência. Os valores divulgados são os montantes individuais máximos se simultaneamente os objetivos de desempenho forem 
cumpridos na íntegra e forem baseados na cotação de fecho das ações da Linde a 31 de dezembro de 2014 (154,20 EUR). 
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No quadro abaixo, em conformidade com os requisitos 
definidos no Código de Governação Corporativa Alemão, é 
divulgada a remuneração recebida, compreendendo 
emolumentos fixos, outros benefícios, emolumentos variáveis 
de um ano e emolumentos variáveis multianuais, 
estabelecidos em conformidade com o ano de referência 
relevante e com despesas com  

pensões e/ ou para o exercício de 2014. O quadro de 
remuneração recebida não inclui qualquer remuneração de 
antigos membros do Conselho de Administração. Em 
contraste com os emolumentos variáveis multianuais 
concedidos, acima divulgados, este quadro mostra o valor real 
de emolumentos multianuais concedidos no ano anterior e 
recebidos em 2014:

  
 
6 REMUNERAÇÃO RECEBIDA DURANTE O ANO 
 

 
Membros do Conselho de Administração em funções a 31.12.2014 

 
Dr. Wolfgang Büchele 

Membro do Conselho de Administração desde 01.05.2014 
Presidente do Conselho de Administração desde 20.05.2014 

 
 

Professor Dr. Aldo Belloni 
Membro do Conselho de Administração 

 

Remuneração  
recebida durante  
o ano, em € 

 
 

2013 

 
 

2014 

 
 

2013 

 
 

2014 

 

Emolumentos fixos – 800 000  780 000  780 000   
Outros benefícios – 101 671  41 448  50 363   
TOTAL – 901 671  821 448 830 363   
Emolumentos variáveis  
de um ano 

     

Emolumentos em  
caixa de curto prazo1 

– 701 800 1 064 160 981 960  

Emolumentos variáveis  
multianuais 

 
– 

 
467 867 

 
1 740 051 

 
1 006 912 

 

incluindo emolumentos  
em caixa de longo  

prazo (diferimento)1 

 
– 

 
467 867 

 
– 

 
654 640 

 

incluindo Plano de Incentivo  
de Longo Prazo de 2010 

 (período de carência: 
2010-2013)2 

 
 
 

– 

 
 
 

– 

 
 
 

1 740 051 

 
 
 

– 

 

incluindo Plano de Incentivo  
de Longo Prazo de 2011  

(período de carência:  
2011-2014) 

 
 
 

– 

 
 
 

– 

 
 
 

– 

 
 
 

352 272 

 

Outros – 0 0 0  
TOTAL – 2 071 338  3 625 659 2 819 235  
Custo do serviço – 453 316  137 863 136 285  
REMUNERAÇÃO  
TOTAL 

– 2 524 654  3 763 522 2 955 520  

 
 

 
Membros do Conselho de Administração saídos em 2014 

 
Professor Dr. Wolfgang Reitzle 

Presidente do Conselho de Administração até 20.05.2014 
 
Remuneração recebida durante o ano, em € 

 
2013 

 
2014 

Emolumentos fixos  1 250 000 486 111 
Outros benefícios  27 385 20 541 
TOTAL  1 277 385  506 652  
Emolumentos variáveis de um ano   

Emolumentos em caixa de curto prazo1 2 485 035 768 250 
Emolumentos variáveis multianuais 5 220 202 512 167 

incluindo emolumentos em caixa de longo prazo  
(diferimento)1  

 
– 

512 167 

incluindo Plano de Incentivo de Longo Prazo de 2010  
(período de carência: 2010-2013)2 

5 220 202  
– 

incluindo Plano de Incentivo de Longo Prazo de 2014  
(período de carência: 2011-2014)2 

 
– 

 
– 

Outros 0 0 
TOTAL 8 982 622 1 787 069 
Custo do serviço 1 270 760 – 
REMUNERAÇÃO TOTAL  10 253 382 1 787 069 
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Thomas Blades 
Membro do Conselho de Administração 

 
 

Georg Denoke 
Membro do Conselho de Administração 

 
 

Sanjiv Lamba 
Membro do Conselho de Administração 

 
 

 
 

2013  

 
 

2014 

 
 

2013  

 
 

2014 

 
 

2013  

 
 

2014 
 600 000  600 000  640 000  722 500 525 000 581 250 
 23 983  28 481 21 683 23 296 16 779 69 017 
 623 983  628 481 661 683 745 796 541 779 650 267 
  

 
     

  
767 640 

 
697 080 

 
743 220 

 
786 555 

 
589 560 

 
687 060 

  
– 

 
464 720 

 
1 754 694 

 
879 451 

 
256 127 

 
814 517 

  
 

– 

 
 

464 720 

 
 

– 

 
 

524 370 

 
 

– 

 
 

458 040 
  

 
 

– 

 
 
 

– 

 
 
 

1 754 694 

 
 
 

– 

 
 
 

256 1273 

 
 
 

– 
  

 
 

– 

 
 
 

– 

 
 
 

– 

 
 
 

355 081 

 
 
 

– 

 
 
 

356 477 
 0 0 0 0 0 0 
 1 391 623 1 790 281 3 159 597 2 411 802 1 387 466 2 151 844 
 325 584 298 789 171 972 163 924 186 122 176 221 
  

1 717 207 
 

2 089 070 
 

3 331 569 
 

2 575 726 
 

1 573 588 
 

2 328 065 
 
1 Em 2013, 40 por cento da remuneração variável em caixa foi convertida, na data de balanço, em ações virtuais com direito a 

dividendo, a não ser pago por pelo menos mais três anos. A partir de 2014, 40 por cento da remuneração variável em caixa é 
paga em dinheiro com a obrigação incumbente de o membro do Conselho de Administração adquirir ações da Linde e de as 
manter por pelo menos quatro anos. 

2 Thomas Blades (membro do Conselho de Administração desde 8 de março de 2012) não participou neste regime, uma vez que 
se juntou ao Grupo Linde após as opções terem sido emitidas. 

3 O montante recebido por Sanjiv Lamba do Plano de Incentivo de Longo Prazo de 2010 foi na sua qualidade de membro da 
gestão do Grupo Linde e não como membro do Conselho de Administração, uma vez que não se juntou ao Conselho até 9 de 
março de 2011. 

 
 
 
Outras disposições relacionadas com a remuneração 
O Conselho de Supervisão tem o direito de, segundo o seu 
próprio critério, conceder um pagamento especial a um 
membro do Conselho de Administração por um desempenho 
excecional. Uma vez mais, no exercício de 2014, nenhum 
pagamento deste tipo foi concedido. Qualquer pagamento 
especial potencial é limitado a um montante que, quando 
considerado em conjunto com o componente em caixa e o 
componente de diferimento para esse exercício, não poderá 
exceder o limite, em termos de montante, dos emolumentos 
variáveis de um ano. Em linha com a prática anterior do 
Grupo, foi concedido ao Professor Dr. Wolfgang Reitzle o 
direito a um carro com motorista, após ter deixado o cargo de 
Presidente do Conselho de Administração do Grupo Linde. 

Benefícios em caso de rescisão  
de um contrato 
Uma vez que os membros do Conselho de Administração, 
Georg Denoke e Sanjiv Lamba, não serão reconduzidos, por 
razões alheias à sua vontade, na faixa etária entre os 55 e os 63 
anos, receberão, em conformidade com os seus contratos 
existentes, uma indemnização de montante fixo por cessação, 
de 50 por cento da sua remuneração anual em caixa 
(emolumentos fixos e a parte dos emolumentos em caixa 
variáveis que deverão  ser pagos em dinheiro sem a obrigação 
de um investimento em ações (60 por cento)) relativo ao 
último exercício completo antes da conclusão do seu emprego. 
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Em conformidade com o Código de Governação Corporativa 
Alemão, todos os contratos com os membros do Conselho de 
Administração incluem a seguinte disposição. Em caso de 
rescisão antecipada do contrato de trabalho de um membro do 
Conselho de Administração sem justa causa para essa 
rescisão, a sua indemnização será limitada a duas vezes os 
emolumentos anuais em caixa (os emolumentos fixos e a parte 
dos emolumentos em caixa variáveis que deve ser paga em 
dinheiro sem a obrigação de um investimento em ações (60 
por cento)). O cálculo é baseado nos emolumentos anuais em 
dinheiro do último exercício completo previamente ao 
afastamento do membro do Conselho de Administração. Se os 
emolumentos anuais em dinheiro do membro do Conselho de 
Administração no exercício em que foi posto termo ao seu 
trabalho forem suscetíveis de serem significativamente 
maiores ou menores do que os emolumentos anuais em 
dinheiro do último exercício completo, o Conselho de 
Supervisão poderá, segundo o seu critério, fazer um 
ajustamento no cálculo dos emolumentos anuais em caixa . Se 
o prazo remanescente do contrato de trabalho for inferior a 
dois anos, a indemnização por rescisão será calculada 
proporcionalmente. Relativamente ao período na base do qual 
a indemnização é determinada, os membros Conselho de 
Administração não recebem pagamentos de pensões. 

Se a Linde AG for adquirida por outra empresa, houver 
uma mudança de controlo e um contrato de trabalho for 
rescindido no prazo de nove meses a contar da referida data, 
por consentimento mútuo ou como resultado de uma falta de 
renovação do contrato no momento apropriado ou como 
resultado da renúncia do membro do Conselho de 
Administração devido à sua posição no Conselho ser 
indevidamente comprometida pela aquisição, os membros do 
Conselho de Administração têm direito a benefícios com base 
nos seus emolumentos em caixa contratuais, mas limitados em 
extensão. No entanto, cabe ao membro do Conselho de 
Administração o ónus da prova para demonstrar que as 
circunstâncias reais da sua demissão foram um resultado de a 
sua posição ter sido indevidamente comprometida. A 
recomendação do Código de Governação Corporativa Alemão 
relativa a limites de indemnização em caso de mudança de 
controlo também está a ser seguido. Em conformidade com o 
Código, todos os contratos do Conselho de Administração 
preveem um indemnização, no caso de um membro se retirar 
mais cedo do Conselho devido a uma mudança de controlo, 
equivalente ao montante a pagar em caso de reforma 
antecipada do Conselho sem justa causa sob quaisquer outras 
circunstâncias. Além disso, o membro do Conselho de 
Administração receberia uma compensação adicional 
equivalente aos seus emolumentos anuais em caixa 
(emolumentos fixos e a parte dos emolumentos em caixa 
variáveis que deve ser paga em dinheiro sem a obrigação de 
um investimento em ações (60 por cento)). A compensação 
adicional não seria paga se o membro do Conselho de 
Administração tivesse servido o Conselho por menos de três 
anos ou se ainda não tivesse atingido os 52 anos ou já tivesse 
atingido os 63 anos quando o contrato de trabalho foi 
rescindido. Se o membro do Conselho de Administração 
receber benefícios por ocasião da aquisição por um acionista 
maioritário ou em conexão com ela, uma participação de 
controlo ou outra entidade jurídica, estes serão tidos em conta 
quando forem calculados os  

benefícios de remuneração e indemnização a pagar. O direito 
à pensão é determinado em conformidade com as regras de 
rescisão antecipada do contrato de trabalho sem justa causa. 

Se o contrato de trabalho de um membro do Conselho de 
Administração for rescindido com justa causa, não serão 
feitos quaisquer pagamentos ao membro do Conselho. 

Os membros do Conselho de Administração estão 
vinculados a uma cláusula de restrição por um período de dois 
anos após a rescisão dos respetivos contratos. Em 
compensação, a empresa compromete-se a pagar aos ex-
membros do Conselho um montante equivalente a 50 por 
cento dos seus emolumentos fixos durante o período de 
restrição. A compensação qualifica-se integralmente para os 
benefícios de pensão. 

Se o membro do Conselho de Administração deixar o 
serviço da empresa como resultado de morte ou incapacidade 
para o trabalho, ele ou ela ou os seus herdeiros terão direito 
aos emolumentos fixos mensais relativos ao mês em que o 
contrato de trabalho expirou e aos dos seguintes seis meses. 
Além disso, ele ou ela ou os seus herdeiros terão direito à 
proporção dos emolumentos em caixa variáveis respeitantes à 
parte do ano em que o membro do Conselho de Administração 
esteve ativo. Neste caso, 100 por cento do montante será pago 
em dinheiro. 
 
Empréstimos e adiantamentos 
Durante o exercício, não foram feitos empréstimos ou 
adiantamentos aos membros do Conselho de Administração. 
 
Emolumentos totais de ex-membros 
do Conselho de Administração 
Os antigos membros do Conselho de Administração e os seus 
dependentes sobreviventes receberam emolumentos totais de 
3 290 586 EUR no exercício de 2014 (2013: 2 830 896 EUR). 

Foi constituída uma provisão nas demonstrações 
financeiras do Grupo para as pensões atuais e os benefícios 
futuros de pensões, em relação aos antigos membros do 
Conselho de Administração e aos seus dependentes 
sobreviventes, de 58 273 773 EUR (2013: 37 150 987 EUR). 
Foi efetuada uma provisão de 44 793 684 EUR  (2013: 32 921 
398 EUR) nas demonstrações financeiras anuais da Linde AG. 
As diferenças nos valores divulgados são atribuíveis aos 
diferentes parâmetros de contabilidade que estão a ser 
utilizados para calcular os valores incluídos nas 
demonstrações financeiras do Grupo e nas demonstrações 
financeiras anuais. Deverá também notar-se que houve uma 
mudança na composição de antigos membros do Conselho de 
Administração. 
 
 
2. Remuneração do 
Conselho de Supervisão 
 
A remuneração do Conselho de Supervisão é determinado na 
Assembleia Geral Anual com base numa proposta do 
Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão. É 
regido pelo artigo 11 dos estatutos da sociedade. 

Como resultado de uma resolução aprovada na 
Assembleia Geral Anual de 29 de maio de 2013, foram feitas 
emendas relevantes ao estatutos da sociedade, a partir de 
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30 de maio de 2013. A remuneração do Conselho de 
Supervisão em 2013 foi, pois, baseada nos antigos estatutos da 
sociedade até 29 de maio de 2013 e nos artigos emendados a 
partir de 30 de maio de 2013. A partir do exercício de 2014, 
apenas as regras estabelecidas nos artigos alterados se  
aplicarão à remuneração do Conselho de Supervisão. 
 
Estrutura de remuneração do Conselho de Supervisão  
a partir de 30 de maio de 2013 
Ao abrigo do novo sistema aprovado na Assembleia Geral 
Anual de 2013, a remuneração do Conselho de Supervisão foi 
alterada de modo a que apenas compreenda emolumentos 
fixos. 
 
Emolumentos fixos anuais  
Cada membro do Conselho de Supervisão recebe 
emolumentos fixos anuais de 150 000 EUR. 
 
Emolumentos do Presidente e do Vice-Presidente  
do Conselho de Supervisão 
O Presidente do Conselho de Supervisão recebe emolumentos 
fixos anuais de 450 000 EUR e cada um dos Vice-Presidentes 
recebe emolumentos fixos anuais de 225 000 EUR. Estes 
montantes fixos também incluem a recompensa por presidirem 
às comissões e estarem ao serviço delas. 
 
Emolumentos da Comissão Permanente 
e da Comissão de Auditoria 
Cada membro da Comissão Permanente e da Comissão de 
Auditoria (excluindo o Presidente e o Vice-Presidente do 
Conselho de Supervisão) recebe 30 000 EUR, para além dos 
seus emolumentos fixos anuais e o Presidente da Comissão de 
Auditoria recebe 60 000 EUR para além dos seus 
emolumentos fixos anuais. 
 
Senhas de presença 
A empresa paga uma senha de presença de 1000 EUR aos 
membros do Conselho de Supervisão, de cada vez que 
comparecem numa reunião do Conselho de Supervisão ou 
numa reunião de comissão. Este valor permanecerá inalterado 
se várias reuniões ocorrerem no mesmo dia. 
 
Data de pagamento, IVA e reembolso 
das despesas 
A remuneração do Conselho de Supervisão é paga após o fim 
do exercício relevante. A empresa reembolsa os membros do 
Conselho de Supervisão das suas despesas e também do IVA 
sobre os seus emolumentos e reembolsos de despesas. A 
empresa poderá fazer um seguro de responsabilidade civil em 
benefício dos membros do Conselho de Supervisão para cobrir 
a responsabilidade jurídica decorrente das suas atividades 
como membros do Conselho de Administração. 
 
Investimento pessoal voluntário 
Em conexão com a mudança do sistema de remuneração do 
Conselho de Supervisão aprovado na Assembleia Geral Anual 
de 2013, os membros do Conselho de Supervisão assumiram o 
compromisso pessoal com o Conselho de Supervisão de que, 
em troca de 25 por cento dos emolumentos brutos fixos 

a pagar em cada exercício, comprariam ações da Linde e em 
cada caso manteriam essas ações durante todo o período em 
que fossem membros do Conselho de Supervisão da Linde 
AG. Isto não se aplicará se os membros do Conselho de 
Supervisão remeterem pelo menos 85 por cento dos seus 
emolumentos fixos para a Fundação Hans Böckler, em 
conformidade com as orientações da Confederação dos 
Sindicatos Alemães (DGB), ou para o empregador, como 
resultado de uma obrigação ao abrigo de um contrato de 
prestação de serviços ou de trabalho. Se nestes casos a 
proporção de emolumentos fixos transferidos for menor do 
que 85 por cento, o compromisso pessoal aplica-se à 
proporção dos emolumentos fixos que não tenha sido 
transferida. Em 20 de março de 2014, os membros do 
Conselho de Supervisão cumpriram o seu compromisso 
pessoal pela primeira vez. Não houve nenhum custo para a 
empresa como resultado. Os membros do Conselho de 
Supervisão compraram ações através da bolsa de valores e 
informaram a empresa acerca da suas compras da ação, 
conforme é exigido pela Lei Alemã de Negociação de Valores 
Mobiliários (WpHG). 
 
Estrutura da remuneração do Conselho de Supervisão  
até 29 de maio de 2013 
Em conformidade com as regras que regiam a remuneração do 
Conselho de Supervisão até 29 de maio de 2013, os 
emolumentos dos membros do Conselho de Supervisão 
compreendiam dois componentes: um componente fixo e um 
componente variável que dependia do desempenho do Grupo. 
Parte do componente variável dependia do dividendo. Outra 
parte estava ligado ao retorno sobre o capital investido 
(ROCE) do Grupo Linde no exercício relevante. 
 
Emolumentos fixos 
Cada membro do Conselho de Supervisão recebeu 
emolumentos fixos anuais de 50 000 EUR, pagos após o fim 
do exercício. 
 
Emolumentos variáveis 
A primeira parte da remuneração variável de cada membro do 
Conselho de Supervisão era de 300 EUR por cada 0,01 EUR 
que o dividendo declarado na Assembleia Geral Anual 
excedesse um dividendo de 0,50 EUR por ação com direito ao 
dividendo integral. A segunda parte da remuneração variável 
era de 450 EUR por cada 0,1 por cento que o retorno sobre o 
capital investido (ROCE) do Grupo Linde excedesse a taxa de 
7 por cento no exercício relevante. O ROCE era determinado 
com base na informação das demonstrações financeiras 
auditadas relevantes do Grupo, em conformidade com as IFRS 
e o estatutos da sociedade. A remuneração variável era paga 
no dia após a Assembleia Geral Anual que determinara a 
aplicação de resultados. 
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Emolumentos do Presidente, Vice-Presidente  
e membros das comissões  
O Presidente do Conselho de Supervisão recebeu três vezes os 
emolumentos fixos e variáveis, enquanto cada Vice-
Presidente e cada membro da Comissão Permanente recebeu 
uma vez e meia os emolumentos fixos e variáveis. O 
Presidente da Comissão de Auditoria recebeu 40 000 EUR 
adicionais e todos os outros membros da Comissão de 
Auditoria 20 000 EUR adicionais. No entanto, se um membro 
do Conselho de Supervisão mantivesse vários cargos ao 
mesmo tempo que pagassem um alto nível de remuneração, 
só receberia a remuneração relativa ao cargo que era o mais 
bem pago. 
 
Senhas de presença 
A empresa pagou aos membros do Conselho de Supervisão 
uma senha de presença de 500 EUR de cada vez que 
compareceram numa reunião do Conselho de Supervisão ou 
numa reunião de comissão. Este montante manteve-se 
inalterado quando várias reuniões ocorreram no mesmo dia. 

IVA e reembolso de despesas 
A Linde AG reembolsou os membros do Conselho de 
Supervisão de quaisquer despesas necessárias e do IVA sobre 
os seus emolumentos. 
 
Emolumentos do Conselho de Supervisão para 2014 
Os emolumentos totais do Conselho de Supervisão 
(emolumentos fixos e senhas de presença) ascenderam a 2 
509 000 EUR (2013: emolumentos fixos, emolumentos 
variáveis e senhas de presença de 2 452 248 EUR) acrescidos 
de 476 710 EUR (2013: 465 927 EUR) de IVA. O custo total 
das senhas de presença foi de 79 000 EUR (2013: 57 500 
EUR). O quadro seguinte especifica a remuneração individual 
dos membros do Conselho de Supervisão por componente nos 
exercícios de 2014 e 2013: 
 

 
 
7 EMOLUMENTOS DO CONSELHO DE SUPERVISÃO 
 

 
 
 
 
em € 

  
 
 

Emolumentos 
fixos 1 

 
 
 

Emolumentos 
variáveis 1 

 
Emolumentos 

por ser membro 
da Comissão de 

Auditoria 1  

 
 
 

Senhas de 
presença 1 

 
 
 

Emolumentos 
totais1 

Dr. Manfred Schneider 
(Presidente) 

2014 
2013 

450 000 
327 534  

– 
113 342 

– 
– 

10 000 
7000 

460 000 
447 876 

Hans-Dieter Katte2 
(Vice-Presidente) 

2014 
2013 

225 000 
163 767 

– 
56 671 

– 
– 

10 000 
7000 

235 000 
227 438 

Michael Diekmann 
(Segundo Vice-Presidente) 

2014 
2013 

225 000 
163 767 

– 
56 671 

– 
– 

7000 
4000 

232 000 
224 438 

 
Professora Dr.ª Ann-Kristin Achleitner 

2014 
2013 

150 000 
109 178  

– 
37 780 

30 000 
25 917 

8000  
6000 

188 000 
178 875 

 
Dr. Clemens Börsig 

2014 
2013 

150 000 
109 178  

– 
37 780 

60 000 
51 836 

8000  
6000 

218 000 
204 794 

 
Anke Couturier 

2014 
2013 

150 000 
109 178 

– 
37 780 

– 
– 

4000 
3000 

154 000 
149 958 

Franz Fehrenbach 
(desde 29.05.2013) 

2014 
2013 

150 000 
88 904 

– 
253 

– 
– 

4000 
 2500 

154 000 
91 657 

 
Gernot Hahl2 

2014 
2013 

150 000 
119 383 

– 
56 671 

60 000  
35 506 

10 000  
7000 

220 000 
218 560 

Dr Martin Kimmich2 
(desde 29.05.2013) 

2014 
2013 

150 000 
88 904 

– 
253 

– 
– 

4000  
2500 

154 000 
91 657 

 
Klaus-Peter Müller 

2014 
2013 

150 000 
119 383 

– 
56 671 

30 000  
17 753 

6000 
4000 

186 000 
197 807 

 
Xaver Schmidt2 

2014 
2013 

150 000 
109 178 

– 
37 780 

– 
– 

4000 
3000 

154 000 
149 958 

Frank Sonntag2 
(desde 29.05.2013) 

2014 
2013 

150 000 
88 904 

– 
253 

– 
– 

4000 
2500 

154 000 
91 657 

TOTAL  2014 2 250 000 – 180 000 79 000 2 509 000 
(em %)  90 – 7 3 100 
TOTAL 2013 1 658 4913  605 2453 131 012 57 5003 2 452 2483 
(em %)  68  25 5 2 100 

 
1 Montantes excluindo IVA. 
2 Os representantes dos trabalhadores decidiram encaminhar a sua remuneração para a Fundação Hans Böckler, em 

conformidade com as orientações da Confederação dos Sindicatos Alemães. 
3 Isto inclui os emolumentos dos membros do Conselho de Supervisão Thilo Kämmerer, Matthew F. C. Miau e Jens Riedel, 

todos retirados a 29 de maio de 2013. Cada um deles recebeu emolumentos fixos de 20 411 EUR, emolumentos variáveis de 
37 780 EUR e senhas de presença de 1000 EUR, o que dá 59 191 EUR de emolumentos totais para cada membro do Conselho 
de Supervisão. 

 
 
Empréstimos, adiantamentos e outros emolumentos 
A 31 de dezembro de 2014, não havia empréstimos ou 
adiantamentos a membros do Conselho de Supervisão. Além 
disso, os membros do 

Conselho de Supervisão não receberam quaisquer pagamentos 
ou vantagens, em 2014 ou 2013, por serviços que tivessem 
prestado individualmente, em particular, os serviços de 
consultadoria ou agenciamento. 
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Aumento do DAX em 2014 
Em 2014, a maioria das bolsas de valores internacionais foram 
afetadas pelos contínuos estímulos monetários e pela falta de 
alternativas de investimento num ambiente de baixos juros. 
Apesar da agitação política, tal como se viu na Ucrânia, os 
preços da ação beneficiaram destes fatores. Apenas na segunda 
metade do ano, as crescentes preocupações económicas e a 
queda significativa do preço do petróleo levaram a uma queda 
nos preços da ação. 

O índice de ações alemão DAX iniciou o ano de negociação 
nos 9590 pontos que foi seguido de um período em que o 
índice esteve bastante volátil. Em junho de 2014, rompeu, pela 
primeira vez, a marca dos 10 000 pontos. Como resultado do 
agravamento dos dados económicos dos Estados Unidos, os 
preços da ação desceram, com o DAX a cair para os 8572 
pontos em 16 de outubro de 2014, o seu nível mais baixo do 
ano. Na parte restante do ano, a tendência foi de voltar a subir. 
A 5 de dezembro de 2014, o DAX atingiu o seu nível mais alto 
do ano, com 10 093 pontos, encerrando o ano nos 9806 pontos. 
O que foi 2,7 por cento mais alto do que no final do exercício 
de 2013. 

A maioria dos outros índices principais do mercado de 
ações europeus comportaram-se de modo semelhante. O índice 
MSCI Euro ganhou em valor 2,0 por cento e o DJ EURO 
STOXX, 1,7 por cento. O índice FTSEurofirst 300 de Londres 
aumentou 4,0 por cento. Apenas o Índice CAC 40 de Paris 
diminuiu, caindo 0,5 por cento. 

Os mercados de ações dos EUA viram novamente 
tendências mais dinâmicas do que na Europa. O índice S & P 
500 subiu 11,6 por cento, enquanto o índice de tecnologia 
NASDAQ (NASDAQ composto) aumentou 13,4 por cento. 
Nas economias emergentes, no entanto, o quadro foi diferente. 
O Índice dos Mercados Emergentes, MSCI, perdeu 4,6 por 
cento no decurso de 2014. 
 
Tendência ligeira para a subida das ações da Linde 
Neste ambiente, houve, ao longo do ano, uma ligeira tendência 
de subida do preço das ações da Linde. A cotação de fecho das 
ações foi de 154,20 EUR, 1,4 por cento mais elevada do que o 
preço no final de 2013, de 152,05 EUR. Isto significa que 
também houve um ligeiro aumento da capitalização de mercado 
do Grupo, de 1,4 por cento, para 28 625 milhões de EUR (31 
de dezembro de 2013: 28 219 milhões de EUR). 

As ações da Linde tiveram um início modesto em 2014, 
com o preço mais baixo do exercício (139,15 EUR) a ser 
atingido a 5 de fevereiro de 2014. As ações recuperam 
fortemente a meio do ano, num ambiente favorável ao mercado 
de ações, com o preço a atingir o nível mais alto do ano, 157,30 
EUR, a 20 de junho de 2014. Este preço também foi um novo 
recorde histórico para as ações da Linde. Na segunda metade 
do ano, 

as ações da Linde comportaram-se em consonância com o 
DAX, embora o Grupo só tenha sido capaz de registar um 
crescimento relativamente baixo. Na primeira parte de 
outubro, as ações da Linde conseguiram mesmo superar o 
desempenho do índice de ações alemão. No entanto, quando 
o Grupo reviu os seus objetivos no final do mês, as ações 
vieram a ter um declínio significativo embora temporário. No 
entanto, rapidamente recuperaram com o ano a chegar ao fim, 
terminando 2014 quase de regresso ao alinhamento com a 
tendência geral do DAX. 

Apesar do ambiente operacional difícil, especialmente na 
segunda metade do ano, o desempenho global relativamente 
estável das ações da Linde é uma evidência de que o mercado 
de capitais aprecia o modelo de negócio do Grupo que se 
caracteriza por estruturas de contratos a longo prazo, uma 
ampla base de clientes e fluxos de caixa estáveis. Ao mesmo 
tempo, os gases internacionais da Linde e o negócio da 
engenharia continuam a oferecer oportunidades atraentes para 
o desenvolvimento. 

O mercado de capitais também reconhece que a Linde 
tem reforçado a sua robustez, concentrando-se na expansão 
dos seus negócios de Saúde, que são, em grande medida, 
imunes às tendências conjunturais. A posição muito boa do 
Grupo em mercados em crescimento também é vista 
positivamente. A Linde utiliza o termo “mercados em 
crescimento” para descrever as economias emergentes (que 
compreendem as regiões da Europa de Leste, a África, o 
Sudeste Asiático e a Grande China), para além da região da 
América do Norte. A implementação contínua do programa 
holístico HPO (Organização de Alto Desempenho) da Linde, 
que foi projetado para alcançar melhorias duradouras de 
eficiência, e a evolução do Grupo como uma organização de 
aprendizagem, também contribuem para a avaliação positiva 
da Linde no mercado de capitais. O anúncio de que a Linde 
irá continuar a consolidar os seus pontos fortes e a focar-se 
ainda mais na eficiência também irá reforçar a confiança dos 
participantes no mercado. 

A Linde também fez progressos durante o exercício em 
termos de índices de sustentabilidade no mercado de capitais. 
Em setembro de 2014, o Grupo foi novamente incluído no 
Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI World). Os 
analistas da RobecoSAM reconheceram o Grupo, em 
particular, pelas suas atividades nas áreas de relacionamento 
com o cliente, conformidade, gestão de risco e crise. O índice 
regional de iniciativa dos investidores CDP nomeou o Grupo 
pelo seu reporte sobre a proteção do bom clima. Em 2014, a 
Linde também se qualificou para a inclusão na Série de 
Índices FTSE4Good. 

As principais agências internacionais de notação Moody e 
Standard & Poor’s atribuíram à Linde uma notação de crédito 
elevada. Em dezembro de 2014, a Standard & Poor’s 
confirmou a sua boa notação de crédito de A+ com uma 
perspetiva estável. A Moody aumentou o crédito do Grupo 
em um ponto, de A3 para A2, com uma perspetiva estável, 
em junho de 2014. Em dezembro de 2014, a Moody 
reafirmou essa notação de crédito. As agências reconhecem, 
desta forma, a política financeira conservadora do Grupo e o 
seu robusto modelo de negócio, bem como a sua boa situação 
de liquidez. 

Durante o exercício, a Linde foi capaz de beneficiar 
repetidamente destas notações e das boas condições dos 
mercados internacionais de capitais para emitir obrigações de 
empresas. No segundo trimestre de 2014, o Grupo emitiu 
uma obrigação a dez anos no valor de 300 milhões de EUR  
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com um cupão de 1,875 por cento. A emissão obrigacionista 
foi utilizada para proporcionar um financiamento externo 
adicional aos planos de pensões na Alemanha. No terceiro 
trimestre de 2014, o Grupo também colocou duas obrigações 
no valor de 200 milhões de USD para refinanciar uma 
obrigação de 400 milhões de USD com vencimento em 
novembro de 2014.  

Em 2014, a facilidade de crédito de 2,5 mil milhões de 
EUR, acordada em julho de 2013, foi prorrogada, com 
sucesso, 

por um ano, até 2019. A facilidade de crédito duraria 
originalmente cinco anos, com duas opções para prorrogar a 
facilidade de crédito, em cada caso, por um ano (sujeito ao 
acordo dos credores). Permanece uma opção para prorrogar a 
facilidade de crédito por um ano, em 2015.  

Com a facilidade de crédito do consórcio bancário a suprir 
os seus fundos líquidos, a Linde tinha uma reserva sólida de 
liquidez geral no final de 2014. 
 

 
8 VALORES BASEADOS NO MERCADO DE CAPITAIS 
 

  
2014 

 
2013 

Número de ações com direito a dividendos no exercício N.º  185 638 071 185 587 803 
Cotação de fecho no final do ano € 154,20 152,05 
Máximo do ano  € 157,30 153,90 
Mínimo do ano € 139,15  128,60 
Dividendo total da Linde AG no exercício milhões de €  585 557 
Capitalização de mercado1  milhões de €  28 625 28 219 
Volume médio semanal N.º 2 267 308 2 257 467 
Volatilidade1 (200 dias) %  16,2 14,6 
 
Informação por ação 

   

Dividendo em caixa € 3,15 3,00 
Rendimento de dividendo % 2,0 2,0 
Fluxo de caixa operacional €  16,17 16,94 
Ganhos (reportado a EPS)  € 5,94 7,10 

 

1 A 31 de dezembro.  
 
1 DESEMPENHO DAS AÇÕES DA LINDE EM 2010-2014 EM COMPARAÇÃO COM OS ÍNDICES 
 
Índice em % 
 
 
 
220 
 
 
 
 
190 
 
 
 
 
160 
 
 
 
 
130 
 
 
 
 
100 
 
 
 
70 
 

 
06.2010        12.2010       06.2011     12.2011     06.2012       12.2012       06.2013     12.2013      06.2014    12.2014  
 
 

Linde AG Prime Chemical DAX DJ EURO STOXX Chemical
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9  DESEMPENHO DA LINDE EM COMPARAÇÃO COM OS 

ÍNDICES MAIS IMPORTANTES1 

 
  

 
 

2014 
em % 

 
Ponderação  

das ações  
da Linde 

em % 
Linde (incluindo dividendo)  3,4  – 
Linde (excluindo dividendo)  1,4  – 
DAX  2,7  3,31 
Prime Chemical  4,0  13,01 
DJ EURO STOXX  1,7 0,81 
DJ EURO STOXX Chemical  1,4  7,94 
FTSEurofirst 300  4,0  0,46 
FTSE E300 Chemical  2,8  9,03 
MSCI Euro  2,0  0,42 

 

1 A 31 de dezembro de 2014. 
 
Estrutura acionista estável 
No levantamento anual da identificação dos acionistas, a 
Linde identificou os acionistas de cerca de 79 por cento 
(2013: cerca de 77 por cento) das ações em circulação a 31 de 
dezembro de 2014. Estes são apenas os investidores 
institucionais. No caso dos acionistas que não foram 
identificados, supõe-se que 79 por cento dessas ações também 
poderão ser atribuídas a investidores institucionais. Com base 
nesta abordagem para o cálculo, a proporção de investidores 
privados que mantinha ações da Linde a 31 de dezembro de 
2014 era de cerca de 5 por cento (2013: 5 por cento). 

A proporção de investidores institucionais dos Estados 
Unidos era de cerca de 38 por cento no final de 2014, em 
comparação com 35 por cento a 31 de dezembro de 2013. Os 
investidores dos EU continuam a constituir o maior grupo de 
investidores de um único país. A proporção de ações detidas 
por investidores institucionais europeus permaneceu o 
mesmo, 58 por cento. No entanto, a proporção de ações 
detidas por investidores institucionais nos países escandinavos 
(incluídos nos dados relativos a investidores institucionais 
europeus) voltou a aumentar, de 9 por cento para 13 por 
cento. A 31 de dezembro de 2014, os investidores 
institucionais alemães mantinham 14 por cento das ações da 
Linde (31 de dezembro de 2013: 16 por cento). A proporção 
de investidores institucionais britânicos aumentou 
ligeiramente, de 13 por cento no final de 2013 para 15 por 
cento no final de 2014. A proporção de investidores asiáticos 
manteve-se constante, de 4 por cento, quer no final de 2013 
quer no de 2014. A proporção de investidores que estão 
orientados para a sustentabilidade aumentou durante o período 
de referência para cerca de 11 por cento (2013: 7 por cento). 

No ano passado, a Linde conseguiu novamente ampliar a 
sua base de investidores para incluir um número de 
investidores que têm uma visão de longo prazo. O modelo de 
negócio do Grupo está orientado para o crescimento 
sustentável e rentável. A Linde beneficia igualmente de uma 
estrutura de financiamento estável que está orientada para o 
longo prazo e que, por isso, oferece aos investidores um 
investimento atrativo com a oportunidade de criação de 
riqueza a longo prazo. 

1 PARTICIPAÇÕES DE INVESTIDORES 
 INSTITUCIONAIS POR REGIÃO EM % 

 
4 
4 
5 
7 

38 
 
 

13 
 
 
 
 

14 
15 

 
EUA  38 (2013: 35) França  7 (2013: 8) 
Grã-Bretanha  15 (2013: 13) Outros  5 (2013: 7) 
Alemanha  14 (2013: 16) Suíça 4 (2013: 8) 
Escandinávia  13 (2013: 9) Ásia  4 (2013: 4) 
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Pagamento de dividendos  
A Linde adotou uma política de dividendos baseada nos 
rendimentos e orientada para a continuidade. O Conselho de 
Administração e  o Conselho de Supervisão irão recomendar o 
pagamento de um dividendo de 3,15 EUR por ação, na 
Assembleia Geral Anual de 12 de maio de 2015. Isto 
representa um aumento de 5,0 por cento sobre o dividendo de 
3,00 EUR do ano anterior. Isto dá um rácio de pagamento de 
dividendo de 53,1 por cento (2013: 42,3 por cento), baseado no 
resultado líquido do exercício atribuível aos acionistas da 
Linde AG. O rendimento de dividendo foi de cerca de 2,0 por 
cento (2013: 2,0 por cento), baseado na cotação de fecho do 
final do ano. 
 
Resoluções aprovadas na Assembleia Geral  
Anual a 20 de maio de 2014 
Na Assembleia Geral Anual realizada a 20 de maio de 2014, 
não foram tomadas resoluções para criar ou abolir capital 
social condicionalmente autorizado ou autorizado ou para 
autorizar a compra de ações próprias. 
 
Atividades sustentadas de relações de alto 
nível com investidores (IR) 
Em 2014, a Linde continuou os seus extensos esforços para 
comunicar com participantes nos mercados de capitais, 
conduzindo mais de 800 conversas com investidores. Em mais 
de 50 conferências e roadshows em todo o mundo, vários 
eventos para investidores privados e no decurso de visitas a 
fábricas em vários continentes, a Linde tem oferecido aos seus 
acionistas e potenciais investidores a oportunidade de falar 
pessoalmente com representantes do Grupo, incluindo 
membros do Conselho de Administração. 

No segundo Dia do Mercado de Capitais da Linde, que foi 
realizado em 2014, os investidores e analistas tiveram a 
oportunidade de discutir em pormenor, com todos os membros 
do Conselho de Administração e especialistas selecionados do 
Grupo, os futuros desafios e oportunidades enfrentados pela 
Linde. 

O Grupo também realizou um evento para analistas de sell-
side. Este evento, que se tornou numa constante dos últimos 
anos, dá aos analistas uma oportunidade de diálogo com 
membros do Conselho de Administração da Linde AG sobre as 
novas tendências e sobre o desempenho dos negócios e o futuro 
do Grupo. 

Um objetivo central das comunicações da Linde com o 
mercado de capitais é o desenvolvimento estratégico do Grupo. 
A prioridade é continuar a construir sobre as competências 
fundamentais da Linde, aumentando assim a eficiência de todo 
o Grupo. Além disso, a Linde apresentou um comentário 
acerca do desempenho atual dos negócios em todo o Grupo e 
do impacto das taxas de câmbio e do clima económico global. 
Foi capaz de convencer investidores alemães e internacionais 
sobre o potencial dos seus produtos, tecnologias e serviços nas 
áreas promissoras da energia, do meio ambiente e da saúde. 

Transparência, continuidade e fiabilidade continuarão a ser 
os princípios orientadores do trabalho de relações com 
investidores da Linde em 2015. A equipa de RI irá apresentar 
os argumentos que continuam a fazer de um investimento no 
Grupo uma proposta atraente: o seu modelo de negócio robusto  

e orientado para o futuro, caracterizado por períodos 
contratuais longos, financiamentos orientados para o longo 
prazo e uma excelente posição nos sectores de negócio de 
rápido crescimento. Todas as informações atuais sobre as ações 
da Linde poderão ser encontradas no site do Grupo em 
WWW.LINDE.COM na secção de Relações com Investidores. 
Informações e respostas a todas as questões que possa ter 
poderão ser obtidas através de um telefonema à equipa de RI, 
para o n.º +49 89 35757-1321. Será igualmente bem-vindo se 
nos enviar as suas questões on-line para 
INVESTORRELATIONS@LINDE.COM. 
 
10 INFORMAÇÃO SOBRE A AÇÃO DA LINDE 
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LINDE NO <75 
MERCADO DE CAPITAIS  

MODELO DE NEGÓCIO  80 
DO GRUPO LINDE 

GESTÃO BASEADA EM >83 
VALOR DO GRUPO LINDE 

 

Informação  
Fundamental acerca  
do Grupo 
 
MODELO DE NEGÓCIO  
DO GRUPO LINDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Grupo Linde 
O Grupo Linde é uma empresa de gases e de engenharia com 
operações globais. O seu Centro Corporativo está baseado em 
Munique, Alemanha. A Linde tem cerca de 65 500 
colaboradores e está representada em mais de 100 países em 
todo o mundo. Isso gerou uma receita de 17 047 milhões de 
EUR no exercício de 2014. O Grupo compreende três 
divisões: 
 
– Divisão de Gases 
– Divisão de Engenharia 
– Outras Atividades 
 
Divisão de Gases 
O Grupo oferece uma ampla gama de gases comprimidos e 
liquefeitos, bem como de produtos químicos, e é o parceiro 
preferido de uma enorme variedade de indústrias. Os gases 
Linde são utilizados, por exemplo, no sector da energia, de 
produção de aço, de processamento químico, de proteção do 
ambiente e de soldadura, bem como no processamento de 
alimentos, produção de vidro e eletrónica. A empresa está 
igualmente a investir na expansão dos seus negócios de 
Saúde (gases e serviços médicos), e é um ator global líder no 
desenvolvimento de tecnologias de hidrogénio amigas do 
ambiente. 

Gases industriais 
A Linde produz e comercializa os gases da atmosfera 
oxigénio, azoto e árgon que produz nas suas próprias fábricas 
de separação de gases [VER GLOSSÁRIO], bem como 
hidrogénio, acetileno, monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, gases de proteção para aplicações de soldadura, 
gases nobres e gases especiais de alta pureza. Os gases da 
Linde são utilizados em todos os continentes do mundo, em 
quase todos os sectores da indústria, no comércio e na ciência 
e investigação. A Linde também desenvolve e comercializa 
sistemas e fábricas para aplicações de gases, em todo o 
mundo, em vários centros de aplicação tecnológica. Além 
disso, o Grupo oferece aos seus clientes serviços de suporte 
abrangentes e equipamento técnico. A unidade de negócios 
da Linde Gases Industriais é o maior fornecedor mundial de 
soldadura e produtos de segurança. 
 
Gases médicos 
A unidade de negócios de Saúde é uma líder global na 
prestação de cuidados de Saúde, especializada no longo 
caminho de cuidados respiratórios integrados. A Linde Saúde 
combina gases farmacêuticos, dispositivos médicos, serviços 
e atendimento clínico em soluções que têm em mente o 
paciente, para condições e aplicações, tais como a doença 
pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), apneia do sono, 
hipertensão pulmonar [VER GLOSSÁRIO], anestesia e o 
alívio da dor. Os seus produtos e serviços fazem a diferença 
nas vidas dos pacientes e dos profissionais de Saúde, no 
processo contínuo de cuidados do hospital até casa. A Linde 
Saúde desenvolve o seu negócio em mais de 60 países e todos 
os produtos e serviços cumprem elevados padrões de 
segurança, qualidade e eficácia, conforme é estipulado pelas 
autoridades e organismos oficiais governamentais. 
 
Áreas de Produtos 
No âmbito da Divisão de Gases, a Linde aloca as suas 
atividades às seguintes áreas de produtos: 
 
– No próprio local 
– Saúde 
– Gás em garrafa 
– Gás liquefeito 
 
No caso do negócio no próprio local, os clientes são 
geralmente servidos por intermédio de uma unidade de 
produção no próprio local, enquanto em outras áreas de 
produto, os gases são entregues ao cliente em garrafas de gás 
ou em tanques.  
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Gestão operacional 
Na frente organizacional, a Divisão de Gases compreende três 
segmentos reportáveis: EMEA, Ásia/ Pacífico e Américas. As 
responsabilidades são atribuídas com base numa estrutura 
regional. Nos três segmentos reportáveis são responsáveis pelo 
negócio operacional, Unidades de Negócios Regionais (RBU). 
Esta estrutura permite ao Grupo ter em conta a grande 
importância das condições do mercado local e regional no 
negócio de gases. 

No decurso do desenvolvimento do seu modelo 
organizacional, a Linde introduziu uma série de mudanças 
com efeito a partir de 15 de janeiro de 2015: 

Os segmentos reportáveis são agora o mesmo que os 
segmentos operacionais. Um membro do Conselho de 
Administração é responsável por cada um dos segmentos 
operacionais. 

No segmento da EMEA, a RBU da Europa Continental & 
Setentrional foi dividida em três novas RBU – RBU da Europa 
Central, RBU da Europa Setentrional e RBU da Europa 
Meridional. No segmento da Ásia/ Pacífico, o Grupo expandiu 
a RBU da Grande China para incluir a Coreia do Sul, um 
mercado importante, especialmente para o negócio dos gases 
eletrónicos. A nova RBU foi chamada RBU da Ásia Oriental. 
Ao mesmo tempo, a RBU do Sudeste Asiático foi rebatizada 
RBU da Ásia Meridional & ASEAN [VER GLOSSÁRIO]. Os 
três segmentos reportáveis da Divisão de Gases compreendem 
agora nove Unidades de Negócios Regionais. 

A Linde também criou cinco Centros de Governação 
Global (GGC) que são geridos centralmente e agem a nível do 
Grupo: GGC Merchant & Packaged Gases (gás liquefeito e 
gás em garrafa), GGC Electronics (gases eletrónicos), GGC 
Healthcare, GGC Operations e GGC Deliver. Estas unidades 
irão, por exemplo, estabelecer as melhores práticas e garantir 
que a normalização de processos que foi definida será posta 
em prática em todo o Grupo. A antiga Unidade de Negócios 
Globais (GBU) Healthcare e a Área de Negócios (BA) 
Electronics fundiram-se nas recém-criadas GGC. O trabalho 
da antiga GBU Tonnage (negócio no próprio local) está a ser 
assumido pelas RBU e, em particular, por uma função a nível 
do Grupo intitulada Oportunidades & Desenvolvimento de 
Projetos (OPD), que foi projetada para explorar oportunidades 
de negócio baseadas em investimento de forma ainda mais 
eficaz do que antes. Além disso, as atividades de compras da 
Linde foram agrupadas em todo o Grupo (Compras Globais). 

As Funções Corporativas & de Apoio prestam assistência 
às unidades de negócio do Grupo. VER ORGANIZAÇÃO DE 
GESTÃO, PÁGINAS 270 A 271. 

Divisão de Engenharia 
A Divisão de Engenharia da Linde é bem-sucedida em todo o 
mundo, com o seu foco em segmentos de mercado 
promissores, tais como fábricas de olefina [VER 
GLOSSÁRIO], fábricas de gás natural, fábricas de separação 
de gases e fábricas de hidrogénio e de gases de síntese. Em 
contraste com praticamente todos os seus concorrentes, a 
empresa pode contar com o seu próprio extenso conhecimento 
do processo de engenharia no planeamento, desenvolvimento 
do projeto e construção de fábricas industriais chave na mão. 
As fábricas da Linde são utilizadas numa grande variedade de 
campos: nas indústrias petroquímicas e químicas, em 
refinarias e fábricas de fertilizantes, para recuperar gases da 
atmosfera, para a produção de hidrogénio e gases de síntese, 
para o tratamento de gás natural e na indústria farmacêutica. A 
Divisão de Engenharia tanto fornece fábricas diretamente ao 
cliente como à Divisão de Gases, que opera as fábricas em 
nome do cliente, no âmbito de um contrato de fornecimento de 
gases. 

A Divisão de Engenharia é gerida centralmente e 
coadjuvada pelas Funções Corporativas & de Apoio. A nível 
do Grupo, um dos membros do Conselho de Administração é 
responsável pela Divisão de Engenharia. VER 
ORGANIZAÇÃO DE GESTÃO, PÁGINAS 270 A 271. 
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Outras Atividades 
As Outras Atividades compreendem as operações da empresa 
de serviços logísticos Gist. A Gist é especialista na 
distribuição de alimentos e bebidas refrigerados e opera 
principalmente no Reino Unido e na Irlanda. 
 
ORGANIZAÇÃO DO GRUPO LINDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestão corporativa 
O Conselho de Administração é internacional na sua 
composição e é responsável pela gestão da empresa. Cada 
membro operacional do Conselho de Administração é 
responsável por um segmento reportável. VER 
ORGANIZAÇÃO DE GESTÃO, PÁGINAS 270 A 271. Ao 
fazer refletir o modelo de funcionamento na atribuição de 
responsabilidades aos membros individuais do Conselho de 
Administração, o Grupo garante que os pontos fortes e as 
competências individuais dos membros do Conselho de 
Administração são utilizados de forma eficaz, tanto a nível 
regional como do produto. 
 

O Grupo Linde  

Divisão de Gases 

EMEA Ásia/ Pacífico Américas 

Merchant & 
Packaged Gases 

Electronics 

Healthcare 

Operations 

Deliver 

 
 
 

Os cinco Centros de Governação Global (Merchant 
& Packaged Gases, Electronics, Healthcare, 

Operations e Deliver) são geridos centralmente e 
operam em todas as regiões. Um dos papéis dos 

GGC é desenvolver as melhores práticas e garantir 
que a normalização de processos que foi definida é 

aplicada em todo o Grupo. 

 
Divisão de 
Engenharia 

 
Outras 

Atividades 

Oportunidades & Desenvolvimento de Projetos 

Funções Corporativas & de Apoio 
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Indicadores principais de desempenho financeiro 
Um dos elementos-chave da estratégia corporativa da Linde é 
a busca do crescimento sustentável baseado nos rendimentos, 
com o objetivo de alcançar um aumento constante do valor 
corporativo. Para medir o sucesso financeiro, a médio prazo e 
a longo prazo, desta estratégia de gestão baseada em valor, o 
Grupo utiliza os seguintes indicadores principais de 
desempenho: 
 
– Receita do Grupo e receita da Divisão de Gases e da 

Divisão de Engenharia, 
– Lucro de exploração do Grupo (Lucros antes de Juros, 

Impostos, Depreciação e Amortização, EBITDA) e lucro de 
exploração da Divisão de Gases e da Divisão de 
Engenharia, 

– Margem de exploração dos segmentos reportáveis da 
EMEA, da Ásia/ Pacífico e das Américas e 

– Retorno sobre o capital investido (ROCE) do Grupo. 
 
Estes indicadores de desempenho são apresentados numa 
base regular a todo o Conselho de Administração e são 
utilizados para fins de gestão interna. A remuneração variável 
do Conselho de Administração também se baseia nestes 
indicadores de desempenho. VER RELATÓRIO SOBRE 
REMUNERAÇÕES, PÁGINAS 58 A 74. A margem de 
exploração deriva de dois dos indicadores de desempenho 
(receita e lucro de exploração) e é igualmente um dado 
financeiro essencial. 
 
Outros indicadores financeiros e não financeiros 
Para gerir o seu negócio operacional e representar o seu 
desempenho, a Linde também utiliza outros indicadores, 
como o EBIT (Ganhos antes de Juros e Impostos, VER 
GLOSSÁRIO), o fluxo de caixa livre antes das atividades de 
financiamento (fluxo de caixa livre operacional) e os 
indicadores de desempenho e de segmentos específicos, tais 
como a entrada de encomendas na Divisão de Engenharia. A 
entrada de encomendas é um indicador-chave do desempenho 
futuro dos negócios no ramo da construção de fábricas, que 
está voltado para o longo prazo. Outro indicador financeiro 
utilizado são os lucros por ação (EPS). Uma vez que este 
valor é baseado nos ganhos depois de impostos, também leva 
em conta os componentes de financiamento e fiscais. 

Os cálculos do fluxo de caixa livre operacional e dos 
lucros por ação são apresentados nas PÁGINAS 108 E 184 
deste relatório financeiro. 

Outros indicadores não financeiros incluem o número de 
incidentes graves de transporte [VER GLOSSÁRIO], o 
número de acidentes de trabalho, as emissões de CO2 e o 
consumo de água e energia. Informação complementar sobre 
estes números é apresentada nas PÁGINAS 120 A 131 deste 
relatório financeiro. 
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Cálculo dos principais indicadores 
de desempenho financeiros 
O indicador principal de desempenho ROCE é calculado 
como EBIT ajustado para os itens não recorrentes, dividido 
pelo capital investido. No exercício de 2014, o ROCE 
calculado desta forma foi de 9,5 por cento (2013: 9,7 por 
cento). 

O cálculo do ROCE do Grupo Linde pode ser resumido da 
seguinte forma: 
 
DEFINIÇÃO DE ROCE 
 
 
RETORNO 
 
 

 
EBIT 

(incluindo a participação no lucro ou prejuízo de associadas e 
negócios conjuntos) 

 
+/– 

 
Itens não recorrentes 

 
/ 
 

CAPITAL INVESTIDO 1 
 
 

Capital próprio 
 

+ 
 

Dívida financeira 
 

+ 
 

Passivo por locações financeiras  
 

+ 
 

Obrigações líquidas com pensões 
 

– 
 

Caixa & equivalentes de caixa e valores mobiliários 
 

– 
 

Contas a receber de locações financeiras 
 

 

1 Cada um calculado com base na média dos valores na data 
de balanço do ano corrente e do ano anterior. 

 
 
Até agora, os indicadores de desempenho ROCE, EBIT e EPS 
também tinham sido divulgados, após ter sido eliminada a 
amortização de ajustamentos por valor justo identificados no 
decurso da alocação do preço de compra do BOC (indicadores 
de desempenho financeiros ajustados). A aquisição do BOC, 
no exercício de 2006, resultou, por um lado, num aumento do 
capital investido. Por outro, os ganhos foram negativamente 
afetados, em particular, em anos passados, pela amortização 
de ajustamentos por valor justo identificados no decurso da 
alocação do preço de compra. Isso reduziu os valores dos 
ganhos e do retorno sobre o capital, embora o desempenho 
operacional da Linde não se tenha alterado, como resultado da 
identificação de ajustamentos por valor justo e da sua 
amortização. O ajustamento era necessário, especialmente nos 
primeiros anos após a aquisição, a fim de apresentar o 
desempenho operacional 

do Grupo de uma forma que fosse transparente e permitisse 
comparações com os principais concorrentes. No entanto, uma 
vez que o ajustamento necessário continuou a diminuir ao 
longo dos anos e, por isso, não tem já um impacto 
significativo sobre os indicadores de desempenho do Grupo, a  
Linde decidiu desistir de divulgar os valores ajustados. 

O lucro de exploração do Grupo (EBITDA) é calculado 
mediante o ajustamento do EBIT do Grupo para os itens não 
recorrentes e pela amortização de ativos intangíveis e 
depreciação de ativos tangíveis. A amortização de ativos 
intangíveis e a depreciação de ativos tangíveis estão incluídos 
nos custos funcionais. São divulgados na informação por 
segmentos nas PÁGINAS 164 A 165. 

O EBIT é calculado como receita do Grupo, deduzidos o 
custo das vendas e outros custos funcionais (despesas de 
marketing e vendas, custos de investigação e 
desenvolvimento, despesas administrativas), deduzidas outras 
despesas operacionais. Além disso, o valor inclui outras 
receitas operacionais e a participação no lucro ou prejuízo de 
associadas e negócios conjuntos. VER QUADRO 13, PÁGINA 
93. O EBIT também é ajustado para os itens não recorrentes. 
Os itens não recorrentes são itens que, devido à sua natureza, 
frequência e/ ou extensão, são suscetíveis de terem um 
impacto adverso sobre a precisão com que os indicadores de 
desempenho financeiro refletem a sustentabilidade da 
capacidade de ganho do Grupo Linde no mercado de capitais. 

Durante o período de referência, os itens recorrentes 
compreenderam não apenas as perdas por imparidade 
reconhecidas, mas também os custos de reestruturação. 

Uma reconciliação entre os indicadores de desempenho 
reportados e os indicadores de desempenho após o 
ajustamento para itens não recorrentes é apresentada na NOTA 
[40] DAS NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
DO GRUPO. 
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Um líder mundial 
A Linde estabeleceu como meta tornar-se a empresa líder de 
gases e engenharia do mundo. Isso significa tornar-se a 
empresa líder não só em termos de valores financeiros 
fundamentais, tais como receita e lucro de exploração, mas 
também em termos da sua reputação no mercado e junto dos 
clientes e outras partes interessadas. A Linde vê-se no papel 
de fornecer aos seus clientes produtos e serviços de alta 
qualidade e oferecer valor acrescentado sustentável, bem 
como servir os clientes da melhor maneira possível. 

A Linde está empenhada em se comportar de forma 
responsável em relação às pessoas e ao meio ambiente e à 
conservação dos recursos naturais. O Grupo cumpre assim 
com o seu princípio fundamental de sustentabilidade, um dos 
quatro princípios subjacentes ao Espírito da Linde. O Espírito 
da Linde define os valores do Grupo. Mais informações 
poderão ser encontradas em 
WWW.LINDE.COM/LINDESPIRIT. 
 
Crescimento baseado nos ganhos 
A estratégia do Grupo está orientada para o crescimento dos 
ganhos numa base sustentável. Utilizando como base o seu 
modelo de negócio integrado, a Linde está sempre a trabalhar 
para alcançar melhorias no desempenho do Grupo e para se 
focar na expansão das atividades empresariais do Grupo. A 
Linde quer continuar a reforçar a sua atividade principal e 
tirar o melhor partido das sinergias entre as suas atividades de 
engenharia e o negócio de gases. O Grupo tem um forte foco 
no cliente e coopera estreitamente com os seus clientes, no 
desenvolvimento de aplicações de gases inovadoras que são 
feitas sob medida para as exigências dos clientes. 

A Linde também está interessada em beneficiar 
desproporcionadamente das seguintes áreas em crescimento: 
a energia, o ambiente e a saúde. Outro dos objetivos do 
Grupo é explorar as excelentes oportunidades que 
representam as regiões em crescimento do modo mais eficaz 
possível. 

Especialmente na China, a Linde tem uma posição de 
liderança no mercado. O Grupo envolveu-se aqui, numa fase 
precoce, na instalação de tecnologias que foram relevantes 
para estes mercados, ganhando assim uma vantagem 
competitiva. A Linde tem a intenção de traduzir essa 
vantagem em quota de mercado e de garantir e expandir a sua 
quota de mercado ao longo dos próximos anos. Para este fim, 
a Linde está a investir, sobretudo, em projetos com 

perspetivas particularmente boas de negócio no próprio 
local (abastecimento de gases aos clientes no próprio local): 
por exemplo, na indústria química. A maior parte do 
investimento do Grupo no exercício de 2014 (1244 milhões 
de EUR) foi feito em mercados em crescimento (2013: 1587 
milhões de EUR). O plano é continuar a aplicar esta 
estratégia nos próximos anos. 

No mercado promissor da energia e das tecnologias 
ambientais, a Linde continua a expandir a sua carteira de 
produtos. Esta gama compreende os processos e as 
tecnologias necessários para combustíveis renováveis e 
fósseis, ao longo de todos os elos da cadeia de valor: desde a 
produção e através da conversão, do transporte e do  
armazenamento para uma utilização mais eficiente. O Grupo 
também tem concentrado os seus fundos destinados à 
investigação no desenvolvimento contínuo deste mercado 
promissor. VER INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, 
PÁGINAS 117 A 119. 

No sector da energia, a importância do gás de xisto (gás 
natural recuperado de xisto) tem vindo a crescer nos últimos 
anos. A Linde está a beneficiar desta tendência, tanto na sua 
Divisão de Engenharia como na sua Divisão de Gases. Isto 
acontece porque o novo gás natural extraído não se limita a 
resultar numa maior procura de fábricas de processamento 
de gás natural, mas também na construção e expansão de 
aglomerados químicos. Um exemplo disso é o local da 
petroquímica de La Porte, Texas. A Linde irá desenvolver o 
abastecimento de gases neste local, através da construção de 
uma grande fábrica de separação de gases e da instalação de 
um novo ramal de gaseificação para o seu complexo de gás 
de síntese já existente. VER PÁGINA 99. 

Deveria, contudo, notar-se que a queda significativa do 
preço do petróleo, ao longo dos últimos meses, poderá 
colocar um travão temporário em novos investimentos em 
grandes projetos na indústria petroquímica e na indústria de 
transformação de gás natural. 

No caso da recuperação melhorada de petróleo e gás 
(EOR e EGR), os gases industriais, tais como o azoto, 
também desempenham um papel fundamental. A Linde está 
bem posicionada para a adjudicação de novos projetos neste 
mercado. 

Com o seu amplo leque de competências no negócio da 
construção de fábricas, o Grupo está igualmente bem 
apetrechado para lidar com a crescente importância do gás 
natural liquefeito (GNL). 

Além disso, a Linde é uma empresa pioneira no 
desenvolvimento da tecnologia do hidrogénio e continua a 
impulsionar a criação de uma infraestrutura de posto de 
abastecimento de hidrogénio. O Grupo está também a 
trabalhar na exploração do crescente potencial de mercado 
para as suas competências técnicas no campo da produção 
regenerativa de gás. Exemplos disso, são os processos 
concebidos para converter energia em gás, a partir de fontes 
renováveis, tal como o hidrogénio que utiliza a eletrólise, de 
modo a que possa ser mais facilmente armazenado. 

Desde a aquisição da Lincare e a compra das operações 
de assistência domiciliar da Air Products na Europa 
Continental, em 2012, A Linde tornou-se numa empresa de 
gases medicinais, líder a nível global, especializada no 
longo caminho de cuidados respiratórios integrados. A 
Linde está a alavancar a sua plataforma internacional para 
expandir as suas terapias respiratórias e os serviços de 
cuidados clínicos em todo o mundo. O Grupo definiu uma 
estratégia no segmento de Saúde de fornecer uma gama 
similar de produtos e serviços em todas as regiões do 
mundo, de obter sinergias e fazer mais melhorias nas suas 
vendas e estruturas de custos. 
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Outro elemento da estratégia da Linde é garantir que beneficia 
de motores de crescimento de longo prazo no sector da saúde 
global. O mercado é caracterizado pelo crescimento de uma 
população envelhecida, o aumento de doenças crónicas, como a 
asma e a DPOC (doença pulmonar obstrutiva crónica), e uma 
maior ênfase no atendimento ao paciente em cenários não 
hospitalares. O aumento da prosperidade, especialmente na 
Ásia, está também a gerar uma constante procura crescente de 
cuidados de saúde. 
 
Organização de Alto Desempenho 
A Linde continuará a aperfeiçoar os seus processos, com base 
no seu programa de HPO (Organização de Alto Desempenho), 
um conceito holístico concebido para alcançar ganhos de 
eficiência sustentáveis. 

O Grupo começou a aplicar este programa em 2008 e 
continua a pôr em prática as medidas nele definidas. Estas 
atividades estão ligadas a objetivos quantificáveis. A Linde 
procura atingir reduções de custos brutos de 750 milhões de 
EUR a 900 milhões de EUR num período de quatro anos, de 
2013 a 2016. O Grupo vê potencial, acima de tudo, na cadeia 
de abastecimento dos negócios de gás em garrafa e gás 
liquefeito, bem como nas áreas de compras e TI. A Linde 
tenciona fazer mais melhorias na organização das compras, a 
fim de continuar a alcançar um impacto positivo e duradouro 
no futuro sobre os custos e fluxo de caixa. Isso tanto se aplica a 
despesas como a processos. Além de fazer mudanças 
estruturais, o Grupo também continuará a trabalhar na 
otimização da sua carteira de fornecedores e gama de produtos, 
a fim de reduzir custos. Por exemplo, em 2013, a Linde 
embarcou numa série de projetos de melhoria sustentável em 
categorias complexas de bens. O objetivo destes projetos é pôr 
em prática as estruturas que assegurem que os procedimentos 
continuarão a ser eficazes no futuro. Neste contexto, os fatores 
importantes são a cooperação para lá das fronteiras funcionais 
e organizacionais, a padronização e os processos otimizados. 
Além disso, a Linde está a pôr em prática iniciativas ligadas a 
preços para compensar o aumento dos custos nos mercados 
voláteis da energia e das matérias-primas. 

Sustentabilidade 
A sustentabilidade é um componente vital da estratégia do 
Grupo. A Linde combina valor acrescentado económico de 
longo prazo com responsabilidade ambiental e social. 

A Linde quer aplicar o princípio fundamental da 
sustentabilidade, ainda a uma maior escala, à condução das 
suas operações empresariais. O Grupo está constantemente a 
analisar o modo como os seus produtos ajudam os seus clientes 
a desenvolverem processos mais sustentáveis: por exemplo, 
através do aumento da eficiência energética ou da redução de 
emissões. 

O principal órgão de decisão para as atividades 
relacionadas com a sustentabilidade é o Conselho de 
Responsabilidade Corporativa. Os membros desta comissão 
são o Presidente do Conselho de Administração e outro 
membro do Conselho de Administração, em conjunto com os 
dirigentes das Funções Corporativas & de Apoio do Grupo: 
Comunicação Corporativa & Relações com Investidores, 
Recursos Humanos do Grupo, Questões Jurídicas & de 
Conformidade do Grupo, Auditoria Interna Corporativa e HSE 
[VER GLOSSÁRIO]. Em 2014, o Conselho de RC aconselhou, 
nomeadamente, acerca das necessidades dos clientes em 
relação à sustentabilidade e à introdução de uma meta global de 
segurança para o Grupo. 

A Linde está continuamente a avaliar quais os temas que 
são relevantes para o desenvolvimento sustentável do Grupo. 
Com base nesta análise de materialidade, a Linde estabelece as 
suas prioridades em relação a medidas de sustentabilidade. 
Para o fazer, está constantemente a analisar as exigências das 
partes interessadas externas e a avaliar o seu feedback, assim 
como a realizar workshops, que envolvem  peritos internos, 
sobre temas específicos e estratégias. No decurso deste 
processo, a Linde considera igualmente informações sobre 
riscos ambientais e sociais derivadas de análises de gestão de 
risco do Grupo. 

O Grupo mantém um contacto regular, numa grande 
variedade de formas, com as suas principais partes 
interessadas. Entre elas destacam-se os colaboradores da Linde, 
os acionistas, os clientes, os fornecedores, as organizações não-
governamentais, os  políticos, a comunidade de investigação 
científica, os vizinhos e o público em geral. A Linde também 
está envolvida em associações comerciais e colaborações 
científicas e com redes de especialistas, bem como com redes 
de sustentabilidade, como o Pacto Global das Nações Unidas, a 
que dá apoio. 
 



RELATÓRIO FINANCEIRO LINDE 2014 

 

87
 

 
 
 
 
 
 
Objetivos quantificáveis de médio prazo 
A Linde continuará a prosseguir uma estratégia corporativa de 
crescimento dos ganhos com base sustentável. A Linde 
sustenta a sua afirmação de ser a empresa líder de gases e de 
engenharia do mundo, em objetivos quantificáveis. Para o 
exercício de 2016, a Linde fixou originalmente o objetivo de 
alcançar um lucro de exploração do Grupo de pelo menos 5 
mil milhões de EUR e um retorno sobre o capital investido 
(ROCE) de cerca de 13 por cento. Estes objetivos de médio 
prazo foram fundados na premissa de que não haveria 
quaisquer mudanças significativas nas taxas de câmbio, em 
comparação com os níveis prevalecentes a 31 de dezembro de 
2012, quando a perspetiva de médio prazo foi formulada. Os 
objetivos de médio prazo foram igualmente definidos com 
base na expectativa de que haveria um crescimento dinâmico 
da economia mundial no período de planeamento de 2013 a 
2016. 

Na verdade, as condições foram mais desfavoráveis do 
que o esperado. Por isso, a Linde reviu os seu objetivos de 
médio prazo no final de outubro, quando publicou o seu 
relatório intercalar para os nove meses que terminaram a 30 
de setembro de 2014, a fim de ter em conta a mudança das 
condições. Dependendo das tendências económicas e com 
base nas taxas de câmbio em vigor no final de outubro, a 
Linde espera atingir um lucro de exploração do Grupo de 4,5 
mil milhões de EUR a 4,7 mil milhões de EUR e um ROCE 
de 11 por cento a 12 por cento em 2017. 

A Linde fixou igualmente uma série de objetivos não 
financeiros. Estes objetivos estão ligados a novas melhorias 
na área de segurança e proteção ambiental e na área de 
desenvolvimento pessoal. O Grupo está concentrado em 
garantir a segurança relacionada com a produção e a 
segurança dos transportes, aumentando a eficiência energética 
e a redução de emissões, bem como a diversidade na força de 
trabalho. A Linde havia estabelecido, ela própria, um objetivo 
para 2017 de uma melhoria de 5 por cento no consumo médio 
de energia das fábricas de separação de gases que tem 
instaladas e alcançou este objetivo no início do exercício de 
2014. O valor de referência é a eficiência média global das 
fábricas de separação de gases que operam segundo a 
conceção das fábricas projetadas. O ano-base é 2008. Em 
2015, a Linde planeia decidir sobre novos objetivos. 

A Linde fixou igualmente um objetivo para a fábricas de 
hidrogénio (fábricas HyCO, VER GLOSSÁRIO) que tem 
instaladas. O Grupo tem como objetivo aumentar a eficiência 
energética das suas instalações de hidrogénio em 2 por cento 
até ao final de 2015, em comparação com o ano base de 2009. 

No exercício de 2014, o Grupo estabeleceu um objetivo 
global de segurança no trabalho. A Linde quer continuar a 
reduzir o número de acidentes. Como próximo passo, fixou o 
objetivo de continuar, até 2020, a reduzir a taxa de acidentes 
de trabalho que resultam em pelo menos um dia de ausência 
por milhão de horas trabalhadas. O ano de base é 2012. A 
Linde também está a procurar reduzir para metade o número 
de incidentes graves de transporte até ao final de 2017, em 
comparação com o ano de base de 2012. 

Na área do pessoal, a Linde estabeleceu como objetivo global 
aumentar a proporção de mulheres em cargos superiores de 
gestão, para 13 a 15 por cento em 2018. Dadas as mudanças 
que deverão ser feitas na Lei das Sociedades por Ações Alemã 
(AktG), a Linde irá dar mais pormenores sobre este objetivo 
na devida altura. Informação sobre a medida em que os 
objetivos não financeiros têm sido alcançados é dada nas 
PÁGINAS 120 A 131. 
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11 PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) EM TERMOS REAIS1 
 
  

% Crescimento 
  

% de Ponderação3 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
EMEA  33,2 2,6  2,4  0,4  0,7  1,5 
Zona Euro  17,4  2,0  1,7  –0,7  –0,4  0,8 
Alemanha  5,0  3,9  3,7  0,6  0,2  1,5 
Ásia/ Pacífico  24,9  8,5  6,5  5,5  5,5 5,6 
China  13,5  10,4  9,3  7,7  7,7  7,3 
Américas  32,4  3,2  2,2  2,4  2,3  2,1 
EUA  22,7  2,5  1,6  2,3  2,2  2,3 
MUNDO  100,0  4,1  2,8  2,2  2,3  2,52 
 
1 Fonte: The Economist Intelligence Unit Ltd., em relação aos países em que a Linde opera. Os números do ano anterior foram 

ajustados com base nos últimos dados disponíveis (a 26 de janeiro de 2015). 
2 Em relação a 120 países. 
3 A ponderação é baseada no PIB de 2014. 
 
 
12 PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PI)1 
 
  

% Crescimento 
  

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
EMEA  6,2 3,1 –1,4 –0,3 1,4 
Zona Euro  6,5 2,8 –2,8 –0,8 0,7 
Alemanha  10,1 7,3 –0,4 0,1 1,5 
Ásia/ Pacífico  12,5 9,5 7,4 5,5 5,5 
China  13,5 12,8 10,3 9,7 8,4 
Américas  5,7 3,3 3,1 2,5 3,0 
EUA  5,7 3,3 3,8 2,9 3,9 
MUNDO  7,9 3,4 1,5 1,5 2,62 
 
1 Fonte: The Economist Intelligence Unit Ltd., em relação aos países em que a Linde opera. Os números do ano anterior foram 

ajustados com base nos últimos dados disponíveis (a 26 de janeiro de 2015). 
2 Em relação a 120 países. 
 
 
Tendências económicas globais 
A Linde opera em mais de 100 países em todo o mundo e 
oferece aos seus clientes uma carteira diversificada de 
produtos e serviços. Tanto as tendências 
macroeconómicas como as condições económicas 

das diversas regiões têm, pois, uma influência 
significativa na situação dos negócios do Grupo. De modo 
a que o desempenho dos negócios da Linde possa ser 
posto em perspectiva, é apresentado a seguir um resumo 
das tendências económicas em 2014. 
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Com base em dados do instituto internacional de previsões 
The Economist Intelligence Unit (EIU), o crescimento 
económico global foi pouco maior em 2014 do que em 2013. 
O Produto Interno Bruto (PIB) global cresceu 2,5 por cento 
(2013: 2,3 por cento), enquanto a produção industrial (PI) 
global, um indicador importante para os negócios da Linde, 
aumentou 2,6 por cento (2013: 1,5 por cento). Por 
conseguinte, a economia global cresceu mais lentamente do 
que o esperado no início de 2014, quando os economistas 
ainda estavam a prever um crescimento do PIB de 2,9 por 
cento e um aumento da PI de 3,3 por cento. 

No decorrer do ano, a economia mundial foi afetada 
adversamente, em particular, por um aumento das tensões 
geopolíticas. Outros fatores que dificultaram o crescimento 
foram os défices orçamentais consideráveis, as flutuações 
cambiais e os níveis de desemprego continuamente elevados 
em muitos países industrializados. A situação nos mercados 
financeiros internacionais foi altamente volátil. 
 
EMEA (Europa, Médio Oriente e África) 
A economia na região da EMEA como um todo teve um 
crescimento de 1,5 por cento em 2014 (2013: 0,7 por cento). A 
produção industrial aumentou 1,4 por cento, em comparação 
com uma queda de 0,3 por cento em 2013. Estes valores 
também foram menores do que tinha sido inicialmente 
previsto. 

Uma vez mais, houve variações significativas nas 
tendências económicas das diversas sub-regiões da EMEA. Na 
Europa Ocidental, houve um aumento moderado da produção 
económica, de 1,2 por cento (2013: 0,2 por cento). A produção 
industrial nesta sub-região aumentou ligeiramente em 2014, 
em 1,0 por cento, em comparação com uma queda de 0,9 por 
cento em 2013. Das principais economias da Europa 
Ocidental, a Alemanha e o Reino Unido asistiram a tendências 
relativamente robustas. Na Alemanha, o PIB cresceu 1,5 por 
cento em 2014 (2013: 0,2 por cento), enquanto o Reino Unido 
alcançou um aumento ainda maior, de 2,6 por cento (2013: 1,7 
por cento). As economias de Espanha e Portugal melhoraram 
em 2014, tendo visto um crescimento ligeiro, pela primeira 
vez, após anos de recessão, enquanto o PIB em Itália caiu pelo 
terceiro ano consecutivo. A França alcançou apenas um ligeiro 
aumento na produção económica. 

Na Europa de Leste, a economia continuou a desacelerar. 
Considerando que em 2013 foi aqui alcançado um crescimento 
de 1,6 por cento, em 2014, a economia expandiu-se em apenas 
1,4 por cento, principalmente como resultado da fraca 
atividade económica na Rússia. Por outro lado, a produção 
industrial acelerou ligeiramente, na Europa de Leste, com um 
aumento de 2,1 por cento (2013: 1,1 por cento). Esta tendência 
foi potenciada, em particular, por um impulso positivo na 
Polónia, Hungria e República Checa. 

No Médio Oriente, o crescimento económico continuou a 
ser forte em 2014. O PIB subiu aqui 4,2 por cento, a mesma 
taxa de crescimento de 2013. 

Nas economias africanas, continuaram as tendências 
positivas. O PIB de África como um todo subiu 4,1 por cento 
(2013: 3,8 por cento) durante o exercício. Houve, no entanto, 
diferenças significativas, também aqui, entre os países 
individuais: por exemplo, a economia da África do Sul cresceu 
apenas 1,6 por cento em 2014 (2013: 1,9 por cento). Num 
contexto de inúmeras greves, a produção industrial aumentou 
aqui apenas 1,0 por cento (2013: 1,3 por cento). 

Ásia/ Pacífico 
As tendências económicas mais favoráveis de 2014 foram, 
uma vez mais, observadas na região da Ásia/ Pacífico. Aqui, o 
PIB cresceu 5,6 por cento e a produção industrial 5,5 por 
cento. Da mesma forma, tinham sido alcançados aumentos 
elevados em 2013, com um crescimento, tanto no PIB como 
na PI, de 5,5 por cento. 

Na China, prosseguiram as tendências económicas 
robustas, embora a taxa de crescimento tenha sido um pouco 
menor do que no ano anterior. Em 2014, o PIB cresceu aqui 
7,3 por cento (2013: 7,7 por cento), enquanto a produção 
industrial cresceu 8,4 por cento (2013: 9,7 por cento). 

No Sudeste Asiático, a produção económica subiu 4,8 por 
cento em 2014, uma taxa de crescimento mais rápida do que o 
valor de 4,4 por cento visto em 2013. A produção industrial 
aumentou aqui 2,6 por cento (2013: 2,2 por cento). 

Na Austrália, a situação económica não melhorou 
significativamente em 2014. Embora o PIB tenha aumentado 
2,9 por cento (2013: 2,3 por cento) e a produção industrial 
tenha subido 4,1 por cento (2013: 3,6 por cento), esse 
crescimento foi afetado, principalmente, pela indústria 
mineira, na qual a procura de gases industriais é relativamente 
baixa. Por outro lado, o clima no sector transformador 
continuou a deteriorar-se. 
 
Américas 
As tendências económicas nos Estados Unidos foram 
relativamente robustas em 2014. O PIB aumentou por aqui 2,3 
por cento (2013: 2,2 por cento), enquanto a produção 
industrial cresceu 3,9 por cento (2013: 2,9 por cento). 

Por outro lado, na América do Sul, o ambiente económico 
foi fraco. O PIB aumentou aqui apenas 0,7 por cento, em 
comparação com um aumento de 3,0 por cento em 2013. A 
produção industrial chegou mesmo a declinar. Os economistas 
calcularam uma redução de 2,2 por cento na PI da região em 
2014, enquanto em 2013 a PI tinha aumentado aqui 1,5 por 
cento. Em particular, no Brasil, na Argentina, no Chile e na 
Venezuela, a economia foi caracterizada por uma procura 
interna fraca e por um negócio de exportação modesto. 
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Indústria de gases 
O mercado de gases globais cresceu a uma taxa ligeiramente 
mais rápida no exercício de 2014 do que em 2013, embora o 
crescimento tenha sido menos rápido do que se esperava no 
início de 2014. Consoante a região e o sector industrial, 
foram vistas taxas diferenciadas de crescimento. A situação 
de concorrência entre os principais fornecedores 
internacionais de gases não mudou significativamente com a 
evolução do ano. 

A América do Norte, a Europa e a Ásia continuam a ser 
os maiores mercados de vendas. A maior taxa de crescimento 
foi, uma vez mais, em 2014, na Ásia. 

O aumento da procura na indústria global de aço diminuiu 
no decorrer do ano. Tal como no ano anterior, a capacidade 
excedentária teve aqui um impacto. Apenas no mercado da 
Ásia se registou um ligeiro crescimento, especialmente na 
China. Tal como na Europa, a capacidade excedentária está a 
tornar-se cada vez mais evidente. Além disso, as tendências, 
neste sector industrial, foram negativamente afetadas pela 
incerteza económica e política na América do Sul e na 
Europa de Leste. 

Sinais fortes de crescimento foram visíveis, em 2014, na 
indústria metalúrgica. Os fabricantes de alumínio, em 
particular, beneficiaram da tendência para componentes mais 
leves, tais como aqueles que estão a ser utilizados na 
indústria automóvel. 

O sector químico e da energia expandiu-se globalmente 
durante o período de referência. O principal motor desta 
expansão foi o investimento na América do Norte, maior do 
que a média, devido a preços mais baixos das matérias-
primas. A China também viu um maior crescimento neste 
sector, embora aqui a taxa de investimento em novos projetos 
químicos tenha sido menor do que em 2013. Na Europa, as 
tendências neste segmento foram bastante modestas. 

O investimento em novos projetos de refinaria teve lugar, 
em 2014, principalmente na América do Norte, impulsionado 
pela exploração de reservas de petróleo e gás não 
convencionais na região. Na Europa, tal como na Ásia, os 
locais das refinarias estão, cada vez mais, a serem adaptados 
para satisfazerem o aumento da procura por diesel. No Médio 
Oriente, há um movimento em direção à construção de 
complexos integrados de refinarias que sejam capazes de 
produzir produtos de alta qualidade. Na América do Sul e na 
região do Pacífico Sul, alguns locais das refinarias estão a 
sofrer o impacto do excesso de capacidade e estão a enfrentar 
o encerramento. 

A indústria transformadora cresceu a uma taxa modesta 
em 2014. As tendências positivas foram vistas, em particular, 
nas indústrias automóvel e aeroespacial e na construção civil. 

É esperado um aumento no investimento em infraestruturas 
energéticas ao longo dos próximos anos, especialmente na 
expansão das energias renováveis. 

Na indústria do vidro, a procura tem vindo a aumentar, 
ano após ano, para aplicações que irão reduzir o consumo de 
energia e evitar emissões. Esta tendência continuou em 2014. 

O mercado de semicondutores continuou a crescer 
durante o período de referência, especialmente o mercado de 
chips de memória utilizados em dispositivos móveis. Na 
sequência do declínio da procura de computadores pessoais, 
ao longo dos últimos anos, uma ligeira recuperação foi, uma 
vez mais, observada em 2014. 

Ultimamente, a situação dos LED [VER GLOSSÁRIO] 
tem continuado a melhorar. O mercado está a beneficiar da 
crescente consciência pública sobre aplicações de iluminação 
que são amigas do ambiente e energeticamente eficientes. 

Após anos de declínio das receitas de vendas, a indústria 
global de células solares viu novamente aumentos 
significativos no exercício de 2014. A procura mundial foi 
impulsionada, em especial, por uma rápida taxa de 
crescimento na China, no Japão e nos Estados Unidos. 

O desempenho da indústria alimentar e de bebidas 
também esteve relativamente estável ao longo do ano 
passado. As maiores taxas de crescimento foram vistas na 
China, nos EUA e no Brasil. As tendências de consumo 
consistentes neste mercado incluem uma alimentação mais 
saudável, um consumo mais elevado de proteína de carne e 
mais alimentos processados. Ao mesmo tempo, continua a 
subir a procura de produtos de conveniência. 

No mercado global da saúde, os motores de crescimento 
de longo prazo mantiveram-se robustos em 2014: um 
envelhecimento crescente da população mundial, um 
aumento das doenças crónicas, como a asma e a DPOC 
(doença pulmonar obstrutiva crónica), uma maior ênfase no 
atendimento ao paciente em cenários não hospitalares e na 
prevenção de doenças. No entanto, ao mesmo tempo, o sector 
da saúde está a ser sujeito a um aumento da regulação e da 
pressão dos custos. 
 
Negócio de engenharia 
O ambiente do mercado no negócio da engenharia 
internacional de larga escala manteve-se estável em 2014. A 
maior atividade de investimento foi vista no sector químico e 
da energia. 
 
Fábricas de separação de gases 
As tendências no mercado das fábricas de separação de gases 
foram significativamente mais fracas em 2014 do que em 
2013. A concorrência intensa e uma grande pressão 
descendente sobre os preços foram evidentes neste mercado, 
especialmente na China, devido ao facto de o número de 
projetos que estão a ser adjudicados ter sido limitado. A 
procura também foi relativamente modesta noutras regiões. 
No entanto, a Linde teve o sucesso de ganhar algumas 
propostas significativas. Estas incluem, por exemplo, projetos 
na Europa de Leste e na Alemanha. 
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Fábricas de olefina 
Continuou o processo de mudança estrutural na indústria 
petroquímica. Como resultado da exploração de gás de xisto, 
aumentou, uma vez mais, nos Estados Unidos, o investimento 
em projetos petroquímicos à base de gás natural. Por outro 
lado, no Médio Oriente, a tendência é para o investimento em 
produtos petroquímicos de alta qualidade, com base em 
matéria-prima mais pesada, tal como a nafta. Na Europa, as 
craqueadoras de nafta existentes estão a ser, cada vez mais, 
convertidas em etano importado dos Estados Unidos, 
especialmente em zonas costeiras. 

Neste contexto, o mercado global de fábricas de olefina 
[VER GLOSSÁRIO] continuou a crescer durante o ano 
passado. 
 
Fábricas de gás natural 
Em 2014, subiu uma vez mais a procura global de fábricas de 
tratamento, processamento e liquefação de gás natural. Como 
resultado da exploração continuada de reservas de gás de 
xisto, os preços do gás natural permaneceram a um nível 
relativamente baixo. Isso deu origem a um grande número de 
novos projetos com base em gás natural, especialmente na 
América do Norte. 
 
Fábricas de hidrogénio e de gases de síntese 
O mercado das fábricas de hidrogénio e de gases de síntese 
também beneficiou, em 2014, do facto da matéria-prima do 
gás natural estar disponível em grandes quantidades e por um 
preço baixo, especialmente na América do Norte. 

Na Rússia, o ambiente de mercado foi caracterizado pela 
procura constante do sector de refinação, enquanto na China 
eram as fábricas e os processos de remoção de gases ácidos 
que geraram interesse. 

Em geral, a atividade de investimento neste segmento de 
produtos não atingiu o nível excecionalmente dinâmico visto 
em 2013. 
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A empresa de tecnologia Grupo Linde continuou a apresentar 
um desempenho firme no exercício de 2014, embora as 
condições não tenham sido favoráveis. No decurso do ano, o 
crescimento da economia global enfraqueceu e o ritmo de 
crescimento não foi tão rápido como tinha sido inicialmente 
previsto, até mesmo em algumas das economias emergentes. 
Além disso, o desempenho empresarial foi afetado por efeitos 
cambiais desfavoráveis, especialmente nos primeiros nove 
meses do ano. 

No entanto, a Linde conseguiu alcançar um aumento na 
receita do Grupo e manter uma taxa relativamente elevada de 
rentabilidade. No negócio de gases, a Linde foi capaz de 
compensar, em grande medida, a vacilante procura em alguns 
mercados, devido à sua presença global e à propagação bem 
equilibrada de diferentes sectores. Durante o exercício de 
2014, a Divisão de Engenharia replicou as boas tendências de 
receita vistas em 2013. 
 
Receita, lucro de exploração e ROCE 
No exercício de 2014, a Linde alcançou um aumento de 2,4 
por cento na receita do Grupo, para 17 047 milhões de EUR 
(2013: 16 655 milhões de EUR). As tendências de receita 
foram significativamente afetadas por flutuações adversas da 
taxa de câmbio, particularmente nos primeiros nove meses do 
ano. Os efeitos da taxa de câmbio surgem puramente da 
conversão de várias moedas locais para a moeda de referência 
(euro). Utilizámos aqui as taxas de câmbio médias anuais. No 
quarto trimestre de 2014, os movimentos das taxas de câmbio 
foram, de novo, mais favoráveis à Linde. Recentemente, em 
particular, o dólar norte-americano ganhou valor frente ao 
euro. No entanto, as flutuações da taxa de câmbio, ao longo de 
todo o ano, reduziram a receita do Grupo em 346 milhões de 
EUR. Após o ajustamento para o impacto das flutuações 
cambiais, o aumento da receita do Grupo, para o exercício de 
2014, foi de 4,5 por cento. 

A Linde alcançou um lucro de exploração do Grupo de 
3920 milhões de EUR, o que não foi tão alto como o valor de 
3966 milhões de EUR do ano anterior. A evolução cambial 
desfavorável também precisa aqui de ser levada em 
consideração. Sem essas distorções, que reduziram o lucro de 
exploração do Grupo em 83 milhões de EUR, no exercício de 
2014, o Grupo teria alcançado um ligeiro aumento do lucro de 
exploração do Grupo, de 1,0 por cento.  

A margem de exploração  do Grupo foi de 23,0 por cento 
(2013: 23,8 por cento) em 2014. No que diz respeito à margem 
que está em causa, deve notar-se que, tal como era esperado, a 
Divisão de Engenharia contribuiu mais para a receita do Grupo 

no exercício de 2014 do que em 2013. O negócio de 
engenharia tem uma margem mais baixa do que as operações 
de gases do Grupo. 

O retorno sobre o capital investido (ROCE) ajustado para 
itens não recorrentes foi de 9,5 por cento em 2014 (2013: 9,7 
por cento). O EBIT, após ter sido ajustado para itens não 
recorrentes, foi de 2180 milhões de EUR, semelhante ao 
valor para 2013, de 2171 milhões de EUR. No entanto, o 
capital médio investido aumentou significativamente, em 498 
milhões de EUR. Este aumento deveu-se principalmente aos 
efeitos positivos das taxas de câmbio. O pano de fundo para 
isto é que o capital investido deriva dos itens da 
demonstração de situação financeira. Os itens da 
demonstração de situação financeira são convertidos de 
diversas moedas locais para a moeda de referência (euro), à 
taxa de câmbio da data de balanço, em contraste com os itens 
de lucros ou prejuízos da demonstração que são convertidos a 
taxas médias. As taxas de câmbio das moedas locais face ao 
euro, a 31 de dezembro de 2014, tinham recuperado muito da 
situação de 31 de dezembro de 2013. Isso resultou em valores 
mais elevados para os itens da demonstração de situação 
financeira no final de 2014 do que no final de 2013. Por 
conseguinte, apesar do valor do rendimento se ter mantido 
inalterado, o capital investido foi maior a 31 de dezembro de 
2014 do que no final de 2013, dando um valor mais baixo ao 
retorno sobre o capital investido. 
 
Resultados das operações 
A declaração de lucros ou prejuízos, elaborado através da 
utilização do método de custo de vendas, mostra que o Grupo 
Linde obteve um lucro bruto de 5750 milhões de EUR, no 
exercício de 2014 (2013: 6013 milhões de EUR), após a 
dedução do custo de vendas. Isto dá uma margem bruta de 
33,7 por cento (2013: 36,1 por cento). O custo de vendas 
aumentou, em 2014, de 655 milhões de EUR para 11 297 
milhões de EUR (2013: 10 642 milhões de EUR). Isso deveu-
se não só a uma maior contribuição para a receita por parte da 
Divisão de Engenharia em 2014, mas também aos itens não 
recorrentes. Os itens não recorrentes compreendem, em 
primeiro lugar, as perdas por imparidade de 229 milhões de 
EUR, reconhecidas nos segmentos reportáveis da Ásia/ 
Pacífico e das Américas da Divisão de Gases. Desse 
montante, 205 milhões de EUR estão relacionados com 
perdas por imparidade de equipamentos técnicos e máquinas 
que foram reconhecidos no custo das vendas. Para além 
disso, foram reconhecidos custos de reestruturação de 66 
milhões de EUR em custos funcionais. 

O EBIT foi, no exercício de 2014, de 1885 milhões de 
EUR, o que não foi tão alto como o valor de 2171 milhões de 
EUR do ano anterior. A redução significativa deveu-se 
principalmente a itens não recorrentes. Após o ajustamento 
para itens não recorrentes, o EBIT foi, em 2014, de 2180 
milhões de EUR. 

Em 2013 tal como em 2014, o EBIT incluiu os 
rendimentos de uma empresa que opera na América do Norte 
e em que a Linde detém um investimento. 

O resultado financeiro (as receitas financeiras deduzidas 
as despesas financeiras) foi, em 2014, uma perda líquida de 
365 milhões de EUR (2013: perda líquida de 377 milhões de 
EUR). Esta melhoria deveu-se principalmente a taxas de 
juros mais baixas e a oportunidades de refinanciamento mais 
favoráveis. 

A Linde alcançou ganhos antes de impostos, no exercício 
de 2014, de 1520 milhões de EUR (2013: 1794 milhões de 
EUR). 
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A despesa com o imposto sobre o rendimento foi de 358 
milhões de EUR (2013: 364 milhões de EUR). Isto é 
equivalente a uma taxa de imposto sobre o rendimento de 23,6 
por cento (2013: 20,3 por cento). Em 2013, a taxa de imposto 
foi positivamente afetada por vários itens extraordinários. O 
lucro da Linde para o período (após a dedução da despesa 
tributária) foi de 1162 milhões de EUR (2013: 1430 milhões 
de EUR). 

Após o ajustamento para interesses que não controlam, o 
lucro do exercício atribuível aos acionistas da Linde AG foi de 

1102 milhões de EUR (2013: 1317 milhões de EUR). Isto deu, 
de lucros por ação para o exercício de 2014, 5,94 EUR (2013: 
7,10 EUR). Os lucros por ação antes de itens não recorrentes 
foram de 7,13 EUR (2013: 7,10 EUR). 

NB: A reconciliação dos principais dados financeiros antes 
de itens não recorrentes é dada na NOTA [40] DAS NOTAS ÀS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO GRUPO. 
.

 
1 RECEITA DO GRUPO E LUCRO DE EXPLORAÇÃO DO GRUPO 
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13 RESULTADOS DAS OPERAÇÕES DO GRUPO LINDE 
 

  
2014 

 
2013 

  
em milhões de € 

 
em % 

 
em milhões de € 

 
em % 

Receita  17 047  100,0  16 655  100,0 
Custo das vendas  11 297  66,3  10 642  63,9 
Lucro bruto  5750  33,7  6013  36,1 
Despesas de marketing e vendas  2476  14,5  2512  15,1 
Custos de investigação e desenvolvimento 106  0,6  92  0,6 
Despesas administrativas  1488  8,7  1419  8,5 
Outros proveitos operacionais 486  2,9  358  2,1 
Outras despesas operacionais  303  1,8  193  1,2 
Participação no lucro ou prejuízo de associadas e negócios conjuntos 
(no capital próprio)  

 
22  

 
0,1  

 
16  

 
0,1 

EBIT  1885  11,1  2171  13,0 
Resultado financeiro –365   –377  
Lucro antes de impostos  1520   1794  
Despesa com o imposto sobre o rendimento 358  23,6  364  20,3 
Lucro do exercício  1162   1430  

atribuível a acionistas da Linde AG  1102   1317  
atribuível a interesses que não controlam  60   113  
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14 RECEITA E LUCRO DE EXPLORAÇÃO POR DIVISÃO 
 

  
2014 

 
2013 

 
 

em milhões de € 

 
 

Receita 

 
Lucro de 

exploração 

 
 

Receita 

 
Lucro de 

exploração 
Divisão de Gases  13 982  3835  13 971  3846 
Divisão de Engenharia  3106  300  2879  319 
Outras Atividades (incluindo consolidação)  –41  –215  –195  –199 
GRUPO  17 047  3920  16 655  3966 
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AVALIAÇÃO DO NEGÓCIO <92 
DO GRUPO LINDE 

DIVISÃO DE GASES    95 
DIVISÃO DE ENGENHARIA >101 

DIVISÃO DE GASES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Linde gerou uma receita de 13 982 milhões de EUR na 
Divisão de Gases, no exercício de 2014, valor semelhante ao 
obtido em 2013 (13 971 milhões de EUR). Será preciso levar 
em conta os efeitos cambiais desfavoráveis ao se fazer uma 
comparação com o ano anterior. Se fosse feito um ajustamento 
para estes efeitos da taxa de câmbio, a Linde teria alcançado 
um aumento de receita de 2,7 por cento. Numa base 
comparável (após um ajustamento para lá de flutuações no 
preço do gás natural), a Linde também teria conseguido um 
aumento de 2,7 por cento na receita nos seus negócios de gases. 

O lucro de exploração da Divisão de Gases foi, em 2014, de 
3835 milhões de EUR, quase o mesmo valor de 3846 milhões 
de EUR do ano anterior. Os 27,4 por cento de margem de 
exploração foram praticamente idênticos à margem de 
exploração 

de 27,5 por cento alcançada em 2013. Também será preciso 
considerar os efeitos desfavoráveis da taxa de câmbio, 
quando se olhar para as tendências de ganhos na Divisão de 
Gases. Se estes movimentos da taxa de câmbio não tivessem 
ocorrido, a Linde teria alcançado um aumento de 2,0 por 
cento no lucro de exploração desta divisão. Os efeitos da taxa 
de câmbio reduziram aqui os ganhos em 86 milhões de EUR. 

As despesas de capital na Divisão de Gases, no exercício 
de 2014, foram de 1890 milhões de EUR (2013: 2254 
milhões de EUR). A maior parte deste investimento foi em 
projetos de grande envergadura no local e em áreas de 
produção de gás liquefeito. Verificaram-se tendências de 
negócios variadas nos segmentos individuais da Divisão de 
Gases, dependendo das condições económicas vigentes. 
 

15 DIVISÃO DE GASES 
 

 
em milhões de €  

 
2014  

 
2013 

Receita  13 982  13 971 
Lucro operacional  3835  3846 
Despesas de capital 
(excluindo ativos financeiros)  

 
1890  

 
2254 

Número de colaboradores 
(na data de balanço)  

 
53 436  

 
51 536 

Receita de negócios conjuntos  152  127 
 

 
 
16 DIVISÃO DE GASES: RECEITA E LUCRO DE EXPLORAÇÃO POR SEGMENTO REPORTÁVEL 
 

  
2014 

 
2013 

 
 
 
em milhões de € 

 
 
 

Receita 

 
 

Lucro de  
exploração 

 
Margem de  
exploração  

em % 

 
 
 

Receita 

 
 

Lucro de  
exploração 

 
Margem de  
exploração 

em % 
EMEA  5980  1778  29,7  6090  1759  28,9 
Ásia/ Pacífico  3812  1010  26,5  3767  1005  26,7 
Américas  4314  1047  24,3  4231  1082  25,6 
Consolidação –124   –117   
DIVISÃO DE GASES  13 982  3835  27,4  13 971  3846  27,5 
 
 
 
EMEA 
(Europa, Médio Oriente, África) 
 
No segmento reportável da EMEA, o maior mercado de 
vendas do Grupo, a Linde gerou uma receita de 5980 milhões 
de EUR, no exercício de 2014, que ficou 1,8 por cento abaixo 
do valor de 6090 milhões de EUR alcançado em 2013. Numa 
base comparável, isto foi equivalente a um ligeiro aumento de 
0,1 por cento. O lucro operacional melhorou ligeiramente 
durante o exercício, em 1,1 por cento, para 1778 milhões de 
EUR (2013: 1759 milhões de EUR). Este valor inclui os 
lucros da alienação de ativos não correntes. A margem de 
exploração subiu para 29,7 por cento (2013: 28,9 por cento). 

Verificaram-se tendências de negócios diferentes nas 
várias sub-regiões do segmento da EMEA. 

Na Unidade de Negócios Regional (RBU) da Europa 
Continental & Setentrional, a receita caiu 3,7 por cento, para 
3448 milhões de EUR (2013: 3582 milhões de EUR). Dada a 
conjuntura económica desfavorável que prevalece na zona do 
euro, a procura foi modesta 

nas várias áreas de produtos. O desempenho dos negócios 
também foi prejudicado pela paragem para reparações de uma 
fábrica de hidrogénio em Itália. 

Na área de produtos de Saúde, foram de novo submetidos 
a concurso uma série de contratos de fornecimento, relativos 
às operações de assistência domiciliar na Europa Continental 
adquiridas, em abril de 2012, pela Linde à Air Products. Tal 
como era esperado, devido à reorganização das áreas de 
abastecimento associadas a este processo, a receita no negócio 
de Saúde na RBU da Europa Continental & Setentrional foi 
inferior à do ano anterior. Em conformidade com os termos do 
seu contrato de compra com a Air Products, a Linde recebeu 
um pagamento compensatório apropriado no terceiro trimestre 
de 2014. 

O desempenho dos negócios na RBU da Europa 
Continental & Setentrional foi impulsionado pelo arranque de 
novas fábricas. Por exemplo, no terceiro trimestre de 2014, o 
Grupo fez entrar em funcionamento duas fábricas de 
purificação e liquefação de CO2 em Salamanca, Espanha e em 
Norrköping, Suécia, assim como 
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expandiu a sua rede de abastecimento europeu de CO2. Em 
cada um destes projetos, a Linde está a utilizar CO2 em bruto, 
proveniente da produção de bioetanol. 

No segundo trimestre de 2014, a Linde fez entrar em 
funcionamento uma fábrica de separação de gases em Mo i 
Rana, Noruega. A partir deste local, a Linde abastece a 
empresa siderúrgica Celsa e também fornece produtos ao 
mercado regional. 

A Linde continua a expandir o seu negócio no próprio 
local na RBU da Europa Continental & Setentrional, tendo, no 
terceiro trimestre de 2014, celebrado um contrato a longo 
prazo com a empresa siderúrgica ArcelorMittal para o 
fornecimento de oxigénio e azoto a uma fábrica em 
Eisenhüttenstadt, Alemanha. O acordo tanto envolve a 
extensão de um contrato existente como a construção de uma 
nova fábrica de separação de gases. O investimento total no 
projeto é de cerca de 85 milhões de EUR. A Divisão de 
Engenharia da Linde é responsável pela construção da fábrica, 
que também vai fornecer produtos liquefeitos ao mercado 
regional. Está previsto que a produção comece em 2017. Com 
este projeto, a Linde continua a reforçar a sua posição no 
mercado como um fornecedor de oxigénio ao sector do aço. 
VER DIVISÃO DE ENGENHARIA, PÁGINA 103. 

O Grupo assinou um contrato a longo prazo com a 
companhia petrolífera finlandesa Neste Oil, no segundo 
trimestre de 2014, para o fornecimento de hidrogénio. Como 
parte do projeto, a Divisão de Engenharia da Linde irá 
construir uma nova fábrica de hidrogénio para a refinaria da 
Neste Oil em Porvoo, na Finlândia. O investimento total a ser 
feito pelas duas empresas será de cerca de 100 milhões de 
EUR. Está previsto que a fábrica entre em produção em 2016. 
VER DIVISÃO DE ENGENHARIA, PÁGINA 103. 

No primeiro trimestre de 2014, a Linde assinou um 
contrato a longo prazo com a Nynas AB, uma das líderes 
mundiais em óleos nafténicos especializados (NSP) e betume, 
para fornecer hidrogénio no local à refinaria da Nynas em 
Hamburgo, na Alemanha. A Divisão de Engenharia do Grupo 
Linde irá construir um novo purificador a vapor com esta 
finalidade. O investimento no projeto é de cerca de 30 
milhões de EUR. Está previsto que a fábrica comece a operar 
no final de 2015. Com uma capacidade de 400 000 metros 
cúbicos normais de hidrogénio por dia, também será capaz de 
abastecer clientes adicionais no porto de Hamburgo. 

A Linde continua a estar empenhada em estabelecer o 
hidrogénio como um combustível amigo do ambiente e, no 
terceiro trimestre de 2014, começou a primeira produção 
mundial de pequenas séries de postos de abastecimento de 
hidrogénio em Viena, na Áustria. Isso permitirá ao Grupo ter 
a flexibilidade necessária para atender à crescente procura em 
mercados variados. Ao mesmo tempo que estava a abrir a 
unidade de produção de pequenas séries, em Viena, a Linde 
assinou um acordo-quadro com a empresa japonesa Iwatani 
para o fornecimento de 28 unidades de abastecimento de 
hidrogénio. VER PÁGINAS 32 A 36. 

Na RBU da África & do Reino Unido, a Linde foi capaz 
de alcançar um aumento na receita de 2,0 por cento, para 1592 
milhões de EUR (2013: 1560 milhões de EUR). Numa base 
comparável, a receita aumentou 2,5 por cento. No âmbito da 
RBU, o desempenho dos negócios foi afetado por diferentes 
condições económicas nas diferentes áreas. Verificar-se-ia 
uma procura relativamente sólida no Reino Unido, onde o 
ambiente económico se manteve estável. 

No entanto, na África do Sul, o mercado mais importante da 
Linde no continente africano, as greves foram o principal 
motivo para o enfraquecimento da economia. 

No Reino Unido, a Linde alcançou um crescimento acima 
da média, especialmente no seu negócio no próprio local. O 
Grupo beneficiou, particularmente, da expansão e arranque de 
fábricas de separação de gases no local de Teesside, no 
nordeste de Inglaterra. Ao abrigo de um contrato a longo 
prazo, assinado em abril de 2013, a Linde fornece oxigénio 
gasoso, azoto e árgon à empresa siderúrgica SSI Steel UK, no 
local. 

Em 2014, a Linde também fez progressos no negócio 
promissor do gás natural liquefeito (GNL) no Reino Unido. O 
Grupo pôs, por exemplo, em funcionamento um novo posto 
de reabastecimento de GNL em Avonmouth, perto de Bristol. 
Tinha sido encomendado pela cadeia de supermercados 
britânica Asda, que fixou o objetivo de reduzir 
significativamente as emissões da sua frota de transporte. O 
novo posto de reabastecimento permitirá à Linde fornecer 
combustível aos cinquenta camiões bicombustíveis (GNL e 
diesel) da Asda. 

Na África do Sul, a Linde iniciou a construção de uma 
nova fábrica de separação de gases, no primeiro trimestre de 
2014. Esta fábrica, que deverá produzir 150 toneladas de gás 
liquefeito por dia, permitirá ao Grupo fornecer gases 
industriais e gases medicinais aos seus clientes da região do 
Cabo Oriental. Com este projeto, que envolve um 
investimento de 20 milhões de EUR, a Linde está a responder 
a um aumento da procura nesta região. Prevê-se que a fábrica 
esteja concluída no primeiro trimestre de 2015. 

Na RBU do Médio Oriente & da Europa de Leste, a Linde 
apenas gerou uma receita em torno do mesmo nível da de 
2013. Isso deveu-se aos efeitos desfavoráveis da taxa de 
câmbio. A receita foi aqui de 975 milhões de EUR em 2014, 
em comparação com os 978 milhões de EUR em 2013. Aqui, 
foi crucial o enfraquecimento significativo do rublo russo 
contra o euro. No entanto, numa base comparável, a receita 
aumentou 6,1 por cento. O maior impulso iria ser observado 
na área de produto no próprio local. As tendências robustas 
também ficaram evidentes no segmento da Saúde e no 
negócio de gás liquefeito. 

O arranque de novas fábricas teve um impacto positivo 
sobre o negócio no próprio local na Europa de Leste. Assim, 
por exemplo, as  fábricas de separação de gases de Kaluga e 
Dzerzhinsk (ambas na Rússia), construídas pela Linde, 
respetivamente, para a ZAO KNPEMZ e a SIBUR 
aumentaram ainda mais a sua capacidade de produção em 
2014. O mesmo se aplica à fábrica de separação de gases de 
Temirtau, no Cazaquistão, que a Linde pôs em funcionamento 
em março de 2013 para abastecer a ArcelorMittal. 

A fábrica de gás de síntese de Ploiesti, na Roménia, 
iniciou as suas operações no segundo trimestre de 2014. A 
partir desta fábrica, a Linde fornece hidrogénio e monóxido de 
carbono a uma refinaria da OMV. 

Em geral, o ambiente de mercado da Europa de Leste, no 
exercício de 2014, foi caracterizado por uma desaceleração da 
economia, especialmente na Rússia. Isto teve, principalmente, 
um impacto sobre as tendências de volume do negócio do gás 
em garrafa. 

Por outro lado, no Médio Oriente, a economia manteve-se 
robusta. Nesta região, a Linde alcançou aumentos de receita, 
em particular, no negócio de gás liquefeito e de gás em 
garrafa. 
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Os clientes de hélio da Linde em todo o mundo beneficiaram, 
no exercício de 2014, do sucesso da nova fonte de hélio no 
Qatar. Esta fonte de hélio, a maior do mundo, foi trazida à luz 
do dia pela Ras Gas, no parque industrial Ras Laffan, no final 
de 2013. A Linde havia já garantido os direitos de compra 
apropriados. 

O mercado global de hélio continua a ser afetado pela 
escassez de recursos de hélio. O gás raro é necessário, por 
exemplo, na produção de scanners de ressonância magnética e 
no fabrico de semicondutores e ecrãs LCD. Com o seu 
investimento na nova fonte de hélio do Qatar, Helium II, a 
Linde tem uma carteira ainda mais diversificada de recursos 
de hélio e poderá, pois, oferecer aos seus clientes um elevado 
nível de segurança de abastecimento. 
 
 
2 ANÁLISE DA RECEITA POR SEGMENTO REPORTÁVEL 

EM % 
 
 
27,0 
 
 
42,4 
 
 
30,6 
 
 

EMEA 42,4 (2013: 43,3) 
Américas 30,6 (2013: 30,0) 
Ásia/ Pacífico 27,0 (2013: 26,7) 

Ásia/ Pacífico 
 
No segmento reportável da Ásia/ Pacífico, a Linde gerou uma 
receita de 3812 milhões de EUR no exercício de 2014, um 
ligeiro aumento (1,2 por cento) quando comparado com o 
valor de 3767 milhões de EUR do ano anterior. Numa base 
comparável, o Grupo alcançou 4,7 por cento de crescimento 
de receita neste segmento. 

O lucro operacional do segmento da Ásia/ Pacífico foi, em 
2014, de 1010 milhões de EUR, um pouco mais elevado do 
que o valor para 2013, de 1005 milhões de EUR. Este valor 
inclui lucros da alienação de ativos não correntes. A margem 
de exploração foi de 26,5 por cento (2013: 26,7 por cento). 

As tendências empresariais foram prejudicadas, 
principalmente, por efeitos desfavoráveis das taxas de câmbio. 
Na região do Pacífico Sul, o ambiente económico industrial 
manteve-se  fraco, o que teve um impacto negativo sobre o 
crescimento. 

No terceiro trimestre de 2014, o Grupo reconheceu uma 
perda por imparidade de 100 milhões de EUR na China. 
Esteve relacionada com partes de um complexo fabril, no 
Chongqing Chemical Park, que a Linde construiu em conjunto 
com a Chongqing Chemical & Pharmaceutical Holding Group 
Company (CCPHC), a fim de fornecer gases a vários clientes 
industriais. A perda por imparidade foi necessária como 
resultado de uma mudança na organização estrutural deste 
local, o que teve um impacto sobre o gás em bruto disponível 
como matéria-prima, bem como sobre os volumes de compra 
do complexo fabril. 

A mudança de condições numa parte da região do Sudeste 
Asiático e na Austrália levou a Linde a reconhecer ainda mais 
perdas por imparidade em 2014, no valor de 29 milhões de 
EUR. 

As medidas tomadas, acima referidas, foram divulgadas 
como itens não recorrentes. 

Impulsionada por aumentos de volume em todas as áreas 
de produtos, a Linde foi capaz de alcançar um crescimento 
significativo na receita da RBU da Grande China. A receita 
aumentou aqui 8,9 por cento, para 1343 milhões de EUR 
(2013: 1234 milhões de EUR). Numa base comparável, o 
aumento da receita foi de 9,7 por cento. No negócio no 
próprio local, a Linde beneficiou do arranque e lançamento de 
novas fábricas. Estas incluíram, por exemplo, as fábricas que 
fornecem gases à Samsung Electronics, no Suzhou Industrial 
Park, na China oriental, a fábrica de hidrogénio e gás de 
síntese, construída pela Linde AG para a Bayer, em Caojing, e 
a fábrica de hidrogénio, no Jilin Chemical Industrial Park. 
Nesta unidade química integrada, a Linde fornece hidrogénio 
de alta pureza às instalações de produção de vários clientes, 
incluindo a Evonik Industries e a Jishen. 

Na RBU do Sudeste Asiático, os negócios de gases da 
Linde também cresceram. No entanto, a procura não foi aqui 
tão elevada como na região da Grande China. No exercício de 
2014, a receita da RBU do Sudeste Asiático subiu 2,9 por 
cento, para 1141 milhões de EUR (2013: 1109 milhões de 
EUR). Numa base comparável, o aumento da receita foi aqui 
de 5,7 por cento. 

O volume alcançado pela Linde aumentou em quase todas 
as áreas de produtos desta região. No negócio no próprio local, 
o Grupo registou um crescimento de dois dígitos. 

Em Singapura, a Linde pôs em funcionamento, dentro do 
prazo, uma fábrica no próprio local no terceiro trimestre de 
2014. Esta fábrica fornece a empresa química Evonik e é a 
primeira fábrica integrada de gases industriais do país, 
fornecendo hidrogénio, metano e CO2. 
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Na Índia, duas novas fábricas de separação de gases da Linde 
têm vindo a trabalhar na sua plena capacidade, desde o 
primeiro trimestre de 2014, em Rourkela. A partir dessas 
fábricas, o Grupo fornece gases industriais ao produtor de aço 
Steel Authority of India Limited (SAIL). 

Em Map Ta Phut, na Tailândia, iniciou a sua produção 
uma nova fábrica de liquefação de dióxido de carbono. A 
partir desta fábrica, a Linde fornece CO2 liquefeito a clientes  
das indústrias de energia, química e alimentar da região  

Em 2014, a Linde renovou um contrato de abastecimento 
já existente na Coreia do Sul com o operador de centrais 
elétricas SeeTec, no aglomerado petroquímico Seosan. O mais 
recente acordo vigorará durante 18 anos. Em janeiro de 2013, 
a Linde tinha já prorrogado o contrato de fornecimento de 
longo prazo existente com a Samsung Total Petrochemicals 
Co., Ltd. (STC) no mesmo local, ampliando a sua capacidade 
em Seosan, no decurso do referido contrato. 

Em contraste com a situação nas regiões da Grande China 
e do Sudeste Asiático, o mercado na região do Pacífico Sul 
foi, em 2014, afetado por uma frouxa procura. Salvo no sector 
de serviços, as tendências económicas mantiveram-se aqui 
fracas. 

Tendo em conta estas circunstâncias e o impacto negativo 
dos efeitos desfavoráveis da taxa de câmbio, a receita de 1331 
milhões de EUR na RBU do Pacífico Sul foi 
significativamente menor do que o valor de 1426 milhões de 
EUR do ano anterior, uma queda de 6,6 por cento. Numa base 
comparável, a receita caiu apenas 0,7 por cento em 
comparação com o ano anterior. 

Perto do final do 2014, a Linde pôs em funcionamento 
uma nova fábrica de liquefação de azoto na Austrália, em 
Kwinana, a sul de Perth. Este projeto faz parte de um 
programa de investimentos no valor global de cerca de 80 
milhões de EUR, que está em execução desde 2012 e foi 
projetado pela Linde para conseguir que os seus clientes na 
Austrália Ocidental tenham uma segurança de abastecimento 
a longo prazo. 

Uma nova fábrica de separação de gases da Linde iniciou 
a sua produção em Glenbrook, na Nova Zelândia, no início de 
2014. A partir desta fábrica, a Linde fornece gases à empresa 
de aço New Zealand Steel, bem como ao mercado regional. O 
investimento neste projeto foi de cerca de 50 milhões de EUR. 

No segundo trimestre de 2014, a Linde começou a 
trabalhar na construção de uma nova fábrica de 
processamento de CO2 em Marsden Point, também na Nova 
Zelândia. O CO2 é um subproduto da refinaria que é operada 
neste local pela companhia petrolífera Refining NZ. A Linde 
irá fornecer o CO2 purificado, principalmente a clientes da 
indústria alimentar, da indústria de papel e da indústria de 
fertilizantes. O investimento na nova fábrica será de cerca de 
30 milhões de EUR. 

Américas 
 
No segmento reportável das Américas, a receita aumentou  
2,0 por cento, para 4314 milhões de EUR (2013: 4231 
milhões de EUR), no exercício de 2014. Numa base 
comparável, a receita aumentou 4,6 por cento. Os 1047 
milhões de EUR de lucro de exploração foram 3,2 por cento 
mais baixos do que o valor de 1082 milhões de EUR do ano 
anterior. A margem de exploração caiu, em resultado  disso, 
para 24,3 por cento (2013: 25,6 por cento). 

Enquanto o crescimento económico na América do Norte 
permaneceu estável no exercício de 2014, o clima económico 
continuou a deteriorar-se em alguns países da América do Sul, 
nomeadamente no Brasil. Dada a situação, a Linde 
reconheceu perdas por imparidade de 100 milhões de EUR, no 
Brasil, no terceiro trimestre de 2014, que foram divulgadas 
nos itens não recorrentes. 

Os preços mais elevados do gás natural na América do 
Norte tiveram um impacto negativo na margem, enquanto a 
inflação em alguns dos países da América do Sul teve um 
impacto negativo sobre a evolução dos ganhos. Além disso, 
deve notar-se que, no exercício de 2014, a Linde gerou um 
montante de rendimento inferior ao de 2013, numa empresa a 
operar na América do Norte em que detém um investimento. 

Ao comparar os dados com os do ano anterior, também 
devem ser considerados uma série de outros fatores. Por 
exemplo, as propostas do governo introduzidas no negócio da 
saúde, na América do Norte, no segundo semestre de 2013, 
resultaram em reduções de preços, que, tal como era esperado, 
ainda estavam a ter um impacto adverso sobre a receita e o 
crescimento dos ganhos neste segmento no primeiro semestre 
de 2014. Na segunda metade do ano, a Linde foi capaz de 
alcançar novamente o seu objetivo de crescimento da receita. 
O Grupo já tinha começado a adaptar as suas estruturas de 
custos e, à medida que o ano progrediu, foi vendo cada vez 
mais os benefícios desta abordagem. 

Para compreender as tendências na América do Sul, 
também deve ser notado que, durante o exercício de 2014, o 
governo venezuelano introduziu um novo sistema de taxa de 
câmbio com mudanças significativas na taxa de câmbios. A 
Linde sentiu o impacto dos efeitos resultantes da taxa de 
câmbio desde que se começou a aplicar o novo sistema, a 1 de 
abril de 2014, e este é um dos fatores que teve uma influência 
sobre a receita e o lucro de exploração do segmento das 
Américas. Se a taxa fixa de câmbio do governo venezuelano 
que vigorava anteriormente tivesse continuado a aplicar-se em 
todo o exercício, a receita no segmento reportável das 
Américas teria sido 137 milhões de EUR superior ao valor 
real para 2014. 

As principais áreas de crescimento sólido na América do 
Norte, durante o ano em análise, foram as áreas de produto do 
gás em garrafa e do gás liquefeito. Durante todo o ano, 
também foi observado um crescimento acima da média, nas 
operações da Lincare, subsidiária da Linde, no negócio de 
Saúde. 

Em Delta, Ohio, nos EUA, a Linde tornou operacional 
uma nova fábrica de liquefação de azoto, no segundo trimestre 
de 2014, que irá complementar a fábrica de separação de 
gases já existente no local. O Grupo está a responder à 
crescente procura na região do Ohio e nos mercados vizinhos 
do Centro-Oeste. 

Em Lewisville, Texas, nos EUA, também uma fábrica de 
separação de gases da Linde iniciou a sua produção no 
segundo trimestre de 2014. A partir desta fábrica, o Grupo 
fornece gases industriais aos clientes da região. 
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Em Hammond, Indiana, nos EUA, a Linde abriu uma fábrica 
de produção de gases especiais no primeiro trimestre de 2014. 
Esta nova unidade de produção, que complementa uma fábrica 
existente de gases industriais e medicinais, fornece gases 
especiais a clientes das indústrias alimentar, farmacêutica e de 
biotecnologia, bem como aos laboratórios e universidades. Ao 
expandir o local em Hammond, o Grupo sublinhou a sua 
estratégia de oferecer a mais vasta gama possível de produtos 
de alta qualidade a uma ampla variedade de clientes finais. 

A Linde fez bons progressos, durante o exercício de 2014, 
no desenvolvimento do fornecimento de gases no importante 
local da petroquímica de La Porte, Texas, nos EUA. O Grupo 
reuniu com sucesso três caixas frigorificas no local, que 
formam o núcleo da nova fábrica de separação de gases que a 
Linde está a construir em La Porte. Além disso, o Grupo está a 
instalar aqui um novo ramal de gaseificação para o seu 
complexo de gás de síntese já existente. Irá igualmente 
fornecer equipamento e elementos de infraestruturas 
relacionados. A Linde irá investir um total de cerca de 250 
milhões de USD neste projeto. As novas fábricas deverão 
entrar em funcionamento em 2015. A nova fábrica de 
separação de gases será a maior fábrica do seu tipo operada 
pela Linde nos Estados Unidos. 

Em conjunto com a nova unidade de gaseificação, irá 
também incluir o maior complexo do mundo para a produção 
e processamento posterior de gás de síntese baseado em gás 
natural. Na área de Houston, a Linde terá, pois, um local 
totalmente integrado para o fabrico de produtos de gases da 
atmosfera e gás de síntese. O projeto de expansão irá garantir 
que a Linde é capaz de proporcionar uma segurança de  
abastecimento de longo prazo aos seus clientes da 
petroquímica de La Porte. 

Este sector da indústria desenvolveu-se novamente como 
um mercado promissor, especialmente contra o pano de fundo 
da exploração de reservas de gás de xisto nos Estados Unidos. 
VER PÁGINAS 25 A 30. 

No terceiro trimestre de 2014, a Linde concluiu a expansão 
da sua capacidade de produção de gases eletrónicos, no seu 
local de Hillsboro, Oregon, nos EUA. O Grupo está agora bem 
apetrechado para lidar com a crescente procura de azoto de 
alta pureza por parte dos clientes da indústria de 
semicondutores. 

A Linde está a expandir o seu negócio no próprio local 
com refinarias na América do Norte e celebrou um novo 
contrato de fornecimento, no segundo trimestre de 2014, com 
a Lima Refino, Ohio, nos EUA. Nos termos deste acordo, a 
Linde irá construir uma fábrica de hidrogénio adicional e 
modernizar as instalações já existentes, aumentando assim a 
sua capacidade de produzir hidrogénio no local de Lima. A 
nova fábrica será a terceira fábrica deste tipo construída pela 
Linde em Lima. O investimento no novo projeto será de cerca 
de 100 milhões de USD. A Lima Refining é uma subsidiária 
da Husky Energy, uma das maiores empresas de energia do 
Canadá. 

No exercício de 2014, a Linde continuou a fazer 
progressos no desenvolvimento de uma infraestrutura de posto 
de abastecimento de hidrogénio na Califórnia, nos Estados 
Unidos. O Grupo abriu um novo posto em Sacramento e irá 
também construir um novo posto em Oakland e outro em San 
Ramon. A autoridade de energia californiana atribuiu 
subvenções à Linde para a habilitar a fazê-lo. A Linde é um 
membro da parceria público-privada H2USA que foi formada 
em 2014 pelo Departamento de Energia dos EUA. O objetivo 
da iniciativa é desenvolver uma infraestrutura de hidrogénio 
em todo o país. 

Na maioria dos países da América do Sul, a economia foi 
caracterizada por uma inflação elevada e baixas taxas de 
crescimento, no exercício de 2014. Este ambiente também 
dificultou o desempenho dos negócios da Linde na região, 
especialmente nas áreas de produtos do gás em garrafa e do 
gás liquefeito. 

No segundo trimestre de 2014, a Linde pôs em 
funcionamento uma fábrica de separação de gases e de 
adsorção com modulação de pressão em Guayaquil, no 
Equador. Esta fábrica fornece gases industriais ao produtor de 
aço Andec Steel e ao mercado regional. 

Em Curitiba, no sul do Brasil, a Linde concluiu a 
construção de uma fábrica de separação de gases em 2014. O 
Grupo irá fornecer gases, a partir da nova fábrica, ao seu 
cliente Peroxidos, uma subsidiária da empresa química 
Solvay, e também irá fornecer produtos ao mercado regional. 
 
 
Áreas de produtos 
 
Tal como foi explicado nos comentários aos segmentos 
reportáveis, cada área de produto contribuiu numa medida 
diferente para o desempenho dos negócios da Divisão de 
Gases. 

Foi de novo no negócio no próprio local (em que a Linde 
fornece gases no local a grandes clientes) que se viu a maior 
taxa de crescimento. Numa base comparável, a receita aqui, no 
exercício de 2014, aumentou 4,2 por cento, para 3698 milhões 
de EUR (2013: 3550 milhões de EUR). 

Na área de produto do gás liquefeito, a receita aumentou, 
numa base comparável, em 3,5 por cento, para 3335 milhões 
de EUR (2013: 3221 milhões de EUR). Numa base 
comparável, a receita de 3890 milhões de EUR da área de 
produto do gás em garrafa foi semelhante ao valor de 3896 
milhões de EUR do ano anterior. 

As tendências na área de produto da Saúde tornaram-se 
cada vez mais positivas, à medida que o ano avançou. Em 
2014, a Linde gerou aqui uma receita de 3059 milhões de 
EUR. Este foi um aumento de 3,6 por cento quando 
comparado com o valor de 2013. Deve notar-se que o 
desempenho do negócio nesta área de produtos foi afetado 
negativamente, especialmente no primeiro semestre do ano, 
por os contratos de fornecimento terem sido postos a 
concurso. Em 2014, o crescimento do negócio da Saúde da 
Linde teria sido de 6,3 por cento se isso não tivesse ocorrido. 

A área global de crescimento da saúde  permanece intacta. 
Este mercado promissor é impulsionado pela tendências 
demográficas, como resultado de o número de pacientes com 
doença respiratória crónica estar a aumentar. Além disso, há 
cada vez mais pessoas, nas economias emergentes, que estão a 
ganhar um melhor acesso aos cuidados médicos. 

Como o fornecedor de saúde líder mundial na indústria de 
gases, a Linde é especializada no tratamento de pacientes com 
doenças respiratórias crónicas. O Grupo abraça a inovação. No 
exercício de 2014, continuou, pois, a trabalhar na otimização 
da sua gama de garrafas de oxigénio móveis, com o LIV® IQ, 
onde o manómetro de pressão mecânico integrado na válvula 
da garrafa foi substituído, pela primeira vez, por um ecrã  
LCD, com um visor digital e funções-chave adicionais. Tais 
produtos inovadores permitem 
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à Linde melhorar a assistência ao paciente e proporcionar a 
utilização quotidiana segura de garrafas de gás móveis. Uma 
vez que a fase de testes esteja concluída no Hong Kong 
Baptist Hospital, espera-se que o produto seja lançado no 
mercado em 2015. VER PÁGINAS 20 A 24. 

Durante o exercício, a Linde também foi capaz de 
expandir as suas operações empresariais, com o seu programa 
REMEO®, e abriu novos centros na Argentina, no Reino 
Unido e nos EUA. O REMEO® é um caminho integrado de 
cuidados para pacientes que necessitam de suporte 
ventilatório, durante longos períodos, fora do ambiente dos 
cuidados intensivos. 

No segmento dos Cuidados Hospitalares, que presta 
assistência e aconselhamento aos hospitais e instituições 
médicas, a Linde alcançou taxas de crescimento de dois 
dígitos no exercício de 2014, com a sua carteira de Serviços 
QI. A carteira de serviços compreende a avaliação de risco, 
programas de formação, projeto e engenharia de instalações 
médicas, sistemas de tubulação e compressores de ar médicos. 
 
117 DIVISÃO DE GASES: RECEITA POR ÁREA DE 

PRODUTO 
 

 
em milhões de €  

 
2014 

 
20131 

 
Mudança em % 

Gás liquefeito 3335  3221  3,5 
Gás em garrafa  3890  3896  –0,2 
No próprio local  3698  3550  4,2 
Saúde  3059  2953  3,6 
DIVISÃO DE GASES  13 982  13 620  2,7 

 

1 Corrigidos de efeitos de taxa de câmbio e mudanças no 
preço do gás natural. 
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O negócio de projeto de engenharia internacional da Linde teve 
um ano de sucesso em 2014. As tendências de receitas e 
ganhos refletiu o progresso realizado em projetos individuais. 

A receita da Divisão de Engenharia, no exercício de 2014, 
aumentou 7,9 por cento, para 3106 milhões de EUR (2013: 
2879 milhões de EUR), enquanto o lucro de exploração de 300 
milhões de EUR não foi tão elevado como o valor para 2013, 
de 319 milhões de EUR. 

A margem de exploração foi de 9,7 por cento (2013: 11,1 
por cento), o que está bem acima da média da indústria e é 
igual ao objetivo que a própria Linde tinha estabelecido para o 
exercício de 2014, de cerca de 10 por cento. 

Em 2014, a entrada de encomendas foi de 3206 milhões de 
EUR (2013: 3911 milhões de EUR). Foi caracterizada por um 
grande contrato adjudicado à Linde pela SIBUR LLC no 
terceiro trimestre de 2014. A Linde será responsável pela 
engenharia e pelas compras de componentes de uma das 
maiores fábricas de etileno do mundo que está a ser construída 
em Tobolsk, na Sibéria ocidental. VER PÁGINA 96. O valor 
excecionalmente elevado de entrada de encomendas 

em 2013 incluiu um importante contrato para construir uma 
grande fábrica de etileno para a ExxonMobil, em Houston, 
Texas, nos EUA. O parceiro da Linde neste projeto 
significativo é a empresa de engenharia Bechtel. 

Em 2014, para além do projeto de etileno da SIBUR, 
também foram atribuídos à Linde uma série de contratos 
relativamente pequenos, especialmente nos sectores da 
energia, químico e siderúrgico. Entre eles encontram-se 
novas encomendas da Divisão de Gases do Grupo. 

Mais de metade da entrada de encomendas veio da 
Europa. Cerca de 25 por cento das novas encomendas vieram 
da América do Norte e pouco mais de 10 por cento da Ásia. 
Na América do Norte, o negócio continuou a ser 
caracterizado por projetos para a exploração eficiente de 
reservas de gás de xisto. 

Em 2014, quase metade dos novos negócios da Linde 
foram gerados na área de produto da fábrica de olefina, 
enquanto mais de 20 por cento se relacionaram com o 
mercado de fábricas de gás natural. 

A 31 de dezembro de 2014, as encomendas em carteira da 
Divisão de Engenharia eram de 4672 milhões de EUR. Isto 
excedeu o  elevado valor das encomendas em carteira a 31 de 
dezembro de 2013, de 4504 milhões de EUR. 
 
18 DIVISÃO DE ENGENHARIA 
 

 
em milhões de €  

 
2014 

 
2013 

Receita  3106  2879 
Entrada de encomendas  3206  3911 
Encomendas em carteira 4672  4504 
Lucro operacional  300  319 
Margem operacional  9,7%  11,1% 
Despesas de capital 
(excluindo ativos financeiros)  

 
41  

 
33 

Número de colaboradores 
(na data de balanço)  

 
7330  

 
6997 

 
 
19 DIVISÃO DE ENGENHARIA: RECEITA E ENTRADA DE ENCOMENDAS POR REGIÃO 
 

  
Receita 

 
Entrada de encomendas 

 
em milhões de €  

 
2014  

 
2013  

 
2014  

 
2013 

Europa  926  621  1943  947 
América do Norte  798  613  754  1168 
América do Sul  20  46  34  33 
Ásia/ Pacífico  1131  1247  362  1509 
Médio Oriente  172  273  78  161 
África  59  79  35  93 
DIVISÃO DE ENGENHARIA  3106  2879  3206  3911 

 
 
20 DIVISÃO DE ENGENHARIA: RECEITA E ENTRADA DE ENCOMENDAS POR TIPO DE FÁBRICA 
 

  
Receita 

 
Entrada de encomendas 

 
em milhões de €  

 
2014  

 
2013  

 
2014  

 
2013 

Fábricas de olefina  494  378  1,557  735 
Fábricas de gás natural 835  684  724  702 
Fábricas de separação de gases  901  959  248  1214 
Fábricas de hidrogénio e de gases de síntese  631  619  487  984 
Outras 245  239  190  276 
DIVISÃO DE ENGENHARIA  3106  2879  3206  3911 
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Fábricas de olefina 
No mercado das fábricas de olefina, continuaram as 
tendências positivas em 2014. Aumentou, uma vez mais, o 
investimento em projetos petroquímicos à base de gás natural, 
particularmente nos Estados Unidos, como resultado da 
exploração de gás de xisto. No Médio Oriente e na Europa, o 
impulso também está a ser gerado por novos esquemas de 
infraestruturas e pela conversão de fábricas já existentes. A 
Linde está bem posicionada a nível mundial nesta área de 
produtos e tem todas as competências necessárias para pôr em 
prática tais projetos em todo o mundo. 

No terceiro trimestre de 2014, a Linde foi premiada com 
um importante contrato pela SIBUR LLC, uma das empresas 
petroquímicas líderes na Rússia. A Linde será responsável 
pela engenharia e pelas compras de componentes para uma 
das maiores fábricas de etileno do mundo que está a ser 
construída em Tobolsk, na Sibéria ocidental. A nova fábrica 
deverá produzir cerca de 1,5 milhões de toneladas por ano 
(tpa) de etileno e 525 mil toneladas por ano de propileno. 
Estes produtos são importantes materiais de base utilizados no 
fabrico de plásticos. Em 2012, foi adjudicado à Linde o 
contrato de licença e de Front End Engineering Design 
(FEED), relativos a este projeto. 

No primeiro trimestre de 2014, a Linde assinou um 
acordo-quadro com a petrolífera Shell para o 
desenvolvimento de projetos futuros de construção de 
craqueadoras de etano. No âmbito do presente acordo, foi 
adjudicado à Linde, um primeiro contrato de engenharia para 
a construção de uma fábrica de etileno em Monaca, 
Pensilvânia, nos Estados Unidos. 

A Linde concluiu uma fábrica de etileno para a Borouge, 
um negócio conjunto entre a Abu Dhabi National Oil 
Company e a Borealis, em Ruwais, nos Emirados Árabes 
Unidos, em 2014. A fábrica tem uma capacidade de produção 
anual de 1,5 milhões de toneladas de etileno e é a terceira 
fábrica de etileno que a Linde construiu, nos últimos anos, 
para a Borouge, no local de Ruwais. 

No decurso de 2014, a Linde firmou igualmente uma 
parceria promissora com a companhia norte-americana Siluria 
Technologies, pioneira na fabricação de combustíveis e 
produtos químicos baseados em gás natural. As duas 
empresas concordaram em trabalhar em conjunto na 
continuação do desenvolvimento da tecnologia de etileno, 
com o objetivo de produzir etileno diretamente a partir do gás 
natural. No contexto da exploração de reservas de gás de 
xisto, este processo abre novas oportunidades de negócio. O 
etileno é um dos materiais de base mais importantes da 
indústria química. 

3 ENTRADA DE ENCOMENDAS POR REGIÃO EM % 
 

2,4    1,1    1,1 
 

11,3 
 
 
 
 

23,5                                                    60,6 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fábricas de gás natural 
Tal como o sector da fábrica de olefina, o mercado para 
fábricas de tratamento, processamento e liquefação de gás 
natural está a beneficiar da exploração de reservas de gás de 
xisto. No segmento do produto de fábricas de gás natural, o 
valor da entrada de encomendas foi, em 2014, semelhante ao 
de 2013 e a Linde foi premiada com novas encomendas para 
projetos, em particular, na América do Norte. 

No terceiro trimestre de 2014, o Grupo ganhou um 
contrato de prestação de serviços de engenharia e de compras 
para um fábrica de liquefação de gás natural, no Canadá. O 
contrato foi adjudicado pela Woodfibre LNG Limited, uma 
subsidiária da empresa Pacific Oil & Gas, que é especializada 
no desenvolvimento de recursos energéticos. A fábrica irá ter 
uma capacidade de 2,1 milhões de toneladas por ano e será 
construída nos arredores de Vancouver. Após Hammerfest, na 
Noruega, esta será a segunda maior fábrica de liquefação de 
gás natural em que a Linde jamais esteve envolvida. 

A Linde garantiu um contrato com a Arctech Helsinki 
Shipyard, na Finlândia, para fornecer um sistema de gás 
combustível de GNL para um quebra-gelo, destinado à 
agência de transportes finlandesa. A partir de janeiro de 2015,  
irão ser aplicados padrões de emissão mais rigorosos a muitas 
rotas de navegação no mar do Norte e no mar Báltico. Os 
armadores e operadores de navios irão ser obrigados a 
reduzirem as emissões nocivas dos seus navios. Desde 2011, a 
Divisão de Gases tem estado a operar um terminal para gás 
natural liquefeito (GNL) em Nynäshamn, na Suécia, e, em 
2012, criou igualmente um negócio conjunto em Hamburgo, 
na Alemanha, para estabelecer uma infraestrutura para o 
transporte marítimo de GNL no Noroeste da Europa. 

O trabalho que a Linde tem vindo a fazer no terminal de 
gás natural que está atualmente a construir para a empresa 
norueguesa Gassco AS, em Emden, na Alemanha, progrediu 
segundo o previsto no decorrer de 2014. Espera-se que o novo 
terminal esteja concluído até ao final de 2015. 

Europa 60,6 
(2013: 24,2) 

Médio 
Oriente  

2,4 
(2013: 4,1) 

América 
do Norte 

23,5 
(2013: 29,9) 

África 1,1 
(2013: 2,4) 

Ásia/ 
Pacífico 

11,3 
(2013: 38,6) 

América do 
Sul  

1,1 
(2013: 0,8) 
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4 ENTRADA DE ENCOMENDAS POR TIPO DE FÁBRICA 

EM % 
 
5,9 
7,7 
 
 
 
15,2 
48,6 
 
 
 
 
22,6 
 
 
 

Fábricas de olefina  48,6 
(2013: 18,8) 

Fábricas de 
separação de gases 

7,7 
(2013: 31,0) 

Fábricas de gás natural 22,6 
(2013: 17,9) 

Outras  
 

5,9 
(2013: 7,1) 

Fábricas de hidrogénio e 
de gases de síntese 

15,2 
(2013: 25,2) 

  

 
Fábricas de separação de gases 
A procura de fábricas de separação de gases foi 
significativamente mais fraca em 2014 do que em 2013. O 
ambiente de mercado foi caracterizado por uma concorrência 
intensa e uma grande pressão descendente sobre os preços. 
No entanto, a Linde conseguiu captar novas encomendas, 
mesmo nesta área de produtos. Além disso, o Grupo foi capaz 
de concluir os projetos existentes no tempo previsto. 

No final de 2013, a Divisão de Engenharia ganhou o 
contrato para construir uma fábrica de separação de gases para 
o cliente Sinopec, no local de Huainan, na China. 
Inicialmente, era um projeto de engenharia da fábrica, antes de 
ter sido alargado, no primeiro trimestre de 2014, para incluir 
uma encomenda para a compra dos componentes. O contrato 
total é avaliado em cerca de 80 milhões de EUR. Espera-se 
que a fábrica produza 210 000 metros cúbicos normais de 
oxigénio por hora e deverá estar concluída em 2017. 

A Linde irá construir uma nova fábrica de separação de 
gases em Eisenhüttenstadt, na Alemanha, para fornecer gases 
no próprio local a uma siderurgia pertencente à ArcelorMittal, 
a maior empresa siderúrgica do mundo. As duas empresas 
assinaram um contrato para esse efeito, no terceiro trimestre 
de 2014. O investimento total na fábrica, que também irá 
fornecer produtos liquefeitos ao mercado de gases regionais, é 
de cerca de 85 milhões de EUR. Combinando a produção de 
gases e de produtos liquefeitos, irá conseguir aumentos 
significativos na eficiência energética, quando o oxigénio 
passar a ser produzido na siderurgia. Este projeto é mais uma 
confirmação do sucesso do modelo de negócio integrado da 
Linde e um exemplo da forma como a Divisão de Engenharia 
do Grupo apoia a expansão programada do negócio no próprio 
local da Divisão de Gases. VER DIVISÃO DE GASES, 
PÁGINA 96. 

No exercício de 2013, foi adjudicado à Linde um 
importante contrato, no valor de cerca de 650 milhões de 
EUR, pela Reliance Industries Ltd. (RIL), para construir sete 
fábricas de separação de gases para a produção de oxigénio 
gasoso no local da refinaria e petroquímica Jamnagar, na 
Índia. No decurso de 2014, a Linde pôs em prática, com 
sucesso, a maior parte deste projeto. As fábricas para 
gaseificação de coque de petróleo e carvão, que a RIL tem 
planeadas para Jamnagar, exigem grandes quantidades de 
oxigénio. 

Além disso, um certo número de fábricas de separação de 
gases que a Linde construiu, em todo o mundo, para clientes 
de uma série de sectores da indústria, iniciou a sua produção 
ou acrescentou capacidade de produção em 2014. Entre elas 
incluem-se, em particular, fábricas na Europa de Leste e na 
Ásia. VER DIVISÃO DE GASES, PÁGINAS 95 A 98. 
 
 
5 RECEITA POR REGIÃO EM % 
 
1,9  0,6 
5,5 
 
 
36,4 
25,7 
 
 
 
 
 
 
 
29,9 
 

 
Fábricas de hidrogénio e de gases de síntese 
Em 2014, houve, de novo, uma animada atividade de 
investimento no mercado das fábricas de hidrogénio e de 
gases de síntese, apesar de não se ter atingido o nível 
excecionalmente elevado visto em 2013. 

No sector de refinaria, a Linde ganhou duas encomendas 
significativas para fábricas de hidrogénio, no primeiro 
semestre de 2014. O Grupo irá fornecer duas fábricas deste 
tipo ao operador de refinaria PSC TAIF-NK, em 
Nizhnekamsk, República do Tartaristão, na Federação Russa. 
O contrato está avaliado em cerca de 120 milhões de EUR. A 
Linde também está a construir uma nova fábrica de hidrogénio 
para fornecer gás à petrolífera finlandesa Neste Oil, no seu 
local em Porvoo, na Finlândia. Este projeto constitui uma 
parte substancial do contrato no próprio local, a longo prazo, 
concluído pela Divisão de Gases da Linde com a Neste Oil. As 
duas empresas estão a investir um total de cerca de 100 
milhões de EUR no projeto. VER PÁGINAS 10 A 11 E 
DIVISÃO DE GASES, PÁGINA 96. 

A Linde também continua a expandir o seu negócio de 
refinarias na América do Norte. Ao abrigo dos termos do novo 
contrato de fornecimento, celebrado pela Divisão de Gases do 
Grupo, no segundo trimestre de 2014, com a Lima Refining, a 
Divisão de Engenharia vai construir uma fábrica de hidrogénio 
adicional no local da Lima, em Ohio, nos EUA, e modernizar 
as instalações já existentes. A nova fábrica será a terceira 
fábrica deste tipo construída pela Linde em Lima. O 
investimento no projeto será de cerca de 100 milhões de USD. 

A Linde foi autorizada pela empresa de agronegócio J. R. 
Simplot a construir uma fábrica de amoníaco em Wyoming, 
nos Estados Unidos. Nesse sentido, foi assinado um acordo, 
no terceiro trimestre de 2014. A fábrica terá uma capacidade 
de 600 toneladas por dia e irá fornecer as fábricas de produção 
de fertilizantes da J. R. Simplot nos seus locais de Rock 
Springs e Pocatello. Está previsto que a fábrica de amoníaco 
esteja concluída no final de 2016.

.

Ásia/ 
Pacífico 

36,4 
(2013: 43,3) 

Médio 
Oriente  

5,5 
(2013: 9,5) 

Europa 29,9 
(2013: 21,6) 

África 1,9 
(2013: 2,7) 

América 
do Norte 

25,7 
(2013: 21,3) 

América do 
Sul  

0,6 
(2013: 1,6) 
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6 RECEITA POR TIPO DE FÁBRICA EM % 
 
7,9 
 
15,9 
29,0 
 
 
 
 
 
 
20,3 
 
26,9 
 
 

Fábricas de separação 
de gases 

29,0 
(2013: 33,3) 

Fábricas de 
olefina 

15,9 
(2013: 13,1) 

Fábricas de gás natural 26,9 
(2013: 23,8) 

Outras 
 

7,9 
(2013: 8,3) 

Fábricas de hidrogénio e 
gases de síntese 

20,3 
(2013: 21,5) 

  

 
 
Outros tipos de fábrica 
No exercício de 2013, a Linde ganhou um contrato da Jubail 
United Petrochemical Company, uma subsidiária da Saudi 
Basic Industries Corporation (SABIC), para construir a maior 
fábrica do mundo de purificação e liquefação de dióxido de 
carbono (CO2), no Jubail Industrial Park, na Arábia Saudita. 
Conseguiram-se progressos assinaláveis neste projeto em 
2014. A Linde foi capaz de concluir a fase de engenharia mais 
cedo do que o esperado e já começou a trabalhar na 
construção da fábrica. A equipa da Linde ganhou o prémio da 
SABIC de “Melhor Projeto do Ano” pela sua rápida 
implementação do projeto. 

Está previsto que a fábrica entre em funcionamento no 
decurso de 2015. Terá uma capacidade de 1500 toneladas de 
CO2 por dia e será a fonte de CO2 de duas fábricas de 
etilenoglicol das proximidades. Depois de ter sido processado, 
o CO2 será enviado diretamente para os locais, através de 
gasoduto, para a produção de metanol e ureia. O metanol é um 
produto de base da indústria química, enquanto a ureia é, por 
exemplo, utilizada no fabrico de fertilizantes. A reciclagem de 
dióxido de carbono, por intermédio deste projeto, irá 
economizar cerca de 500 000 toneladas de emissões de 
carbono por ano. 

No exercício de 2014, a Linde esteve igualmente focada 
em continuar a desenvolver tecnologias promissoras no 
domínio das matérias-primas renováveis. Um exemplo dessas 
atividades é o Centro Fraunhofer de Processos Químico-
Biotecnológicos (CBP), em Leuna, Alemanha. A Linde 
desempenhou um papel fundamental no estabelecimento do 
CBP e foram-lhe adjudicados diversos contratos, em 2014, 
para configurar outras unidades de engenharia de processos. 

Além disso, o Grupo realizou uma investigação no local 
de Leuna, durante o período de referência, acerca dos seus 
próprios processos para a libertação eficiente de compostos de 
açúcar a partir de resíduos de madeira. Estes compostos 
poderão então ser utilizados como materiais na indústria. 
Como resultado deste empenhamento, a Linde reforçou, uma 
vez mais, a sua presença no centro regional de pesquisa de 
ponta em Bioeconomia de Leuna. 
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No exercício de 2014, o segmento Outras Atividades 
compreendeu a empresa Gist, de serviços logísticos da Linde. 
A Gist é especializada na distribuição de alimentos e bebidas 
refrigeradas e opera num mercado relativamente estável. Isso 
gerou, em 2014, um receita de 567 milhões de EUR (2013: 
563 milhões de EUR). 

A subsidiária da Linde continuou a reforçar a sua relação 
comercial de longa data com a cadeia internacional de retalho 
Marks & Spencer. Durante o período de referência, a Gist 
esteve focada, conjuntamente com a M & S, não só no 
mercado retalhista doméstico, mas também na suas operações 
na Europa Continental, especialmente no norte de França e na 
Holanda. 

À medida que vai expandindo as suas atividades 
empresariais na Europa Continental, a Gist consegue 
beneficiar da vasta capacidade que tem desenvolvido para 
oferecer produtos sensíveis à temperatura, dentro do prazo, e 
explorar as diversas sinergias decorrentes da sua atividade 
principal nas Ilhas Britânicas. 
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ATIVOS LÍQUIDOS E  
SITUAÇÃO FINANCEIRA  
DO GRUPO LINDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ativos líquidos 
 
Os efeitos da taxa de câmbio tiveram um forte impacto sobre 
os ativos líquidos do Grupo, no exercício de 2014. As taxas 
de câmbios utilizadas para traduzir as demonstrações 
financeiras das filiais estrangeiras, expressas em moedas 
locais, eram muito mais favoráveis à Linde em 31 de 
dezembro de 2014 do que no final do exercício anterior. Isto 
significa que os itens da demonstração de situação financeira 
têm aumentado em valor, como resultado da melhoria das 
taxas de câmbios. No exercício de 2014, a Linde esteve 
igualmente focada em fazer aquisições e investimentos que 
continuarão a impulsionar a expansão dos seus negócios. 

Os ativos totais aumentaram 1676 milhões de EUR, para 
34 425 milhões de EUR, em 31 de dezembro de 2014 (31 de 
dezembro de 2013: 32 749 milhões de EUR). Os ativos não 
correntes de 27 562 milhões de EUR compreenderam uma 
proporção substancial (80,1 por cento) de ativos totais. No 
âmbito dos valores de ativos não correntes, as maiores 
rubricas foram um goodwill de 11 055 milhões de EUR (31 
de dezembro de 2013: 10 395 milhões de EUR) e ativos 
tangíveis de 12 151 milhões de EUR (31 de dezembro de 
2013: 11 384 milhões de EUR). 

O goodwill foi superior em 660 milhões de EUR ao valor 
do ano anterior. Este aumento deveu-se principalmente a 
efeitos da taxa de câmbio. As aquisições feitas durante o 
exercício aumentaram o goodwill em 62 milhões de EUR. 

Os outros ativos intangíveis, compreendendo as relações 
com os clientes, as marcas comerciais e outros ativos 
intangíveis, caíram 154 milhões de EUR em 2014, para 2922 
milhões de EUR (31 de dezembro de 2013: 3076 milhões de 
EUR). Isto foi, principalmente, devido à amortização de 356 
milhões de EUR, parcialmente compensados por efeitos 
positivos da taxa de câmbio. 

Os ativos tangíveis aumentaram 767 milhões de EUR, de 
11 384 milhões de EUR para 12 151 milhões de EUR. O 
aumento, como resultado de adições aos investimentos de 
1898 milhões de EUR e de efeitos positivos da taxa de 
câmbio de 510 milhões de EUR, compensou parcialmente a 
depreciação e perdas por imparidade de 1592 milhões de 
EUR. 

Os investimentos em associadas e negócios conjuntos 
aumentaram, durante o período de referência, em 26 milhões 
de EUR, para 240 milhões de EUR, principalmente como 
resultado da contribuição dos valores positivos de ganhos 
dessas empresas. 

As dívidas comerciais a receber aumentaram em 272 
milhões de EUR, para 3064 milhões de EUR (31 de 
dezembro de 2013: 2792 milhões de EUR). O aumento foi 
aqui também devido aos efeitos positivos da taxa de câmbio. 

As contas a receber de locações financeiras correntes e não 
correntes, quase exclusivamente relacionadas com contratos 
de fornecimento de gás, classificados como locações, em 
conformidade com o IFRIC 4, caíram 29 milhões de EUR, 
para 298 milhões de EUR. A diminuição foi devida à 
amortização dessas contas a receber de locações. 

Os valores mobiliários que estão incluídos no ativos 
circulantes aumentaram em 351 milhões de EUR, para 521 
milhões de EUR (31 de dezembro de 2013: 170 milhões de 
EUR), principalmente como resultado de compras. 

O capital próprio aumentou 681 milhões de EUR, para 14 
267 milhões de EUR (31 de dezembro de 2013: 13 586 
milhões de EUR). Os fatores que contribuíram para o 
aumento foram os ganhos depois de impostos de 1162 
milhões de EUR e o valor mais elevado do outro rendimento 
integral. Os movimentos da taxa de câmbio tiveram aqui um 
impacto particularmente positivo. Os pagamentos de 
dividendos de 645 milhões de EUR reduziram o valor do 
capital próprio. O rácio de capital próprio a 31 de dezembro 
de 2014 foi de 41,4 por cento (31 de dezembro de 2013: 41,5 
por cento). 

As provisões para pensões e obrigações similares 
aumentaram para 1265 milhões de EUR, em comparação com 
os 1027 milhões de EUR de 31 de dezembro de 2013. A 
alocação de 300 milhões de EUR aos planos de pensões na 
Alemanha levou a um aumento em ativos do plano e, por 
isso, a uma redução da provisão de pensões. Porém, isto foi 
mais do que compensado pela mudança dos pressupostos 
atuariais, especialmente pelas mudanças nas taxas de 
desconto. 

Para compromissos extrapatrimoniais, VER NOTA [38] 
DAS NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 
GRUPO. 
 
 
Situação financeira 
 
A gestão financeira da Linde compreende a gestão da 
estrutura de capital, o financiamento das empresas do Grupo, 
a gestão de caixa e liquidez, a gestão dos riscos de preço de 
mercado (por exemplo, risco cambial e risco de taxa de juro) 
e de ativos de pensões, bem como a gestão do risco de 
contraparte e risco de país. A Tesouraria do Grupo [VER 
GLOSSÁRIO] controla centralmente a gestão financeira 
global de todas as empresas do Grupo. Mais informação 
pormenorizada sobre isto poderá ser encontrada nas 
PÁGINAS 109 A 110. 

A estrutura de capital do Grupo está determinada de uma 
forma a otimizar o custo e o risco. A dívida financeira bruta 
aumentou ligeiramente, durante o exercício de 2014, em 279 
milhões de EUR, para 9856 milhões de EUR (31 de 
dezembro de 2013: 9577 milhões de EUR). Deve notar-se 
aqui que a Linde emitiu uma obrigação de 300 milhões de 
EUR em maio de 2014. Os fundos gerados por esta obrigação 
foram utilizados para proporcionar o financiamento externo 
adicional dos planos de pensões na Alemanha. A obrigação a 
dez anos foi colocada sob o Programa de Emissão de Dívida 
de 10 mil milhões de EUR. Tem um cupão de 1,875 por 
cento e foi emitida a 40 pontos base sobre a taxa mid-swap do 
euro. No terceiro trimestre, a Linde também emitiu duas 
novas obrigações de 200 milhões de USD, ao abrigo do 
Programa de Emissão de Dívida de 10 mil milhões de EUR, 
para refinanciar uma obrigação de 400 milhões de USD com 
vencimento em novembro, que foi reembolsada, no prazo 
previsto, no quarto trimestre de 2014. 

A dívida financeira líquida compreende a dívida 
financeira bruta deduzidos os valores mobiliários de curto 
prazo e a caixa e equivalentes de caixa. Em 31 de dezembro 
de 2014, estava nos 8198 milhões de EUR, um decréscimo de 
31 milhões de EUR em comparação com o valor de 8229 
milhões de EUR a 31 de dezembro de 2013. 
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O grau de alavancagem financeira dinâmica (dívida financeira 
líquida em relação ao lucro de exploração, ao longo dos 
últimos 12 meses) foi de 2,1 a 31 de dezembro de 2014. Este 
foi o mesmo valor do final do exercício anterior e permanece 
abaixo do limite superior de 2,5 que a própria Linde tinha 
definido. 

A alavancagem do Grupo (a relação entre a dívida líquida 
e o capital próprio) foi de 57,5 por cento (31 de dezembro de 
2013: 60,6 por cento).  

O perfil de maturidade da dívida financeira demonstra que 
o Grupo Linde continua a ser financiado numa base de longo 
prazo. Da dívida financeira bruta, 1294 milhões de EUR (31 
de dezembro de 2013: 1161 milhões de EUR) são divulgados 
como atuais. Da dívida financeira não circulante de 8562 
milhões de EUR, 

(31 de dezembro de 2013: 8416 milhões de EUR), 4293 
milhões de EUR (31 de dezembro de 2013: 4561 milhões de 
EUR) são devidos em mais de cinco anos. 

Com os valores mobiliários de curto prazo de 521 milhões 
de EUR, a caixa e os equivalentes de caixa de 1137 milhões 
de EUR e os 2,5 mil milhões de EUR da facilidade de crédito 
do consórcio bancário, a liquidez disponível da Linde, a 31 de 
dezembro de 2014, era de 2864 milhões de EUR (31 de 
dezembro de 2013: 2687 milhões de EUR). A facilidade de 
crédito do consórcio bancário a cinco anos, acordada em julho 
de 2013, tinha inicialmente duas opções de prolongamento da 
facilidade de crédito, em cada caso, por um ano (sujeitas ao 
acordo dos credores). Durante o exercício, a Linde prolongou 
com sucesso a facilidade de crédito até 2019. Subsiste uma 
opção de prolongamento da facilidade de crédito por um ano. 
 

 
7 BALANÇO EM PERCENTAGEM DOS ATIVOS TOTAIS DE 34 425 MILHÕES DE EUR (2013: 32 749 MILHÕES DE EUR) 
 

Ativos em % 
 
3,3 
 
12,7 
35,3 
 
 
16,6 
 
 
32,1 
 
 

Ativos tangíveis  35,3 (2013: 34,8) 
Goodwill  32,1 (2013: 31,7) 
Outros ativos correntes 16,6 (2013: 15,4) 
Outros ativos não correntes 12,7 (2013: 14,5) 
Caixa e equivalentes de caixa  3,3 (2013: 3,6) 

 

Capital próprio e passivo em % 
 
3,7 
4,3 
 
41,4 
21,8 
 
 
 
 
28,8 
 
 

Capital próprio  41,4 (2013: 41,5) 
Dívida financeira 28,8 (2013: 29,2) 
Outro passivo  21,8 (2013: 22,1) 
Outras provisões  4,3 (2013: 4,1) 
Provisões para pensões  3,7 (2013: 3,1) 
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ATIVOS LÍQUIDOS E <106 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DO GRUPO LINDE 
DEMONSTRAÇÃO DE   108 

 FLUXOS DE CAIXA  
DO GRUPO 

FINANCIAMENTO E MEDIDAS >109  
DE SALVAGUARDA  

DA LIQUIDEZ 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS  
DE CAIXA DO GRUPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O fluxo de caixa das atividades operacionais foi de 3001 
milhões de EUR, no exercício de 2014, ligeiramente abaixo 
do valor de 3144 milhões de EUR para 2013. Note-se que a 
Linde fez um pagamento de 300 milhões de EUR durante o 
exercício para proporcionar um financiamento adicional dos 
benefícios definidos nos planos de pensões na Alemanha. 
Após o ajustamento a este item pontual, o fluxo de caixa das 
atividades operacionais foi de 3301 milhões de EUR, um 
aumento de 5,0 por cento quando comparado com o valor de 
3144 milhões de EUR do ano anterior. Em contraste com este 
aumento de 5,0 por cento do fluxo de caixa das atividades 
operacionais, o lucro de exploração caiu 1,2 por cento, para 
3920 milhões de EUR. 

A variação do fundo de maneio foi, em 2014, de 62 
milhões de EUR, em comparação com os 24 milhões de EUR 
de 2013. Esta melhoria deveu-se, principalmente, a um maior 
número de adiantamentos recebidos de clientes no negócio da 
construção de fábricas. Os pagamentos de impostos sobre o 
rendimento tiveram o efeito oposto sobre este valor, tendo 
subido de 552 milhões de EUR em 2013, para 599 milhões de 
EUR em 2014. Os itens pontuais tiveram um impacto 
positivo sobre o valor do imposto pago no ano anterior. 

Os pagamentos efetuados para investimentos em ativos 
tangíveis, ativos intangíveis e ativos financeiros, totalizando 
2009 milhões de EUR (2013: 2203 milhões de EUR), e os 
pagamentos efetuados para investimentos em empresas 
consolidadas, de 65 milhões de EUR (2013: 143 milhões de 
EUR), foram, em cada caso, menores do que os valores 
correspondentes do ano anterior. 

O fluxo de caixa livre operacional  foi de 1288 milhões de 
EUR em 2014, em comparação com os 969 milhões de EUR 
de 2013. 

A compra de valores mobiliários, durante o exercício de 
2014, deu lugar a pagamentos de 350 milhões de EUR, 
enquanto a venda de valores mobiliários, em 2013, resultou 
em proventos de alienação de 651 milhões de EUR.  

As receitas de empréstimos e o passivo do mercado de 
capitais superaram, em 2014, os resgates num valor de 27 
milhões de EUR. Em 2013, os resgates de empréstimos e o 
passivo do mercado de capitais tinham excedido as receitas 
num montante de 760 milhões de EUR. Deve notar-se aqui 
que foi emitida pela Linde, em 2014, uma obrigação de 300 
milhões de EUR para proporcionar o financiamento dos 
planos de pensões na Alemanha. 

Após a dedução de pagamentos de dividendos de 645 
milhões de EUR (2013: 563 milhões de EUR) e de 
pagamentos de juros líquidos de 358 milhões de EUR (2013: 
379 milhões de EUR), bem como de outras variações, a 
variação de caixa e os equivalentes de caixa tiveram, em 
2014, uma diminuição de 64 milhões de EUR (2013: 
diminuição de 55 milhões de EUR). 

21 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DO GRUPO 
(RESUMO) 

 
 
em milhões de €  

 
2014 

 
2013 

LUCRO DE EXPLORAÇÃO  3920 3966 
Variação do fundo de maneio  62 24 
Impostos sobre o rendimento pagos –599 –552 
Outras variações –82  –294 
FLUXO DE CAIXA DAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS 
ANTES DA TRANSFERÊNCIA 
PARA OS PLANOS DE PENSÕES  

 
3301  

 
3144 

 
Transferência para os planos de 
pensões 

 
 

–300  

 
 

– 
FLUXO DE CAIXA DAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS 

 
3001  

 
3144 

 
Saída de caixa para investimentos em 
ativos tangíveis, ativos intangíveis e 
ativos financeiros (excluindo valores 
mobiliários) 

 
 
 
 

–2009  

 
 
 
 

–2203 
Pagamentos para investimentos em 
empresas consolidadas 

 
–65  

 
–143 

Influxos de caixa provenientes da 
alienação de ativos 

361  171 

FLUXO DE CAIXA LIVRE 
OPERACIONAL 

 
1288  

 
969 

 
Pagamentos para/ produto dos 
investimentos em valores mobiliários 

 
 

–350  

 
 

651 
Fluxos líquidos de caixa/ saídas a 
partir das receitas/ reembolso de 
empréstimos e de dívida do mercado 
de capitais 

 
 
 

27  

 
 
 

–760 
Influxos de caixa/ fluxos de saída 
devido a mudanças de interesses que 
não controlam 

 
 

– 

 
 

52 
Pagamentos de dividendos a 
acionistas da Linde AG e interesses 
que não controlam 

 
 

–645  

 
 

–563 
Pagamentos de juros líquidos –358  –379 
Outras variações  –26  –25 
VARIAÇÃO DE CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA 

 
–64  

 
–55 
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DA LIQUIDEZ 
 DESPESAS DE CAPITAL >111 

DO GRUPO LINDE 
 

FINANCIAMENTO  
E MEDIDAS  
DE SALVAGUARDA  
DA LIQUIDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Princípios e objetivos  
de financiamento 
 
O objetivo do financiamento externo e das medidas de 
salvaguarda da liquidez é garantir que o Grupo tem uma 
liquidez adequada em todos os momentos. A crise financeira 
internacional e da dívida soberana tornaram claro como é 
importante que as empresas consigam liquidez suficiente. 

A margem financeira externa da Linde é mantida 
principalmente através dos mercados de capitais e de um 
grande grupo bancário internacional. No interior do Grupo, 
aplica-se o princípio do financiamento interno: isto é, as 
necessidades de financiamento das empresas subsidiárias são 
cobertas, sempre que possível, por empréstimos intragrupo. Em 
conformidade com este princípio orientador, as empresas 
subsidiárias foram novamente financiadas em 2014, 
principalmente pela sociedade financeira holandesa, Linde 
Finance B. V. e pela Linde AG. O financiamento centralizado 
torna possível que as empresas do Grupo atuem como um 
único cliente no mercado de capitais. Isso garante que as 
empresas subsidiárias sejam financiadas de uma forma 
economicamente eficiente. 

As empresas do Grupo tanto são financiadas através dos 
excedentes de tesouraria de outras unidades de negócios, numa 
gestão centralizada da tesouraria (a zona euro, o Reino Unido, 
a Escandinávia e os estados bálticos, os EUA, a China e outros 
países asiáticos), como através de empréstimos do próprio 
Grupo, por intermédio da Linde Finance B. V. e/ ou da Linde 
AG, levando em consideração os riscos específicos daquele 
país em particular. A Tesouraria do Grupo também negoceia 
facilidades de crédito com bancos locais, para ter em conta as 
particularidades legais, fiscais e outras. O financiamento local 
ocorre principalmente em países com restrições monetárias 
para montantes pequenos ou para projetos que apresentem 
exigências locais específicas. 

Em vista da crise da dívida financeira e soberana, a Linde 
manteve uma posição adequada de liquidez em 2014. Para 
além de caixa e equivalentes de caixa de 1137 milhões de 
EUR, a Linde também detém valores mobiliários que totalizam 
521 milhões de EUR. Estes valores mobiliários são, 
principalmente, obrigações de dívida pública da Alemanha 
com prazos inferiores a um ano. 

Facilidade de crédito de um consórcio bancário 
A Linde tem à sua disposição uma linha de crédito renovável 
de um consórcio bancário no valor de 2,5 mil milhões de 
EUR. No total, 33 grandes bancos alemães e internacionais, 
utilizados pela Linde, estão envolvidos numa facilidade de 
crédito de um consórcio bancário, que proporciona ao Grupo 
um alto nível de flexibilidade do seu financiamento. A linha 
de crédito deveria originalmente expirar em 2018, mas havia 
duas opções para prolongar a facilidade de crédito, em cada 
caso, por um ano (sujeitas ao acordo dos credores). Em junho 
de 2014, a Linde aproveitou o ambiente favorável do 
mercado e exerceu, com sucesso, a opção de prolongar a 
facilidade de crédito. Com o acordo dos bancos, a Linde 
prolongou a linha de crédito por um ano, até 2019. Com esta 
facilidade de crédito, o Grupo assegurou que continuará a ter 
uma sólida reserva de liquidez geral a longo prazo. A linha de 
crédito estava ainda por utilizar no final do exercício de 2014 
e também serve como back-up para o Programa de Papel 
Comercial [VER GLOSSÁRIO], de 2 mil milhões de EUR, da 
Linde. Em 31 de dezembro de 2014, não houve papel 
comercial em circulação ao abrigo deste programa. 
 
Atividades do mercado de capitais 
Durante o exercício de 2014, a Linde fez novamente uma 
utilização bem-sucedida dos mercados de capitais, para 
efeitos de refinanciamento. Também melhorou o perfil da 
maturidade da sua dívida financeira, garantindo o 
financiamento a longo prazo do Grupo. 

Em maio de 2014, a Linde Finance B. V. emitiu uma 
obrigação de 300 milhões de EUR, sob o Programa de 
Emissão de Dívida de 10 mil milhões de EUR. A obrigação a 
10 anos tem um cupão de 1,875 por cento. 

A Linde utilizou o dinheiro gerado pela obrigação para 
proporcionar um financiamento adicional do seu plano de 
pensões alemão. 

Em agosto de 2014, A Linde Finance B. V. emitiu outras 
duas obrigações, no âmbito do Programa de Emissão de 
Dívida de 10 mil milhões de EUR: uma obrigação, de juro 
variável a cinco anos, de 200 milhões de USD e uma 
obrigação, de juro fixo a 12 anos, de 200 milhões de USD, 
com um cupão de 3,434 por cento. Ambas estas emissões de 
obrigações foram garantidas pela Linde AG. O produto da 
emissão foi utilizado para resgatar uma obrigação de 400 
milhões de USD cujo vencimento foi em novembro de 2014. 

No âmbito do Programa de Emissão de Dívida de 10 mil 
milhões de EUR, totalizavam 7255 milhões de EUR, em 
diversas moedas, as emissões que se encontravam por 
liquidar a 31 de dezembro de 2014 (31 de dezembro de 2013: 
6901 milhões de EUR).
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22 SELEÇÃO DE OBRIGAÇÕES PÚBLICAS POR LIQUIDAR 
 

 
Emitente 

 
Notação 

 
Valor nominal 

 
Taxa de cupão em % 

 
Data de vencimento 

 
ISIN 

Linde Finance B. V. A2/ A+ 150 milhões de A$  BBSW2 3 meses + 0,850 19.08.2015 XS0531121290 
Linde Finance B. V. A2/ A+ 600 milhões de € 6,750 08.12.2015 XS0403540189 
Linde Finance B. V.1 A2/ A+ 200 milhões de £ 6,500 29.01.2016 XS0123544529 
Linde Finance B. V. A2/ A+ 1000 milhões de € 4,750 24.04.2017 XS0297699588 
Linde Finance B. V. A2/ A+ 750 milhões de € 3,125 12.12.2018 XS0718526790 
Linde Finance B. V. A2/ A+ 500 milhões de € 1,750 11.06.2019 XS0790015548 
Linde Finance B. V. A2/ A+ 100 milhões de A$ 4,250 20.06.2019 XS0947397302 
Linde Finance B. V. A2/ A+ 200 milhões de $ Libor $ 3 meses + 0,470 21.08.2019 XS1101833306 
Linde Finance B. V. A2/ A+ 600 milhões de € 3,875 01.06.2021 XS0632659933 
Linde Finance B. V. A2/ A+ 300 milhões de £ 5,875 24.04.2023 XS0297700006 
Linde Finance B. V. A2/ A+ 300 milhões de € 1,875 22.05.2024 XS1069836077 
Linde Finance B. V. A2/ A+ 200 milhões de $ 3,434 26.08.2026 XS1102559850 
Linde AG A2/ A+ 2000 milhões de NOK 2,750 28.09.2017 XS0835302513 
Linde AG A2/ A+ 500 milhões de $ 1,500 18.04.2018 DE000A1R0733 
Linde AG A2/ A+ 1000 milhões de € 1,750 17.09.2020 XS0828235225 
Linde AG A2/ A+ 650 milhões de € 2,000 18.04.2023 DE000A1R07P5 
 
Obrigações subordinadas1 

     

 
 
Linde Finance B. V. 

 
 

Baa1/ A– 

 
 

700 milhões de € 

 
 

7,375 

14.07.2066 
Direito de compra a 

partir de 2016 

 
 

XS0259604329 
 
 
Linde Finance B. V. 

 
 

Baa1/ A– 

 
 

250 milhões de £ 

 
 

8,125 

14.07.2066 
Direito de compra a 

partir de 2016 

 
 

XS0259607777 
 
1 Estas obrigações não foram emitidas ao abrigo do Programa de Emissão de Dívida. 
2 BBSW 3 meses (Taxa de Referência Australiana Bank Bill Swap).  
 
 
Notação 
Desde 1999, foi classificado pelas principais agências de 
notação internacionais Moody e Standard & Poor’s (S & P) o 
merecimento de crédito do Grupo Linde. A notação é uma 
exigência essencial para uma presença bem-sucedida e 
sustentável no mercado de capitais. O objetivo declarado do 
Grupo continua a ser uma notação de forte “grau de 
investimento”. 

Ao longo dos recentes anos, as notações da Linde têm 
continuado a melhorar, com base no modelo de negócio 
sólido e na política financeira conservadora do Grupo. 
Recentemente, em junho de 2014, a Moody's aumentou a 
notação de longo prazo da Linde de A3 para A2 e a sua 
notação de curto prazo de P–2 para P–1. A S & P continua a 
classificar o merecimento de crédito do Grupo Linde como 
A+. As obrigações subordinadas são classificadas como A– 
pela S & P e Baa1 pela Moody's. 
 
  
23 NOTAÇÃO 2014 
 

 
 

Agências de notação 

 
Notação 

de longo prazo  

 
 

Perspetiva 

 
Notação 

de curto prazo 
Moody’s  A2  Estável  P–1 
Standard & Poor’s  A+  Estável A–1 
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FINANCIAMENTO E <109 
MEDIDAS DE 

SALVAGUARDA  
DA LIQUIDEZ 

DESPESAS DE CAPITAL  111 
DO GRUPO LINDE 

RESUMO DO >112 
EXERCÍCIO  DE 2014 DO 

GRUPO LINDE PELO 
CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DESPESAS  
DE CAPITAL DO  
GRUPO LINDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As tomadas de decisão em relação a despesas de capital e 
atribuição de processos está centralizada no Grupo Linde. 
Cada item das despesas de capital que exceda um critério de 
dimensão específico deverá, pelo menos, ser aprovado pelo 
membro do Conselho de Administração responsável por essa 
área ou por uma comissão central de investimento que 
compreenda todos os membros do Conselho de 
Administração. As decisões em relação a despesas de capital 
são cuidadosamente avaliadas, uma vez que são um fator 
crítico de sucesso para uma empresa como a Linde, baseada 
em projetos e focada no investimento. 

Em 2014, a Linde continuou a aplicar a sua estratégia de 
crescimento baseada em despesas de capital. O Grupo tem 
investido, de novo, especificamente, naquelas áreas em que 
existem oportunidades de crescimento acima da média e que 
contribuem para o aumento da rentabilidade e competitividade 
do Grupo. Durante o período de referência, a atividade de 
investimento da Linde focou-se não apenas na área de 
produtos no próprio local, mas também, particularmente, nas 
áreas de produtos do gás liquefeito e do gás em garrafa. 

Os investimentos em ativos tangíveis e intangíveis, 
totalizaram, no exercício de 2014 (excluindo ativos 
financeiros), 1954 milhões de EUR (2013: 2268 milhões de 
EUR). A taxa de investimento foi de 11,5 por cento da receita 
do Grupo (2013: 13,6 por  cento). 

A maior parte das despesas de capital do Grupo (2014: 
1890 milhões de EUR; 2013: 2254 milhões de EUR), foram, 
uma vez mais, efetuadas na expansão global dos seus negócios 
de gases. O investimento no negócio de gases foi menor do 
que a previsão para o exercício de 2014, que fora que o valor 
seria mais ou menos o mesmo de 2013. A taxa de 
investimento na Divisão de Gases foi, em 2014, de 13,5 por 
cento da receita (2013: 16,1 por cento). Tal como era 
esperado, esta voltou a ultrapassar o valor de referência, de 
médio prazo, de 13 por cento que a Linde tinha estabelecido. 

Além disso, a Linde continuou a reforçar a sua boa 
posição competitiva no mercado internacional, gastando um 
total de 95 milhões de EUR em aquisições e investimentos em 
ativos financeiros (2013: 191 milhões de EUR). Os 
investimentos em empresas consolidadas totalizaram, durante 
o exercício de 2014, 67 milhões de EUR (2013: 141 milhões 
de EUR). 

O restante investimento de 28 milhões de EUR (2013: 50 
milhões de EUR) em ativos financeiros, está principalmente 
relacionado com aumentos de capital em negócios conjuntos 
ou empréstimos a longo prazo a associadas e negócios 
conjuntos. Se estes investimentos forem incluídos, o total de 
despesas de capital, no exercício de 2014, foi de 2049 milhões 
de EUR (2013: 2459 milhões de EUR). 
 
 
24 DESPESAS DE CAPITAL POR DIVISÃO 
 

 
em milhões de €  

 
2014 

 
2013 

Divisão de Gases 1890 2254 
Divisão de Engenharia 41 33 
Outras Atividades1 23 –19 
GRUPO (EXCLUINDO ATIVOS 
FINANCEIROS) 

1954 2268 

Ativos financeiros 95 191 
GRUPO 2049 2459 

 
1 Incluindo consolidações. 

 
 
25 DESPESAS DE CAPITAL DA DIVISÃO DE GASES POR SEGMENTO REPORTÁVEL (EXCLUINDO ATIVOS 

FINANCEIROS) 
 

 
 

  
2014 

 
2013 

  
em milhões de €  

 
em € 

 
em milhões de €  

 
em € 

EMEA 946 50,1 883 39,2 
Ásia/ Pacífico 413 21,9 854 37,9 
Américas 531 28,0 517 22,9 
DIVISÃO DE GASES  1890 100,0 2254 100,0 
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A economia global cresceu a um ritmo mais lento do que se 
esperava no exercício de 2014. No decurso do ano, a 
economia foi adversamente afetada, em particular, por um 
aumento das tensões geopolíticas. Outros fatores que 
dificultaram o crescimento foram os défices orçamentais 
consideráveis, as flutuações cambiais e os níveis de 
desemprego continuamente elevados em muitos países 
industrializados. A situação nos mercados financeiros 
internacionais foi altamente volátil. 

Neste ambiente, o desempenho da Linde foi 
relativamente estável, embora o Grupo não tenha sido capaz 
de atingir todos os seus objetivos na íntegra. A Linde 
alcançou um aumento da receita de 2,4 por cento, no 
exercício de 2014, para 17 047 milhões de EUR (2013: 16 
655 milhões de EUR). Após o ajustamento para efeitos da 
taxa de câmbio, o crescimento da receita foi apenas 
moderado, de 4,5 por cento. 

O lucro de exploração do Grupo foi de 3920 milhões de 
EUR, não tão tão alto como o valor de 3966 milhões de 
EUR do ano anterior. Também será preciso levar em conta 
aqui os efeitos desfavoráveis da taxa de câmbio. Sem essas 
distorções, a Linde teria alcançado um ligeiro aumento do 
lucro de exploração do Grupo, de 1,0 por cento. No início do 
exercício de 2014, a Linde tinha previsto uma melhoria 
moderada do lucro de exploração do Grupo, após o 
ajustamento para efeitos da taxa de câmbio. 

A margem de exploração do Grupo foi, em 2014, de 
23,0 por cento (2013: 23,8 por cento). Deve notar-se que, tal 
como era esperado, a Divisão de Engenharia contribuiu mais 
para a receita do Grupo em 2014 do que em 2013. O 
negócio de engenharia tem uma margem inferior à do 
negócio de gases. 

O retorno sobre o capital investido (ROCE), após o 
ajustamento para itens não recorrentes, foi de 9,5 por cento 
em 2014 (2013: 9,7 por cento). O objetivo inicial da Linde 
para o ROCE foi de cerca de 10 por cento. Os movimentos 
da taxa de câmbio tiveram impacto sobre o ROCE. 
Considerando que o EBIT, após o ajustamento para itens 
não recorrentes, foi de 2180 milhões de EUR, semelhante ao 
valor do EBIT em 2013, de 2171 milhões de EUR, 

a média do capital investido aumentou significativamente, 
em 498 milhões de EUR. Este aumento deveu-se 
principalmente aos efeitos positivos da taxa de câmbio. O 
pano de fundo para isto é que o capital investido deriva dos 
itens da demonstração da situação financeira. Estes itens são 
convertidos das diversas moedas locais para a moeda de 
referência (euro), à taxa de câmbio da data de balanço. As 
taxas de câmbio das moedas locais face ao euro, a 31 de 
dezembro de 2014, tinham recuperado muito da situação de 
31 de dezembro de 2013. Isso resultou em valores mais 
elevados para os itens da demonstração de situação financeira 
no final de 2014 do que no final de 2013, devido aos 
movimentos da taxa de câmbio. Por conseguinte, apesar do 
valor do rendimento se ter mantido inalterado, o capital 
investido foi maior a 31 de dezembro de 2014 do que no final 
de 2013, dando um valor mais baixo ao retorno sobre o 
capital investido. 

Os resultados das operações foram afetados 
negativamente em 2014 pelos itens não recorrentes. Estes 
compreenderam perdas por imparidade de 229 milhões de 
EUR, que a Linde teve de reconhecer devido a mudanças de 
circunstâncias em algumas regiões do mundo, bem como a 
custos de reestruturação de 66 milhões de EUR. 

Neste contexto, a Linde reportou lucros por ação de 5,94 
EUR (2013: 7,10 EUR) em 2014. Os lucros por ação antes de 
itens não recorrentes ficaram em 7,13 EUR. 

Na Divisão de Gases, a Linde gerou uma receita de 13 
982 milhões de EUR no exercício de 2014, um valor tão 
elevado como o alcançado em 2013 (13 971 milhões de 
EUR). Após o ajustamento para os efeitos de taxa de câmbio, 
o aumento da receita, no negócio de de gases, foi de de 2,7 
por cento, o que constitui apenas um ligeiro crescimento. 

A Linde obteve um lucro de exploração na Divisão de 
Gases de 3835 milhões de EUR, o que foi semelhante ao 
valor de 3846 milhões de EUR do ano anterior. Se não 
tivesse havido flutuações na taxa de câmbio, a Divisão de 
Gases teria alcançado um ligeiro aumento no lucro de 
exploração, de 2,0 por cento. Originalmente, a Linde tinha 
previsto um crescimento moderado do lucro de exploração 
desta divisão. 

Na Divisão de Engenharia, a receita aumentou  7,9 por 
cento em 2014, para 3106 milhões de EUR (2013: 2879 
milhões de EUR). A Linde, alcançou assim o objetivo que ela 
própria tinha estabelecido, de gerar um crescimento sólido no 
negócio de engenharia. A margem de exploração da Divisão 
de Engenharia também ficou em linha com as expectativas, 
em 9,7 por cento. A Linde havia procurado alcançar um valor 
de cerca de 10 por cento no exercício de 2014. 

O desempenho global relativamente estável dos negócios 
mostra que o modelo de negócio da Linde, voltado para a 
estabilidade e a sustentabilidade, é adequado à finalidade. 
Com base na sua presença global e na propagação bem 
equilibrada para diferentes sectores, o Grupo foi capaz de 
compensar, em grande medida, a vacilante procura em alguns 
mercados ou sectores da indústria. 

Neste contexto, a Linde será capaz de manter a sua 
política de dividendos, voltada para a continuidade. Na 
Assembleia Geral Anual de 12 de maio de 2015, o Conselho 
de Administração e o Conselho de Supervisão irão propor o 
pagamento de um dividendo de 3,15 EUR por ação. Isto 
representa um aumento de 5,0 por cento em comparação com 
o dividendo do ano passado. Este 
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aumento não segue a tendência do lucro de exploração do 
Grupo, mas, ao invés, segue o padrão que a Linde adotou no 
passado para determinar o seu dividendo. 
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Informação geral 
 
A Linde AG, que compreende a Linde Gas e as Divisões de 
Engenharia e do Centro Corporativo da Linde, é a holding e 
empresa de gestão do Grupo Linde. 

As demonstrações financeiras estatutárias da Linde AG 
são elaboradas em conformidade com as disposições do 
Código Comercial Alemão (HGB) e da Lei das Sociedades 
por Ações Alemã (AktG). As principais diferenças entre 
estas demonstrações financeiras e as demonstrações 
financeiras do Grupo, que são elaboradas em conformidade 
com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), são 
em relação ao reconhecimento da receita e à mensuração 
dos instrumentos financeiros. O indicador principal de 
desempenho financeiro (e também o único indicador de 
desempenho financeiro) da Linde AG é o resultado líquido 
do exercício. O dividendo a pagar aos acionistas da Linde 
AG é distribuído fora do resultado líquido do exercício. 
 
 
 
Ativos líquidos da Linde AG 
 
Os ativos totais da Linde AG aumentaram 509 milhões de 
EUR, em 2014, de 20 154 milhões de EUR para 20 663 
milhões de EUR. 

Os ativos não correntes aumentaram 85 milhões de 
EUR, para 18 093 milhões de EUR. A percentagem dos 
ativos totais, compreendidos por ativos não correntes, foi de 
87,6 por cento (2013: 89,4 por cento). O principal 
componente dos ativos não correntes são os ativos 
financeiros, devido à função da Linde AG como holding do 
Grupo Linde. Os ativos financeiros aumentaram 73 milhões 
de EUR em 2014. As contas a receber e outros ativos 
aumentaram 1486 milhões de EUR, para 1668 milhões de 
EUR. Aqui, o principal fator contributivo foi o aumento das 
contas financeiras a receber de empresas afiliadas. A Linde 
AG também entra nos Anexos de Apoio de Crédito (CSA) 
com os bancos. Ao abrigo destes acordos, os 

valores justos positivos e negativos de derivados detidos pela 
Linde AG são cobertos por garantias em caixa, numa base 
regular. Os montantes correspondentes devidos por bancos são 
divulgados nesta rubrica. 

A Linde AG detém 100 por cento das ações num fundo 
especial. Este fundo é divulgado em valores mobiliários 
mantidos como ativos circulantes. No decurso de 2014, a posse 
de valores mobiliários aumentou 351 milhões de EUR. 

Os ativos líquidos caíram 112 milhões de EUR, para 379 
milhões de EUR. 

O capital próprio (antes da aplicação dos resultados) 
aumentou 93 milhões de EUR, para 9762 milhões de EUR. O 
aumento foi devido, principalmente, ao resultado líquido do 
exercício, de 653 milhões de EUR, que foi maior do que o valor 
do ano anterior. O rácio de capital próprio caiu de 48,0 por 
cento para 47,2 por cento, principalmente, como resultado do 
aumento dos ativos totais. A principal razão para um valor mais 
elevado dos ativos totais em 2014 do que em 2013 foi o 
aumento dos valores mobiliários e do passivo. O passivo 
financeiro foi o maior componente do valor mais elevado do 
passivo. Isto foi devido à função da Linde AG como empresa-
mãe do Grupo. 

As provisões totalizaram 956 milhões de EUR, o que ficou 
significativamente abaixo do valor de 1352 milhões de EUR do 
ano anterior. Isto foi devido, principalmente, à transferência 
para o Acordo Contratual de Confiança (CTA) existente de 300 
milhões de EUR, durante o período de referência, em relação 
aos planos de benefícios definidos alemães. O aumento dos 
ativos do plano foi financiado no Grupo Linde pela emissão de 
uma obrigação de 300 milhões EUR. 

O passivo da Linde AG aumentou 812 milhões de EUR, em 
2014, para 9945 milhões de EUR. O aumento deveu-se 
principalmente a adiantamentos recebidos de clientes e à 
transferência de fundos relativos às obrigações de benefícios de 
pensões definidas. 
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26 ESTRUTURA DO BALANÇO DA LINDE AG EM PERCENTAGEM DE ATIVOS TOTAIS 
 
  

31.12.2014 
 

31.12.2013 
  

em milhões de €  
 

em € 
 

em milhões de €  
 

em % 
Ativos     
Ativos financeiros 17 601 85,2 17 528 87,0 
Outros ativos não correntes 492 2,4 480 2,4 
Contas a receber e outros ativos 1668 8,1 1486 7,4 
Valores mobiliários 500 2,4 149 0,7 
Ativos líquidos 379 1,8 491 2,4 
Outros ativos 23 0,1 20 0,1 
ATIVOS TOTAIS 20 663 100,0 20 154 100,0 
 
Capital próprio e passivo 

    

Capital próprio 9762 47,2 9669 48,0 
Provisões para pensões 184 0,9 512 2,5 
Outras provisões 772 3,7 840 4,2 
Passivo 9945 48,2 9133 45,3 
TOTAL DE CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 20 663 100,0 20 154 100,0 
 
 
 
Situação financeira da Linde AG 
 
A dívida financeira líquida da Linde AG (valores mobiliários 
mantidos como ativos não correntes, valores mobiliários 
mantidos como ativos circulantes, passivo financeiro, contas a 
receber financeiras, ativos líquidos) aumentou 170 milhões de 
EUR, em 2014, de 6586 milhões de EUR para 6756 milhões 
de EUR. A principal razão para tal foi a transferência de 
fundos, de 300 milhões de EUR, efetuada em relação aos 
benefícios definidos de planos de pensões, que foi 
parcialmente compensada pelo influxo de caixa de atividades 
operacionais. 
 
 
Resultados das operações da Linde AG 
 
A receita da Linde AG foi, no exercício de 2014, de 1888 
milhões de EUR, significativamente abaixo do valor de 2193 
milhões de EUR, em 2013. O EBIT caiu de 130 milhões de 
EUR para 37 milhões de EUR. 

Na Divisão de Gases da Linde, a receita caiu ligeiramente, 
em 0,8 por cento, para 1307 milhões de EUR (2013: 1317 
milhões de EUR). Na Divisão de Engenharia da Linde, a 
Linde AG viu uma diminuição significativa da receita, de 902 
milhões de EUR em 2013 para 618 milhões de EUR em 2014. 
No ano em análise, apenas foram faturados pequenos projetos 
em comparação com a situação do ano anterior. 

No exercício de 2014, a Linde AG reconheceu receitas de 
contratos com base, principalmente, nos seguintes países: 
África do Sul, Tailândia, Indonésia, Noruega e Nova Zelândia. 

A Linde AG gerou 52,7 por cento (2013: 47,3 por cento) 
da sua receita de vendas em clientes na Alemanha. As 
exportações representaram 47,3 por cento (2013: 52,7 por 
cento) da receita, com 44,8 por cento (2013: 31,7 por cento) 
relativos à Europa, 31,6 por cento (2013: 56,7 por cento) à 
região da Ásia/ Pacífico e 14,8 por cento (2013: 8,8 por cento) 
às Américas. As vendas para África foram responsáveis por 
8,8 por cento das exportações da Linde AG em 2014 (2013: 
2,8 por cento). A maior parte do negócio de exportação refere-
se à Divisão de Engenharia da Linde. Uma vez que 

o negócio internacional de construção de fábricas é um negócio 
de projetos, haverá sempre flutuações nos valores regionais, ano 
após ano. 

A entrada de encomendas na Divisão de Engenharia da 
Linde aumentou 34,2 por cento, de 1593 milhões de EUR em 
2013 para 2137 milhões de EUR em 2014. A Linde AG firmou 
contratos para grandes projetos, dentro das suas competências 
principais: gás natural, separação de gases e petroquímica. 

As encomendas em carteira a 31 de dezembro de 2014 eram 
de 5535 milhões de EUR, 37,1 por cento acima do valor de 
4036 milhões de EUR de 2013. A duração média de um 
contrato é de cerca de três anos. 
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27 RESULTADOS DAS OPERAÇÕES DA LINDE AG 

(RESUMO) 
 

 
em milhões de €  

 
2014 

 
2013 

Receita 1888 2193 
Custo das vendas 1134 1442 
LUCRO BRUTO SOBRE A  RECEITA 754 751 
Custos funcionais 783 768 
Outras receitas 297 395 
Outras despesas 231 248 
EBIT 37 130 
Rendimento do investimento 680 600 
Outros resultados financeiros –134 –164 
LUCROS ANTES DE IMPOSTOS 
SOBRE O RENDIMENTO 

 
583 

 
566 

Impostos sobre o rendimento –70 4 
RESULTADO LÍQUIDO 653 562 
Transferência para reservas de lucros –68 –5  
LUCROS NÃO APROPRIADOS 585 557 

 
 
A margem bruta melhorou de 34,2 por cento para 39,9 por 
cento. A principal razão para o aumento da margem foi a 
diminuição da proporção da receita relativa à Divisão de 
Engenharia da Linde em comparação com o ano anterior. O 
negócio de engenharia tem, em geral, margens brutas mais 
baixas do que o negócio de gases. 

Os custos funcionais aumentaram apenas ligeiramente 
quando comparados com o ano anterior, em 2,0 por cento, 
para 783 milhões de EUR (2013: 768 milhões de EUR). Com 
a implementação rigorosa do programa HPO (Organização de 
Alto Desempenho), a todo o Grupo, projetado para alcançar 
ganhos de produtividade sustentáveis, a Linde conseguiu 
mitigar o aumento de custos. O Grupo continua a aplicar 
estas medidas de melhoria de eficiência. 

As outras receitas e as outras despesas caíram ambas, 
principalmente, como resultado dos efeitos da taxa de câmbio 
durante o exercício de 2014.  

O rendimento do investimento aumentou para 680 
milhões de EUR (2013: 600 milhões de EUR) em 2014. 
Incluídos neste valor estão dividendos de 517 milhões de 
EUR (2013: 408 milhões de EUR) e receitas provenientes de 
acordos de participação em lucros de 163 milhões de EUR 
(2013: 192 milhões de EUR). A Linde AG tem acordos de 
participação em lucros, diretos ou indiretos, com a maioria 
das suas subsidiárias alemãs. Em relação aos pagamentos de 
dividendos, que decorrem de subsidiárias, principalmente  
fora da Alemanha, as distribuições são votadas nas empresas 
individuais. 

As principais mudanças na rubrica Outros resultados 
financeiros foram perdas por imparidade de 11 milhões de 
EUR (2013: 11 milhões de EUR), reconhecidas nos ativos 
financeiros e ganhos cambiais, na mensuração dos ativos do 
plano, relativos às obrigações de pensões de 53 milhões de 
EUR (2013: perdas cambiais de 14 milhões de EUR). 

O lucro antes de impostos sobre o rendimento foi de 583 
milhões de EUR, maior do que o valor de 566 milhões de 
EUR do ano anterior. 

Depois de levar em conta os impostos, a Linde AG gerou 
um resultado líquido de 653 milhões de EUR (2013: 562 
milhões de EUR) para o exercício de 2014. O que foi 16,2 
por cento mais elevado do que em 2013 e, por isso, 
significativamente melhor do que o aumento moderado que 
tinha sido previsto. 
 



RELATÓRIO FINANCEIRO LINDE 2014 

 

11
7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ATIVOS LÍQUIDOS, <114 
SITUAÇÃO  FINANCEIRA E 

RESULTADOS DAS  
OPERAÇÕES DA LINDE AG  

INVESTIGAÇÃO E   117 
DESENVOLVIMENTO 
COLABORADORES E >120 

SOCIEDADE  

INVESTIGAÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Grupo Linde 
 
As atividades em curso, focadas na investigação e 
desenvolvimento, são vitais para o sucesso a longo prazo 
de uma empresa global de tecnologia como a Linde. 

Durante o exercício de 2014, a Linde gastou um total 
de 106 milhões de EUR em investigação e 
desenvolvimento (2013: 92 milhões de EUR). Os custos de 
desenvolvimento capitalizados durante o ano em análise 
totalizaram 16 milhões de EUR (2013: 11 milhões de 
EUR). Informação complementar sobre estes custos é dada 
na NOTA [14] das Notas às demonstrações financeiras do 
Grupo. A 31 de dezembro de 2014, havia, no total, 390 
colaboradores a trabalharem nesta área (2013: 367), dos 
quais, 257 na Divisão de Gases e 133 na Divisão de 
Engenharia. Para proteger as suas inovações da 
concorrência, a Linde registou, ao longo do passado 
exercício, 260 novas patentes em todo o Grupo. A 31 de 
dezembro de 2014, as tecnologias da Linde eram 
protegidas por um total de 2783 patentes. 

Valendo-se dos resultados da sua investigação pura, o 
Grupo está a mover-se continuamente para novas áreas de 
aplicação dos seus gases e está constantemente a esforçar-
se  para se tornar ainda mais eficaz nos seus processos e 
tecnologias de fábrica. O desenvolvimento de aplicações é 
sempre definido no contexto de comissões e envolve, para 
esse fim, uma ligação estreita com os clientes, tendo em 
conta as suas necessidades individuais. O Grupo Linde 
presta especial atenção à compatibilidade ambiental dos 
seus processos de produção. 

Para alcançar estes objetivos, a Linde combina as 
competências da sua Divisão de Gases com as da sua 
Divisão de Engenharia, envolvendo, ao mesmo tempo, as 
principais instituições e empresas em vários projetos de 
cooperação. As prioridades da Linde incluem células de 
combustível a hidrogénio e a sua produção compatível com 
o meio ambiente, armazenamento de energia a grande 
escala, bem como a conversão de biomassa em 
combustíveis ou em materiais básicos para a utilização na 
indústria química. 

Uma vez mais, durante o ano em análise, a Linde foi 
capaz de demonstrar o seu papel pioneiro na tecnologia de 
hidrogénio amiga do ambiente. Com base na sua 
cooperação a longo prazo neste campo, a Linde e a Daimler 
uniram-se, em 2014, para trabalharem no aumento 
significativo do número de postos de abastecimento de 
hidrogénio localizados em toda a Alemanha. A primeira 
iniciativa conjunta de postos de abastecimento público para 
veículos a célula de combustível foi aberta oficialmente em 
Berlim, em setembro, 

sob a forma de um posto de abastecimento multienergia da 
TOTAL. A trabalhar com parceiros da indústria do petróleo, a 
Linde e a Daimler também identificaram os locais de mais doze 
postos de abastecimento de hidrogénio. 

Como parte de uma nova iniciativa relativa ao hidrogénio, 
em que a Linde está envolvida, as empresas associadas 
assinaram um acordo para formar um negócio conjunto em 
julho de 2014. A partir de 2015, o objetivo será conduzir a 
expansão da rede nacional de postos de abastecimento de 
hidrogénio. 

Em resposta à procura crescente, a Linde esteve envolvida 
na modernização completa e expansão da produção de postos 
de abastecimento de hidrogénio, em Viena, no ano passado. O 
Grupo iniciou as suas atividades na primeira unidade de 
produção do mundo de pequenas séries de postos de 
compressão de hidrogénio na capital austríaca. Muitas 
inovações pioneiras no abastecimento de hidrogénio tiveram 
origem, nos últimos anos, neste centro de investigação e 
desenvolvimento, entre elas, o compressor iónico IC 90, 
compacto e eficiente energeticamente. Durante o período de 
referência, a Linde assinou um acordo de nível de serviço com 
a empresa japonesa Iwatani Corporation para o fornecimento 
de 28 unidades de abastecimento equipadas com esta 
tecnologia. 

O aumento contínuo da quantidade de eletricidade 
proveniente de fontes renováveis significa que são necessárias 
novas soluções para o armazenamento a grande escala. A Linde 
está envolvida em projetos fundamentais nesta área, incluindo 
as atividades no Energiepark Mainz, na Alemanha. A trabalhar 
com parceiros do sector da energia e vários institutos de 
investigação, o Grupo irá testar, de 2015 em diante, processos 
para a produção, armazenamento, utilização e alimentação da 
rede de gás natural de hidrogénio, a partir de eletricidade 
renovável. A primeira pedra deste projeto orientado para o 
futuro foi lançada em maio de 2014. Outra opção tecnológica é 
o armazenamento de energia de ar liquefeito. Durante este 
processo, o ar ambiente é liquefeito, através da utilização de 
eletricidade. Poderá então ser armazenado em reservatórios 
criogénicos e convertido em energia elétrica, através da 
utilização de uma turbina de expansão, sempre que for 
necessário. A principal vantagem em comparação com as 
outras tecnologias de armazenamento é que as instalações de 
armazenamento de gás líquido poderão ser instaladas em 
qualquer lugar, sem restrições geológicas. A trabalhar com um 
parceiro do sector de centrais elétricas e energia, a Linde 
desenvolveu o seu primeiro sistema de grande escala durante o 
ano em análise e está a preparar a demonstração 
correspondente. Ao mesmo tempo, o Grupo está já a trabalhar 
na próxima geração de sistemas que ofereçam ainda melhores 
níveis de desempenho. 

Entretanto, na área da Captura e Utilização de Carbono 
(CCU), a Linde e a empresa norte-americana Solidia 
Technologies® formaram uma parceria tecnológica no exercício 
de 2014. O objetivo desta colaboração é investigar a utilização 
e o efeito do CO2 na produção de componentes de betão pré-
moldados. A Solidia criou um processo de captura em que o 
CO2 faz com que a cura do betão seja feita mais rapidamente. O 
projeto de cooperação prevê o desenvolvimento e posterior 
comercialização desta tecnologia inovadora.
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Divisão de Gases 
 
Em 2014, a Linde investiu 72 milhões de EUR em 
investigação e desenvolvimento (2013: 68 milhões de 
EUR), na Divisão de Gases, tendo concentrado as suas 
atividades em quatro segmentos de clientes de importância 
estratégica particular: produtos químicos & ambiente, metal 
& vidro, alimentos & bebidas e manufatura. A Linde está a 
concentrar-se, cada vez mais, na compatibilidade ambiental 
dos materiais utilizados e nos aspetos de saúde e segurança 
da produção, em todas as áreas. 

Uma das grandes inovações da Linde, durante o 
exercício de 2014, foi uma nova geração de válvulas para 
garrafas de gás. As novas válvulas EVOTM respondem aos 
pedidos dos clientes, de válvulas que sejam mais fáceis de 
utilizar e mais seguras de manusear. Combinadas com uma 
pressão de trabalho de 300 bar (em vez dos habituais 200 
bar), permitem que um maior volume de gás seja 
armazenado numa garrafa do mesmo tamanho. 

Com vista a aumentar o rendimento energético das 
células solares, a Linde também deu um impulso em frente 
com a sua utilização de óxido de alumínio. Durante o ano 
em análise, o Grupo começou, por isso, a fornecer 
trimetilalumínio (TMA) aos principais fabricantes de 
células solares, utilizado para permitir que uma película de 
óxido de alumínio muito fina seja aplicada. 

A Linde também está a aproveitar a sua experiência em 
aplicações para uma boa utilização no sector dos 
semicondutores, dando um apoio orientado no 
desenvolvimento de processos de produção. Os 
investigadores da Linde desenvolveram, por exemplo, uma 
solução para um problema crítico na tecnologia de 
decapagem, utilizando sulfureto de carbonilo (COS). 

O ano de referência passado, também viu a Linde a 
tornar ainda mais eficaz a sua tecnologia para limpeza de 
superfícies no sector manufatureiro. O gelo seco (dióxido de 
carbono a baixa temperatura) é utilizado para a limpeza 
amiga do ambiente e sem solventes. O Grupo também foi 
capaz de melhorar a eficácia do seu produto 
CRYOCLEAN® snow na luta contra a sujidade 
particularmente persistente, por intermédio de uma nova 
tubeira de pulverização patenteada. 

A promoção da investigação e desenvolvimento também 
continua a ser uma prioridade elevada no negócio da saúde. 
O aperfeiçoamento permanente dos produtos licenciados, 
juntamente com novos produtos e serviços, permite à Linde 
tocar em novos mercados neste sector promissor. Em 
particular, o Grupo apoia a investigação que incide sobre as 
aplicações médicas de gases e sobre o desenvolvimento de 
dispositivos e serviços que atendam às necessidades de 
pacientes com doenças respiratórias crónicas. 

Com isto em mente, a Linde reabriu o seu fundo de 
investigação a novas aplicações e concedeu três bolsas de 
investigação durante o período em análise. O REALfund 
(Real = Research, Evolve, Advance, Lead [Real = 
Investigação, Evolução, Avanço, Liderança]), lançado em 
2010, promove a investigação clínica em medicina 
respiratória e é destinado a médicos, profissionais de saúde 
e cientistas. 

Divisão de Engenharia 
 
No exercício de 2014, a Divisão de Engenharia gastou um total 
de 34 milhões de EUR em atividades de investigação e 
desenvolvimento (2013: 24 milhões de EUR). Tal como no ano 
anterior, esse dinheiro foi principalmente atribuído ao 
desenvolvimento de tecnologias inovadoras ou já existentes, nas 
linhas de produto das fábricas de gás natural, fábricas de 
separação de gases, fábricas de olefina e fábricas de hidrogénio 
e de gases de síntese. A Linde está sempre à procura de formas 
para fazer novos melhoramentos na eficiência energética e nas 
credenciais ambientais das suas fábricas. 

Para alcançar estes objetivos, também se envolve em 
parcerias. Por exemplo, desde meados de 2014, a Linde tem 
vindo a trabalhar com a empresa norte-americana Siluria 
Technologies, pioneira na produção de combustíveis e produtos 
químicos com base em gás natural, na continuação do 
desenvolvimento da tecnologia de etileno. O objetivo desta 
cooperação é tornar disponível este processo inovador da 
Siluria, para a produção direta de etileno a partir de gás natural, 
utilizando o método conhecido como acoplamento oxidativo de 
metano (OMC), para utilização em escala industrial e conceber 
uma solução integrada. O plano da Linde é oferecer licenças aos 
clientes do sector petroquímico para porem em prática este 
processo inovador, quer para modernizarem operações já 
existentes, quer para ser utilizado em novas fábricas de etileno 
de grande escala. 

Durante o exercício, a Linde também conseguiu levar até à 
fase piloto o desenvolvimento de um processo substancialmente 
melhorado de purificador a vapor para a produção de gás de 
síntese. Neste processo, será necessário muito menos vapor, 
aumentando assim, significativamente, a eficiência energética. 
Além disso, em certas aplicações específicas, o dióxido de 
carbono poderá ser processado como uma matéria-prima 
adicional, o que terá um impacto positivo sobre o balanço 
ambiental. 

Além disso, em 2014, a Linde estabeleceu uma parceria 
com a BASF para desenvolver um processo de desidratação de 
butano para produzir buteno e butadieno lineares. Com este 
novo processo, as duas empresas têm a intenção de responder à 
esperada escassez destes produtos, como resultado da atual 
mudança estrutural na indústria petroquímica. No âmbito da 
parceria, a BASF é responsável pela tecnologia de processos, 
por catalisadores e tecnologias de extração, enquanto a Linde 
está a contribuir com a sua experiência para a integração, 
otimização e comercialização do processo. 
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28 INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
 

  
Despesa (em milhões de  €) 

 
Número de colaboradores 

  
2014  

 
2013  

 
2012  

 
2011  

 
2010  

 
2014  

 
2013  

 
2012  

 
2011  

 
2010 

Divisão de Gases 72  68  74  72  68  257  241  246  220  199 
Divisão de Engenharia 34  24  27  26  26  133  126  139  122  125 
Grupo 106  92  101  98  94  390  367  385  342  324 

 
 
 
 
Linde AG 
 
No exercício de 2014, a Linde AG gastou um total de 128 
milhões de EUR (2013: 126 milhões de EUR) em 
investigação e desenvolvimento (I & D), que foi mais do que 
o total de 106 milhões de EUR reconhecido nas 
demonstrações financeiras do Grupo Linde. Sempre que as 
empresas subsidiárias conduzem a investigação e 
desenvolvimento, cobram os seus custos à Linde AG, com 
base no custo majorado. Esta majoração é eliminada ao nível 
do Grupo. As taxas de licenciamento pagas a empresas 
subsidiárias são também eliminadas a nível do Grupo.  

As despesas de I & D na Divisão de Gases da Linde 
foram, em 2014, de 105 milhões de EUR (2013: 108 milhões 
de EUR). Na Divisão de Engenharia da Linde, a Linde AG 
investiu 23 milhões de EUR (2013: 18 milhões de EUR) no 
desenvolvimento de tecnologias inovadoras e já existentes 
para todos os principais tipos de fábrica. 

A 31 de dezembro de 2014, a Linde AG empregava um 
total de 233 funcionários em investigação e desenvolvimento 
(2013: 208 colaboradores). Destes, 133 colaboradores (2013: 
121 colaboradores) estavam na Divisão Linde Gas e 100 
(2013: 87 colaboradores) na Divisão de Engenharia da Linde. 
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PROTEÇÃO AMBIENTAL 

COLABORADORES  
E SOCIEDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaboradores em todo o mundo 
A estratégia de recursos humanos da Linde apoia a estratégia 
empresarial do Grupo. No mundo inteiro, centra-se em 
reunir as melhores equipas e em estimular os membros da 
equipa. Um dos pilares do programa de melhoria da 
eficiência global (Organização de Alto Desempenho ou 
HPO) é a “Excelência das Pessoas”. Como parte desta 
iniciativa, a Linde identificou três prioridades que são 
particularmente importantes para os esforços de RH 
sustentáveis: o desenvolvimento de talentos, uma abordagem 
orientada para o desempenho e uma cultura corporativa. 
Utilizando estas três prioridades como ponto de partida, o 
Grupo identificou uma série de áreas de foco principais. 
Estas incluem modelos de local de trabalho orientados para 
o futuro e condições de trabalho atraentes, gestão de talentos 
e igualdade de oportunidades. A Linde atribui prémios aos 
colaboradores de todo o mundo que fazem esforços 
particulares para defenderem os objetivos da sua empresa e 
os valores da empresa. Em 2014, a Linde atribuiu um prémio 
a uma iniciativa pessoal na região do Sudeste Asiático. O 
objetivo desta iniciativa é concentrar-se em incentivar a 
nova geração de gestão, dado estar a revelar-se uma escassez 
de pessoal qualificado. 

A 31 de dezembro de 2014, a Linde empregava um total 
de 65 591 funcionários, um aumento de 2104 em 
comparação com o final do ano anterior. Em média, 10,0 por 
cento dos colaboradores deixou o Grupo, em 2014, a seu 
próprio pedido. Consoante a região, esta taxa de rotatividade 
variou entre 2,6 por cento no Reino Unido e na Irlanda e 
23,2 por cento na América do Norte. A taxa de rotatividade 
relativamente elevada da América do Norte foi devida à 
integração no Grupo da empresa norte-americana de 
assistência domiciliar Lincare. 
 
 
29 COLABORADORES POR SEGMENTO REPORTÁVEL 

NA DATA DE BALANÇO 
 

 
 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

Divisão de Gases 53 436 51 536 
EMEA 21 779 21 544 
Ásia/ Pacífico 12 175 12 122 
Américas 19 482 17 870 

Divisão de Engenharia 7330 6997 
Outras Atividades 4825 4954 
GRUPO 65 591 63 487 

 
 
Remuneração e benefícios sociais 
O pacote de remuneração dos colaboradores da Linde 
compreende não só um componente  de salário fixo, mas 
também os componentes variáveis da remuneração, em 
função da posição do 

funcionário no interior do Grupo. A Linde oferece igualmente 
aos seus funcionários diversos benefícios adicionais, em 
conformidade com as condições aplicáveis nas diferentes 
regiões. Estes benefícios incluem pensões e contribuições 
profissionais para seguro de saúde ou exames médicos. Em 
2014, as despesas com pessoal totalizaram 3536 milhões de 
EUR (2013: 3423 milhões de EUR), dos quais, 3069 milhões 
de EUR foram relativos a salários (incluindo contribuições 
para a segurança social) e 293 milhões de EUR (2013: 281 
milhões de EUR) para pensões. Durante o ano de referência, 
46,5 por cento do pessoal do Grupo estava ao serviço com 
base em acordos coletivos de trabalho (2013: 45,6 por cento). 

A Linde examina periodicamente os níveis de 
remuneração dos seus colaboradores, utilizando comparações 
internas e externas para garantir que são os apropriados e em 
linha com o mercado. Em 2013, a Linde procedeu a uma 
análise exemplificativa dos salários dos colaboradores que 
não foram contratados com base em acordos coletivos de 
trabalho. O foco principal foi a sede da Linde AG, a Linde 
Gas, a Linde Gas Alemanha e a Linde Engineering. A análise 
não revelou diferenças significativas na remuneração de 
colaboradores do sexo masculino e feminino em posições 
equiparáveis. Em 2014, a Linde forneceu a um conjunto de 
gestores selecionados que são responsáveis pelo pessoal na 
região do Pacífico Sul, informação sobre o tema da igualdade 
de remuneração para colaboradores masculinos e femininos, 
de modo a aumentar a sensibilização para esta questão 
importante. 

A Linde utiliza um sistema de TI em todo o Grupo para 
garantir avaliações de pessoal comparáveis e justas. Este 
sistema inclui avaliações de desempenho, obrigatórias para 
todos os gestores, e avaliações de trabalho de todos os cargos 
executivos do Grupo. As avaliações têm em consideração 
critérios como a transparência, a igualdade de oportunidades e 
o pagamento em linha com as condições de mercado. A 
remuneração dos gestores é baseada no desempenho, quer do 
Grupo como um todo, quer do trabalhador individual. Os 
quadros superiores também participam diretamente no 
crescimento do valor da empresa, através do Plano de 
Incentivo de Longo Prazo da Linde. No exercício de 2014, os 
gestores abaixo do nível de Conselho de Administração 
investiram em 24 639 ações da Linde através desse plano. Por 
cada uma dessas ações, os participantes no plano têm direito a 
uma ação adicional da Linde após o termo dos quatro anos do 
período de carência. 

Em mais de 50 países, os colaboradores têm acesso a 
pensões complementares de reforma e a benefícios de saúde. 
Cerca de 80 por cento dos colaboradores da Linde são 
membros de regimes de pensões profissionais. Através de 
planos de benefícios definidos [VER GLOSSÁRIO], está a ser 
paga uma pensão profissional a 26 755 colaboradores ativos e 
outros 17 181 antigos colaboradores adquiriram um direito a 
reivindicarem uma pensão da empresa. No total, 30 941 
pensionistas estão a obter uma pensão profissional do Grupo. 
Na Linde, são aplicadas regras vinculativas globais à 
modificação, introdução ou encerramento de planos de 
pensões. Qualquer medida deste tipo deverá ter o acordo da 
Comissão Global de Pensões, que é composta pelo Presidente 
do Conselho de Administração, o Diretor Financeiro e peritos 
em contabilidade, finanças e recursos humanos. 

No decurso de 2014, a Linde estendeu a gama de 
benefícios adicionais opcionais que oferece aos seus 
colaboradores, num certo número de regiões. O que inclui, 
por exemplo, exames médicos gratuitos e a extensão da 
cobertura do seguro para incluir não apenas os colaboradores, 
mas também membros da sua família. 
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Talento de vencedor 
O recrutamento de especialistas bem formados e a 
disponibilização de aperfeiçoamento profissional contínuo 
aos colaboradores existentes são elementos-chave da 
estratégia de recursos humanos da Linde. O Grupo coopera 
com universidades e instituições de investigação em todo o 
mundo, a fim de atrair graduados recém-formados. Por 
exemplo, a Divisão de Engenharia do Grupo tem vindo a 
colaborar com a Dresden University International, desde 
2008, num grau de bacharel para engenheiros de instalação 
que inclui um elemento de experiência de trabalho. Até ao 
momento, quase todos os estudantes que concluíram este 
curso juntaram-se à Linde, uma vez terminados os seus 
estudos. Na região do Sudeste Asiático, o Grupo concluiu o 
seu primeiro programa de graduação em 2014, em que os 
alunos que tiverem concluído o programa serão colocados 
em diversos países da região. 

O Grupo também proporciona oportunidades de 
formação em diversas áreas técnicas e comerciais. Só na 
Alemanha, a Linde oferece formação em 18 diferentes 
profissões. No ano em análise, 47 por cento do grupo de 
aprendizes e estagiários por um ano na Alemanha, foram 
tornados colaboradores permanentes no final da sua 
formação profissional e a outros 43 por cento foi oferecido 
um contrato a termo. O número de aprendizes e estagiários, 
em proporção do número total de colaboradores do Grupo, 
era de 0,9 por cento em 2014, dos quais, 56 por cento 
estavam em empresas não alemãs. Os planos de recursos 
humanos, relacionados com novos cargos para aprendizes e 
estagiários na Alemanha, foram revistos no decorrer do ano. 
 
Desenvolvimento profissional contínuo 
A Linde investiu cerca de 15 milhões de EUR no 
desenvolvimento profissional contínuo dos seus 
colaboradores, durante o ano de referência. Os programas de 
desenvolvimento profissional a nível do Grupo são 
proporcionados através da Universidade da Linde. 
Abrangem áreas tais como a gestão de pessoal, comunicação 
intercultural e diversidade. Em 2014, todos os colaboradores 
da Linde no Equador completaram um programa de 
formação sobre como lidar com processos de mudança. 
Como parte do programa Seis Sigma, à escala do Grupo, a 
Linde proporciona a formação de funcionários para a 
identificação, com sucesso, de oportunidades para a 
otimização de processos operacionais e administrativos. Em 
2014, mais de 2300 colaboradores participaram nestes 
cursos de formação. Como resultado deste programa, mais 
de 1000 projetos de otimização foram concluídos durante o 
exercício, levando à redução de custos em cerca de 70 
milhões de EUR. 

Em 2014, o Grupo convocou igualmente 100 grupos de 
foco, compreendendo colaboradores de 15 países, para saber 
se é um empregador atrativo. A Linde poderá utilizar os 
resultados destes grupos de foco para fortalecer e melhorar a 
sua boa reputação como empregador. 
 
Equilíbrio entre trabalho e vida 
A Linde ajuda os seus colaboradores a conseguirem um 
equilíbrio entre trabalho e vida, através de uma série de 
iniciativas. As diversas medidas introduzidas nesta área pelo 
Grupo são concebidas para satisfazerem situações e 
necessidades locais específicas. As atividades concentram-
se, em particular, em modelos de trabalho flexíveis, 
apoiando 

os colaboradores que têm necessidade de prestar assistência a 
crianças ou têm um familiar que exige cuidados, prestando-lhe 
assistência durante períodos de falta de saúde ou dificuldades 
sociais. 

Os colaboradores a tempo parcial do Grupo foram 
responsáveis por aproximadamente 2,1 por cento da força de 
trabalho em 2014. Em várias regiões, como o Médio Oriente e a 
Europa de Leste, a Linde introduziu novos regimes de trabalho 
flexíveis em 2014. Até agora, mais de 900 colaboradores dessas 
regiões beneficiaram de tais regimes. 

A Linde introduziu, durante o ano, novas regras sobre 
despesas com creche, nos seus locais alemães. Passou, a partir 
de 2014, a proporcionar um subsídio de creche a todas as 
crianças de colaboradores dos seus locais de negócio alemães. 
Está disponível um gabinete de apoio para ajudar os 
colaboradores a encontrarem creches adequadas. Na Alemanha, 
assumiram a licença parental, em 2014, um total de 369 
colaboradores, 37 por cento dos quais eram pais. No mesmo 
período, na Alemanha, 212 colaboradores voltaram à Linde após 
um período de licença parental.  

Para promover a saúde física e mental dos seus 
colaboradores, a Linde oferece uma série de serviços de 
assessoria em muitos países, abrangendo domínios como crises 
familiares e problemas de dependência, bem como iniciativas 
destinadas a prevenir a doença. Por exemplo, na América do 
Norte, a Linde introduziu um serviço gratuito de 
aconselhamento de saúde em 2014, que já foi utilizado por mais 
de 1800 funcionários. Em muitas regiões, o Grupo apoia os 
colaboradores, oferecendo uma gama de atividades desportivas 
ou a filiação subsidiada em instalações desportivas. 
 
Diversidade 
Enquanto grupo com operações globais, a Linde depende de 
colaboradores que compreendam os mercados locais e tenham 
capacidade para utilizarem as suas diferentes experiências e 
perspetivas no enriquecimento do trabalho da sua equipa. A 31 
de dezembro de 2014, o Grupo empregava pessoal de 136 países 
diferentes, enquanto só nas empresas alemãs estavam 
representadas 65 nações. A proporção de quadros superiores do 
Grupo Linde provenientes de países fora da Alemanha excedeu 
70 por cento no ano de referência, com mais de 54 nações 
representadas a este nível. Em 2014, cerca de 300 colaboradores 
da Linde foram enviados em destacamento para subsidiárias no 
exterior. O Grupo está a planear conduzir, em 2015, uma análise 
global da experiência internacional dos seus quadros superiores. 

Desde há vários anos que a diversidade como um valor tem 
sido uma parte integrante dos programas de desenvolvimento de 
executivos da Linde. A nível do Conselho de Administração, 
Thomas Blades é responsável pela Diversidade & Inclusão. A 
promoção da diversidade é também um dos objetivos que está 
incluído nos acordos de fixação de objetivos que são feitos com 
gestores individuais em posições apropriadas. Na Divisão de 
Engenharia, a Comissão de Diversidade começou a trabalhar na 
Alemanha em 2014. O objetivo desta comissão, que 
compreende gestores experientes de ambos os sexos, é garantir 
que o processo de nomeação é conduzido de forma transparente 
e leva em conta a diversidade. A Comissão de Diversidade 
trabalha em conjunto com o departamento de pessoal para 
avaliar todas as candidaturas a cargos de gestão, não só segundo 
a diversidade, mas também para garantir a abertura e a 
igualdade de oportunidades no processo de candidatura. 
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Outra das principais prioridades da Linde em matéria de 
diversidade é a promoção de gestores do sexo feminino. 
Com base no compromisso DAX-30 que assumiu em 2011, 
o Grupo estabeleceu o objetivo de aumentar a proporção de 
mulheres em cargos de quadros superiores para entre 13 e 
15 por cento em 2018. Dadas as mudanças que deverão ser 
feitas na Lei das Sociedades por Ações Alemã (AktG), a 
Linde irá dar mais pormenores sobre o seu objetivo na 
devida altura. Em 2014, a proporção de quadros superiores 
do sexo feminino estava em torno dos 14 por cento. No 
primeiro semestre de 2015, a Linde está a planear 
desenvolverr workshops de informação e comunicação 
sobre o tema da diversidade de género na gestão de topo. O 
Conselho de Administração também está a apoiar 
numerosas iniciativas de funcionários para promover as 
mulheres. Entre elas incluem-se eventos de trabalho em 
rede, programas de formação para mulheres com 
responsabilidades de gestão ou potencial de liderança e um 
projeto-piloto para um programa de orientação interna. A 
proporção de mulheres que participam no Círculo de 
Desenvolvimento de Liderança Global, o programa de 
desenvolvimento para quadros superiores, aumentou para 
26,5 por cento (2013: 23,4 por cento) em 2014. A proporção 
de mulheres que participam no programa de 
desenvolvimento para quadros intermédios foi de 26,1 por 
cento (2013: 35,6 por cento). 

Outras questões em relação à diversidade são o impacto 
da mudança demográfica e a cooperação entre 
colaboradores de todos os grupos etários. O grupo de 
trabalho da Família e da Carreira tem olhado para as 
questões demográficas na Linde desde 2008. Com as suas 
medidas de gestão de saúde e de oportunidades de trabalho 
flexível em casa, o Grupo está a responder aos desafios 
específicos apresentados pelo  envelhecimento da 
população ativa. 
 
Envolver os colaboradores 
A Linde mantém os seus colaboradores informados sobre as 
mudanças no Grupo. Baseia-se na experiência dos seus 
colaboradores e no seu feedback para pôr em prática 
melhorias. O Grupo esforça-se por trabalhar em conjunto 
com os representantes dos trabalhadores e os sindicatos 
numa base de parceria. O sistema da Linde de representação 
dos trabalhadores na Alemanha desenvolve-se a dois níveis, 
consistindo num conselho de empresa central, do Grupo 
como um todo, e em conselhos de empresa das unidades 
descentralizadas. A Linde tem igualmente um conselho de 
empresa europeu, atualmente com 27 membros, que é 
responsável por questões inter-regionais. Foram criados 
conselhos de empresa, de nível regional, noutros países. Por 
exemplo, na região da Grande China, mais de 90 por cento 
da força de trabalho é representada por sindicatos. Em 2014, 
foram concluídos cinco novos acordos de conselho de 
empresa entre a administração e o conselho de empresa 
central do Grupo. Além disso, o Conselho de Administração 
da Linde AG e o Conselho de Empresa Europeu assinou um 
acordo, em 2014, sobre os padrões mínimos que seriam 
aplicáveis se viessem a ter lugar medidas de melhoria da 
eficiência com impacto no quadro de pessoal do Grupo. As 
medidas deverão ser postas em prática de uma forma 
socialmente responsável. O acordo descreve, por exemplo, 
de que modo a Linde irá fornecer informações e consultar 
os representantes dos funcionários, num processo aberto e 
transparente, e define as formas como os despedimentos por 
motivos operacionais poderão ser evitados. 

A satisfação dos funcionários é um fator fundamental do 
sucesso da Linde. Um feedback em circuito aberto do pessoal 
permite que o Grupo continue a desenvolver-se. Em 2014, a 
Linde realizou o seu terceiro inquérito global aos funcionários. 
Cerca de 85 por cento dos colaboradores do Grupo responderam 
ao inquérito. O índice de envolvimento, que mede a satisfação 
dos funcionários e a lealdade para com a empresa, foi de cerca 
de 71 por cento. Isso significa que quase três quartos dos 
colaboradores expressaram opiniões muito positivas sobre a 
Linde como empregadora. As áreas classificadas de forma 
particularmente elevada pelos colaboradores foram o foco no 
cliente e a conformidade global com os padrões de segurança. 
Uma área onde veem uma necessidade de melhoria é a da  
comunicação, a nível do Grupo, da estratégia corporativa global 
da Linde. Os resultados estão atualmente a serem analisados em 
todas as regiões, e estão a ser elaboradas medidas apropriadas 
para responder aos resultados do inquérito. Como consequência, 
o Grupo irá focalizar-se, em particular, na comunicação da sua 
estratégia a nível global.  

A Linde encoraja igualmente os seus colaboradores a 
utilizarem as respetivas competências e experiência individuais 
para avançarem com ideias de melhoria para o Grupo. Por 
exemplo, na Divisão de Engenharia da Alemanha foram 
alcançadas, em 2014, poupanças de cerca de 400 000 euros nos 
custos totais, como resultado de se terem posto em prática 
sugestões dos funcionários. Através da plataforma de 
colaboração social interna, os colaboradores do departamento 
de Serviços de Informação colocaram, durante o ano, sob 
análise mais de 160 ideias de melhoria. 
 
Segurança no trabalho e proteção da saúde 
Um dos objetivos-chave da gestão da segurança global da Linde 
é proteger os seus colaboradores. O Grupo estabeleceu padrões 
globais que regem a segurança no trabalho e a proteção da 
saúde para garantir que o seu pessoal permanece de boa saúde e 
apto para o trabalho. A Linde realiza avaliações de risco e 
auditorias para averiguar se estão em vigor as condições 
adequadas para garantir a segurança no trabalho. Em 2014, 
foram realizadas auditorias em 57,4 por cento dos locais de 
operação da Linde (2013: 58,1 por cento).  

A Linde quer continuar a reduzir o número de acidentes de 
trabalho. Por isso, o Grupo definiu um novo objetivo global em 
2014. Em 2020, a Linde quer alcançar uma redução contínua do 
número de acidentes de trabalho, que resultam em dias de 
trabalho perdidos por milhão de horas trabalhadas pelos 
colaboradores, em comparação com o valor de 2012. Em 2014, 
a taxa de tais acidentes de trabalho foi de 2,4 (2013: 2,3). O 
valor equivalente para os empreiteiros foi de 1,8 (2013: 1,7) em 
2014. É com o mais profundo pesar que o Grupo tem de 
informar que dois colaboradores da Linde perderam a vida, em 
2014, enquanto trabalhavam para o Grupo, em acidentes 
rodoviários na China e na Argélia. 

Todos os anos, cerca de 30 a 50 por cento dos acidentes de 
trabalho e das doenças crónicas na Linde podem ser atribuídos a 
atividades manuais ou repetitivas. Ao pôr em prática iniciativas 
relativas à proteção da saúde, o Grupo concentra-se, pois, em 
especial, sobre os riscos associados a essas atividades, 
concentrando-se na formação dos  funcionários e nas melhorias 
dos processos de trabalho. Uma dessas iniciativas foi um 
projeto-piloto, lançado pela Linde em 2014, num local norte-
americano, em que são utilizados ímanes para levantar tampas 
de
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esgoto, permitindo que os colaboradores evitem um esforço 
físico pesado. Durante o ano de referência, a Linde 
organizou igualmente exames de saúde preventivos gratuitos 
para colaboradores, em várias regiões, incluindo a Ásia e a 
América do Sul. Em 2015, a Linde está a planear introduzir 
formação sobre a utilização otimizada dos sistemas de carga 
para colaboradores em todos os locais da Lincare. No 
decorrer do exercício de 2014, cerca de 30 formadores 
receberam instruções sobre a forma de desenvolverem este 
programa de formação. 

Outro foco na área da segurança no trabalho e de 
proteção da saúde é a segurança rodoviária. A Linde criou, 
por exemplo, formação em segurança na região do Sudeste 
Asiático para colaboradores e empreiteiros que utilizam uma 
motocicleta no trabalho ou para os levar para o trabalho. Até 
ao final de 2014, mais de 1400 dos cerca de 1600 
colaboradores afetados na região, tinha tomado parte na 
formação. 
 
Normas laborais e direitos humanos 
A Linde compromete-se com os princípios da Carta dos 
Direitos Humanos das Nações Unidas, as normas 
fundamentais do trabalho da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e outras normas internacionais. Através de 
avaliações regulares em todas as regiões, o Grupo reúne 
informações sobre os processos que têm sido postos em 
prática para garantir a conformidade com as normas laborais 
e a defesa dos direitos humanos. Além disso, a Linde avalia 
em que medida as orientações globais do Grupo consideram 
os direitos humanos. As orientações e os processos que 
foram analisados e revistos desde 2013, incluem o Código 
de Conduta, as orientações de compras e os acordos de 
compras, a política da Linha de Integridade e a gestão de 
risco do Grupo. Em 2014, o Conselho de Administração da 
Linde AG adotou uma posição oficial do Grupo sobre os 
direitos humanos, em que reitera o apoio da Linde aos 
direitos humanos e descreve os processos do Grupo que 
confirmam este compromisso.  

Ao longo dos últimos três anos, foram conduzidas mais 
de 190 auditorias em locais de negócio do Grupo que 
cobriram tópicos sociais, tais como a prevenção do trabalho 
infantil e a oferta de condições de trabalho seguras e justas. 
Para detetar potenciais pontos fracos, a Linde também avalia 
as informações fornecidas por intermédio da Linha de 
Integridade. Este é um serviço que os colaboradores e as 
partes interessadas externas podem utilizar para comunicar 
quaisquer violações ao Código de Conduta do Grupo. Cerca 
de 28 por cento dos relatos recebidos, em 2014, através da 
linha direta, estavam relacionados com questões de recursos 
humanos. Em várias regiões, a Linde tomou medidas para 
aumentar a consciência dos funcionários. Por exemplo, 
durante o ano, a Linde realizou eventos na Índia para 
fornecer informações e sensibilizar para a questão do 
assédio no local de trabalho. Mais de 60 colaboradores 
participaram nestes eventos. 
 
Compromisso social 
A Linde demonstra o seu compromisso social através de 
uma variedade de projetos em todo o mundo. O Grupo 
centra-se em regiões e iniciativas que estão ligadas às suas 
atividades comerciais e está, acima de tudo, comprometido 
com projetos no domínio da educação. A Linde promove 
igualmente projetos nas proximidades dos seus locais de 
negócio, abrangendo áreas como a segurança, a proteção do 
ambiente, a saúde e os assuntos sociais. As atividades  

selecionadas baseiam-se nas necessidades que foram 
identificadas em regiões em que a Linde opera. O envolvimento 
inter-regional em tais projetos é gerido pelo Centro Corporativo 
do Grupo, enquanto as iniciativas locais são coordenadas pelos 
gestores da região em causa. Em 2014, a Linde concedeu 
financiamento, no valor de vários milhões de euros, a projetos e 
iniciativas em todo o mundo, dos quais cerca de 2,8 milhões de 
EUR foram doados pelo Grupo. Como resultado do seu 
compromisso social, durante o ano em análise, a Linde foi capaz 
de chegar a, entre outros, mais de 100 000 crianças, alunos e 
estudantes.  

Da mesma forma que fornece recursos financeiros, a Linde 
também doa produtos para fins de caridade. Em várias regiões, 
o Grupo doou gases médicos ou dispositivos médicos, em 2014, 
a instituições de caridade. A Linde é um parceiro global da 
Shell Eco-marathon, uma competição anual destinada a 
promover a mobilidade sustentável, através do fornecimento do 
hidrogénio para os veículos a célula combustível utilizados 
nesta competição. Os colaboradores da Linde também estão 
envolvidos em ações de voluntariado. O apoio do Grupo é dado 
pela concessão de tempo de trabalho do pessoal  e, em algumas 
regiões, fazendo corresponder doações dos colaboradores. Por 
exemplo, na América do Norte, mais de 140 colaboradores 
participaram, em 2014, em cerca de 15 projetos sociais. 
 
Acesso à educação 
A Linde forneceu mais de 8 milhões de EUR de capital de base 
para fundar a Academia Carl von Linde na Universidade 
Técnica de Munique (TUM). Até ao final do semestre de verão 
de 2014, tinham frequentado os cursos oferecidos pela academia 
mais de 15 000 estudantes. O principal objetivo da instituição é 
proporcionar a estudantes de engenharia, TI e ciências naturais 
competências-chave que vão para além dos limites das suas 
disciplinas teóricas, abrangendo domínios como a ética 
empresarial e a inovação. A Linde também formou uma parceria 
público-privada com o colégio interno Schloss Hansenberg 
(ISH), em Hesse, na Alemanha. A escola fomenta os talentos de 
alunos com  capacidades académicas e sociais particularmente 
fortes. A Linde envolveu-se com o ISH a partir de 2004 e mais 
de 550 alunos concluíram aí a sua escolaridade neste período. 
Em 2014, a Linde embarcou num empreendimento cooperativo 
com um certo número de escolas técnicas da África do Sul. A 
subsidiária local da Linde doou cerca de 90 000 EUR para a 
renovação dos centros de formação em tecnologia de soldadura 
e para a formação de professores. O Grupo também patrocina 
exposições científicas ou técnicas, experiências e competições 
em diversos países. Em Munique, sede do Centro Corporativo 
do Grupo, a Linde é um dos membros fundadores da Iniciativa 
de Futuro do Deutsches Museum, cujo objetivo é modernizar o 
maior museu de tecnologia do mundo. O Grupo está a 
patrocinar a iniciativa com um apoio financeiro que totalizará 5 
milhões de EUR em 2018. Em conformidade com a importância 
que atribui à segurança, a Linde está envolvida numa série de 
programas de educação viária em vários países. Em 2014, mais 
de 15 000 crianças participaram no programa de segurança 
rodoviária para crianças organizado pela Gist, divisão de 
logística da Linde. Como parte deste programa, motoristas de 
camião visitam escolas primárias, trazendo consigo os seus 
veículos e conversando com os alunos acerca dos riscos do 
tráfego rodoviário. 
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Melhorar as condições de vida 
e beneficiar a saúde 
A Linde patrocina projetos em muitos países, que visam 
melhorar as condições de vida do povo dessa região em 
particular. Em 2014, por exemplo, o Grupo apoiou cerca de 
40 iniciativas locais em África, especificamente concebidas 
para ajudar crianças socialmente desfavorecidas. No México, 
a Linde está a patrocinar uma iniciativa que cria postos de 
trabalho para mulheres num projeto de reciclagem. 

Em 2014, a Linde concedeu três bolsas, por intermédio 
do seu REALfund. Os beneficiários destas bolsas do 
REALfund são três cientistas que trabalham em projetos que 
têm potencial para fazer melhorias significativas na vida dos 
pacientes com doença respiratória crónica.  
 
 
30 INDICADORES ADICIONAIS SOBRE OS COLABORADORES 
 

 

 
1 A taxa de rotatividade de pessoal refere-se a funcionários que deixaram voluntariamente o Grupo durante o exercício.

   
2014 

 
2013 

Estrutura da força de trabalho    
Estrutura etária do pessoal    
Pessoal até aos 30 anos em %  18,4  18,2 
Pessoal entre os 31 e os 50 anos em %  57,5  58,0 
Pessoal acima dos 50 anos em %  24,1  23,8 

Pessoal temporário em %  8,6  6,2 
Colaboradores a tempo parcial em %  2,1  1,9 
Colaboradores de licença parental na Alemanha (a 31.12.)   369  344 
Aprendizes e estagiários na força de trabalho total em %  0,9  0,9 
Aprendizes e estagiários na Alemanha em %  3,2  3,1 
Proporção de colaboradores do sexo feminino    
na força de trabalho total em %  28,7  27,3 
na Alemanha em %  25,4  25,9 
em posições de quadros superiores em %  13,9  13,2 

Nacionalidades dos colaboradores na Alemanha  65  65 
Nacionalidades não-alemãs em posições de quadros superiores em %  71,0  72,9 
Colaboradores com deficiência grave na Alemanha em %  3,4  3,5 
Pessoal abrangido por acordos coletivos de trabalho em %  46,5  45,6 
 
Retenção e formação de colaboradores 

 
 

 
 

 
 

Número de novas contratações  12 049  8955 
das quais mulheres  em %  46,2  41,6 

Taxa de rotatividade do pessoal1  em %  10,0  9,4 
Tempo médio de serviço em anos 8,4  8,9 
Colaboradores que aproveitaram oportunidades de formação em %  66,2  60,3 
Dias de formação (por colaborador)   3,1  3,0 
Despesas com programas de formação (por colaborador)  em €  349,8  341,3 
 
Saúde e segurança no trabalho 

   

 
Acidentes de trabalho com pelo menos um dia de ausência 

por milhão de 
horas trabalhadas 

 
2,4  

 
2,3 

Acidentes de trabalho com pelo menos um dia de ausência  318  304 
Acidentes industriais fatais de colaboradores   2  4 
Acidentes industriais fatais de empreiteiros   3  6 
Número de dias de licença por doença (por colaborador)   5,3  4,7 
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COLABORADORES E <120 
SOCIEDADE   

SEGURANÇA E PROTEÇÃO   125 
AMBIENTAL 

RELATÓRIO DE RISCO E >132 
OPORTUNIDADE 

SEGURANÇA E  
PROTEÇÃO  
AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratégia 
Os sistemas de gestão de segurança e proteção ambiental do 
Grupo são baseados em orientações e padrões globais. 
Permitem que a Linde se concentre em minimizar os riscos 
de segurança e o impacto ambiental do Grupo e assegurar a 
utilização eficiente de energia, recursos e materiais. Os 
produtos e tecnologias da Linde apoiam os esforços dos seus 
clientes para tornarem os seus processos empresariais mais 
rentáveis, seguros e mais amigos do ambiente. 

A Linde realiza auditorias em todo o Grupo para verificar 
a conformidade com os padrões prescritos. Com vista a 
identificar áreas de fraqueza, o Grupo também tem posto em 
prática um processo global para registar incidentes que 
tenham particular relevância para a segurança e proteção 
ambiental. Estão documentados quase acidentes a partir dos 
quais o Grupo poderá aprender lições. 

Para garantir que está preparada para eventos tais como 
desastres naturais, crimes graves e pandemias, a Linde 
elabora, igualmente, planos de gestão de risco para todos os 
seus locais de negócios. A principal prioridade do Grupo é a 
proteção dos seus colaboradores, parceiros de negócios e 
vizinhos e da sua propriedade. Em 2014, a Linde analisou 
uma série de riscos potenciais, incluindo aqueles que 
poderiam resultar da propagação de ébola em África. O 
Grupo coopera com as autoridades, sobre segurança e 
proteção ambiental, nas áreas adjacentes aos seus locais de 
negócios. Por exemplo, no decurso do ano de referência, 
levou a cabo formação em segurança ou exercícios de 
emergência com corporações de bombeiros locais em cerca 
de 70 locais em todo o mundo. A Linde forma 
sistematicamente os seus colaboradores em saúde e 
segurança no trabalho, segurança do produto e riscos 
ambientais. Em 2013, o Grupo lançou uma iniciativa global 
multianual para sensibilizar os colaboradores acerca de 
questões de segurança de particular relevância para a Linde. 
Em 2014, a ênfase foi colocada no domínio dos transportes e 
veículos, tendo cerca de 40 000 colaboradores e empreiteiros 
[VER GLOSSÁRIO] participado em sessões de formação 
como parte da iniciativa. Durante o ano, quadros superiores e 
gestores de crise também receberam formação sobre como 
lidar com os riscos do negócio e de segurança associados à 
criminalidade grave e aos conflitos. Aqui, o foco esteve no 
Médio Oriente, na Europa de Leste, no Sudeste Asiático e em 
África. Em 2015, a Linde planeia levar a cabo esta formação 
na América do Sul. 

Uma vez mais, durante o ano de referência, a Linde recebeu 
vários prémios como reconhecimento do seu compromisso 
com a segurança e proteção ambiental. Apenas na Ásia, o 
Grupo ganhou vários prémios por um desempenho de 
segurança particularmente bom no seus locais de produção. 
 
O envolvimento dos fornecedores 
Ao selecionar fornecedores, a Linde considera não apenas 
critérios comerciais, tais como a qualidade, o preço e a 
disponibilidade, mas também aspetos tais como a segurança e 
o meio ambiente. Em 2013, o Grupo introduziu um código de 
conduta global para fornecedores, que estabelece os requisitos 
mínimos em matéria de segurança, proteção ambiental, 
direitos laborais, direitos humanos e integridade corporativa. 
Até ao final de 2014, cerca de 80 por cento dos fornecedores 
estratégicos da Linde tinha assinado o Código de Conduta. 
Além disso, a Linde tinha conduzido uma análise de risco da 
sua cadeia de abastecimento. Esta análise incidiu sobre o 
risco do país e o risco específico do produto. Em 2014, com 
base nesta análise, o Grupo solicitou a cerca de 100 
fornecedores, em áreas de maior risco, para lhe disponibilizar 
informação sobre o seu desempenho em sustentabilidade. 
Assim que a Linde avaliar os resultados, planeia introduzir 
novas medidas. 

As avaliações de fornecedores são conduzidas 
principalmente na Divisão de Engenharia da Linde, devido às 
exigências específicas aplicáveis a esta divisão, especialmente 
em locais de construção. No curso do seu processo de 
aprovação de fornecedores, o Grupo analisa se os vários 
empreiteiros têm no local os procedimentos necessários para 
atender a essas exigências. Em 2014, a Linde realizou 
avaliações ambientais e de segurança a cerca de 300 
empreiteiros envolvidos nas suas obras. A Linde investiga 
qualquer incumprimento das exigências do Grupo. Durante o 
ano, foram notificados cinco casos relativos a relações com os 
fornecedores, através da Linha de Integridade do Grupo.  

A Linde envolve igualmente os seus fornecedores nos 
seus próprios processos de segurança e gestão ambiental. O 
objetivo é garantir que os fornecedores cumprem as 
exigências do Grupo e que a Linde ajuda os seus fornecedores 
a melhorarem o seu desempenho. Em 2014, foi dada 
formação sobre questões de segurança na gestão do 
empreiteiro, em mais de 500 locais que lidam com 
empreiteiros. Além disso, durante o ano, a Linde convidou 
fornecedores chineses selecionados para um workshop focado 
na importância da sustentabilidade para o bom sucesso dos 
relacionamentos empresariais. Em 2015, o Grupo está a 
planear trabalhar em conjunto com cerca de 50 fornecedores 
selecionados para desenvolver planos de continuidade dos 
negócios. Estes deverão assegurar que será encontrada a 
melhor maneira possível para retomar as operações 
empresariais a seguir a eventos inesperados, tais como 
desastres naturais. O objetivo é identificar quaisquer riscos 
potenciais e corrigir quaisquer deficiências dos processos de 
compras. 
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Produção 
A segurança é uma prioridade em todos os locais da Linde. 
Os especialistas da empresa trabalham, por isso, na 
identificação e avaliação dos riscos que possam surgir, em 
operações de fábricas do Grupo, em todo o mundo. Além 
disso, o Grupo apresentou o Programa de Avaliação de 
Riscos Graves (MHRP, VER GLOSSÁRIO), para registar os 
maiores riscos potenciais, numa base uniforme em todo o 
mundo. Este sistema, à escala do Grupo, permite à Linde 
criar mecanismos de controlo para minimizar os riscos 
decorrentes das suas fábricas. Até ao final de 2014, o Grupo 
tinha já certificado mais de 85 por cento das fábricas mais 
relevantes, em conformidade com o processo MHRP. Além 
disso, a Linde está a planear introduzir, em 2015, um padrão 
global de análise quantitativa de risco nos seus locais. 
Durante o ano de referência, foram realizadas mais de 1400 
auditorias de segurança, proteção ambiental e proteção da 
saúde em locais do Grupo, pela própria  Linde ou por 
terceiros. As auditorias internas do Grupo são realizadas em 
conformidade com as disposições dos processos de 
certificação internacionais de qualidade, gestão ambiental e 
segurança (ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001). 
Diversos dos locais da Linde têm igualmente certificações 
externas. As orientações globais para a segurança e proteção 
ambiental aplicam-se em todas os fábricas da Linde. Por 
isso, no exercício de 2014, o Grupo recebeu a matriz de 
certificação, em conformidade com as ISO 9001, OHSAS 
18001 e ISO 14001, para alguns dos locais da sua Divisão 
de Engenharia. Nos termos da matriz de certificação, a 
certificação concedida a locais selecionados também foi 
concedida a fábricas do mesmo tipo noutros países,uma vez 
que os mesmas padrões são aplicáveis em todo o mundo. 
 
Transporte 
Os procedimentos de gestão de segurança na Linde cobrem 
não só a segurança local, mas também o transporte seguro 
dos produtos. O Grupo trabalha continuamente para reduzir 
o número de incidentes relacionados com o transporte. 
Como parte deste compromisso, foi introduzido um objetivo 
global de segurança do transporte que visa reduzir para 
metade, em 2017, o número de incidentes graves de 
transporte [VER GLOSSÁRIO], por milhão de quilómetros 
percorridos, em comparação com 2012. Em 2014, este 
número foi ainda mais reduzido, para 0,057 (2013: 0,062). 

O Grupo definiu uma série de medidas para cumprir o 
seu objetivo global. A Linde revê constantemente os 
padrões de funcionamento locais e globais de atividades de 
condução e de veículos e integra-as na sua base de dados de 
padrões globais. Por exemplo, em 2014, os padrões de 
segurança da Linde foram adaptados, para reduzir os riscos 
decorrentes de distrações no veículo. A Linde emitiu 
igualmente uma diretiva global, durante o exercício, sobre a 
instalação e utilização de espelhos nos veículos. Esta 
iniciativa tem como objetivo reduzir o risco de ângulos 
mortos para os seus motoristas. A Linde oferece 
continuamente formação aos seus colaboradores sobre 
padrões de transporte. Os motoristas dos fornecedores 
também participam em programas de educação do Grupo. 
Desde 2007, foram aplicados padrões de segurança 
uniformes em todo o Grupo para os fornecedores que 
prestam serviços de transporte à Linde. A conformidade 
com esses padrões é uma condição estabelecida nos 
contratos de compras feitos pela Linde com esses 
fornecedores. Em 2013, o Grupo expandiu o seu programa 
de formação global  em condução defensiva para lá dos 
condutores de veículos comerciais, tornando-o obrigatório 

para condutores de todos os tipos de veículos. Por exemplo, 
em 2014, foi dada formação a cerca de um terço dos 
motoristas de automóveis da Linde na Alemanha. O número 
de incidentes graves a envolverem veículos de passageiros 
caiu durante o ano de referência. Além disso, a Linde 
continua a trabalhar para melhorar os seus programas de 
formação para evitar o capotamento de veículos comerciais. 
Desde 2007, o número anual de capotamentos em toda frota 
de veículos comerciais do Grupo caiu 65 por cento. Por isso, 
a Linde não só melhorou o seu desempenho de segurança, 
mas também alcançou economias de custo de vários milhões 
de euros. Nos últimos cinco anos, cerca de um quarto dos 
motoristas utilizados pela Linde (tanto os seus próprios 
motoristas como os dos seus empreiteiros) concluíram um 
programa de formação em segurança do transporte. 

A Linde introduziu um programa de auditoria global para 
avaliar as medidas aplicadas. Até ao final de 2014, mais de 
100 auditores de transporte foram formados e certificados 
pelo Grupo. O objetivo é auditar 20 por cento dos locais com 
operações de transporte por ano. 
 
Gestão de produto 
A Linde monitoriza a segurança dos produtos ao longo de 
toda a cadeia de valor do produto. As atividades são baseadas 
nos padrões de gestão de produtos, globalmente aplicáveis, 
que tanto se relacionam com a utilização dos produtos como 
com o seu transporte. O Grupo analisa sistematicamente os 
riscos potenciais que poderão surgir em produtos já 
estabelecidos, produtos que são utilizados em novas 
aplicações ou novos produtos a serem introduzidos no 
mercado. A prioridade das avaliações de risco tem como base 
o volume de vendas e as propriedades dos produtos, tais como 
a toxicidade. 

Durante o ano de referência, a Linde prestou especial 
atenção às iniciativas de segurança relativas a garrafas de 
acetileno. O Grupo realizou projetos-piloto na Malásia e 
Bangladesh, onde as garrafas de acetileno foram equipadas 
com um novo tipo de tampa de selagem, que é melhor na 
prevenção de danos nas válvulas e fugas de gás, quando as 
garrafas estão a ser transportadas em veículos dos clientes. A 
partir de 2015, a Linde está a planear colocar esta tampa de 
selagem nas garrafas de acetileno aplicáveis em todo o 
mundo. Em paralelo, o Grupo lançou, em 2014, uma 
iniciativa de formação para aumentar a consciencialização 
entre os clientes dos riscos potenciais que podem surgir 
quando o acetileno é transportado. A Linde investiu, no total, 
um montante de pouco menos de 40 000 euros nestas 
medidas. 

Naqueles locais onde são manipulados produtos químicos 
altamente perigosos, a Linde desenvolveu avaliações de 
segurança do produto padronizado. Em 2014, concentrou o 
seu trabalho nesta área, em particular, nas regiões do Sudeste 
Asiático, do Médio Oriente e da Europa. Até à data, a Linde 
conduziu estas auditorias em 23 países. Foram já realizadas as 
avaliações de risco daqueles locais que respondem por cerca 
de 70 por cento da receita global de vendas do Grupo nos 
produtos em causa. 

Dependendo do potencial de risco, a Linde também avalia 
se estão em vigor as condições adequadas de manuseamento 
de gases nos locais do cliente. Além disso, o Grupo oferece 
outros serviços de tratamento de gases, tais como inspeção, 
manutenção e reparações relativas ao fornecimento de gases 
ao cliente. A Linde organiza igualmente formação, tanto para 
os seus colaboradores como para os seus clientes, para 
auxiliar no manejamento responsável 
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dos seus produtos. Através de um programa de formação 
interno, em torno de 5800 participantes, de nove países 
europeus, foram já instruídos em 2014 sobre o modo de lidar 
com gases em segurança. 

A Linde tem mais de 18 000 fichas de dados de 
segurança, numa variedade de idiomas, com informação 
transparente sobre o produto. Atualmente, o Grupo está a 
investir num sistema global para garantir que esta 
informação sobre o produto está atualizada e é consistente 
em todas as regiões e línguas. O Grupo destinou mais de 3 
milhões de EUR a esta finalidade. 
 
Padrões internacionais 
A Linde verifica continuamente a conformidade do Grupo 
com as normas legais. Até 31 de maio de 2013, a segunda 
data-limite de registo do REACH [VER GLOSSÁRIO], o 
regulamento da UE sobre produtos químicos, o Grupo tinha 
registado cinco substâncias com um volume de produção 
anual de mais de 100 toneladas junto da Agência Europeia 
das Substâncias Químicas (ECHA). Cerca de 4 por cento da 
receita de vendas da Linde deriva de produtos que estão 
sujeitos a registo, ao abrigo das regras do REACH. A Linde 
não só trabalha ativamente em conjunto com a Associação 
Europeia de Gases Industriais (EIGA), como também 
procura envolver os clientes e os fornecedores para garantir o 
sucesso da implementação das disposições do REACH. 
Através da utilização da sua plataforma global de Internet, a 
Linde fornece informações sobre aquilo que o Grupo está a 
fazer para cumprir as suas obrigações estatutárias e que 
substâncias  registou. Como fabricante juridicamente 
responsável de dispositivos médicos, a Linde está a pôr em 
prática as exigências da Diretiva Europeia RoHS (Restrição 
de Substâncias Perigosas, VER GLOSSÁRIO) no seu negócio 
de saúde em todo o mundo. Ao operar fábricas de produção 
de gases medicinais, a área de produtos de Saúde da Linde 
está em conformidade com as boas práticas de fabrico [VER 
GLOSSÁRIO] de produtos farmacêuticos. Neste contexto, o 
Grupo investiu cerca de 24 milhões de EUR no Brasil, no 
período de 2011 a 2014, para continuar a melhorar a garantia 
de qualidade dos processos de produção. 

Através do seu programa de gestão de produto, o Grupo 
apoia igualmente a Estratégia Global de Produto (GPS), 
elaborada pelo Conselho Internacional de Associações 
Químicas para o manuseamento seguro de substâncias 
químicas, e o Sistema Mundial Harmonizado (GHS) de 
Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos das Nações 
Unidas. 

Matérias-primas 
A Linde reduz o seu impacto ambiental e corta nos custos, 
fazendo uma utilização eficiente dos recursos. A matéria-prima 
mais importante que é utilizada pela Linde na produção dos seus 
gases é o ar da atmosfera da Terra. Mais de 80 por cento do peso 
dos gases vendidos pela Linde em 2014 derivou deste recurso 
renovável. No caso do dióxido de carbono, outro dos principais 
produtos do Grupo, cerca de 80 por cento da matéria-prima 
exigida é recuperada a partir de processos de reciclagem. Outra 
matéria-prima utilizada pela Linde é o gás natural. Além disso, 
os principais materiais processados incluem o aço e o alumínio. 
Estes metais são exigidos, em particular, no fabrico de 
componentes utilizados na construção de fábricas. De modo a 
fabricar produtos, o outro principal input da Linde é a energia. O 
material de embalagem fundamental da Linde são as garrafas de 
gás. Em geral, são reutilizadas. Uma garrafa típica da Linde tem 
uma vida útil de muitos anos e é recarregada, em média, quatro 
vezes por ano. Atualmente, existem cerca de 25 milhões de 
garrafas da Linde em circulação. 

Em 2014, o Grupo conduziu uma análise da cadeia de 
abastecimento sobre os minerais de conflito [VER GLOSSÁRIO] 
listados na Lei Dodd-Frank dos EUA. 
 
Matérias-primas renováveis 
O Grupo também trabalha em conjunto com os seus clientes para 
promover uma abordagem responsável do consumo de recursos. 
Por exemplo, os gases industriais da Linde contribuem para a 
redução das exigências de energia e das emissões, em 
comparação com as técnicas convencionais de reciclagem, ao 
processarem diferentes materiais, tais como o alumínio e a 
borracha. As tecnologias da Linde também ajudam a promover a 
utilização de energias renováveis e matérias-primas renováveis. 
Desde 2014, os clientes da Linde na Escandinávia também 
passaram a comprar hidrogénio inteiramente produzido a partir 
de energias renováveis (como a energia hidroelétrica), que é 
entregue com uma garantia de origem. 
 
Energia e proteção climática 
A Linde atribui grande importância à gestão global da energia, 
de modo a melhorar a eficiência das fábricas e os processos da 
empresa e a reduzir as emissões de gases de efeito de estufa. O 
Grupo oferece aos seus clientes, através de diferentes sucursais, 
gases e tecnologias que reduzem o consumo de recursos naturais 
e incentiva a utilização de energias renováveis.  

No ano de referência, a Linde foi incluída no índice regional 
DACH, Carbon Disclosure Leadership, do CDP, pela terceira 
vez consecutiva. Desta forma, a organização independente 
reconheceu, uma vez mais, a qualidade dos reportes da Linde em 
matéria de proteção do clima. 
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Balanço de emissões  
O Grupo Linde reporta o seu consumo de energia e as suas 
emissões de gases de efeito de estufa em todo o mundo, em 
conformidade com as orientações definidas no Padrão Global 
do Protocolo dos Gases de Efeito de Estufa [VER 
GLOSSÁRIO]. Em 2014, a Linde participou no Sistema de 
Comércio de Licenças de Emissão da União Europeia [VER 
GLOSSÁRIO], em sete dos seus locais de produção de 
hidrogénio. Houve 1,3 milhões de toneladas de emissões de 
CO2 nessas fábricas durante o ano. Em 2014, foram 
atribuídas à Linde licenças de emissão de cerca de 900 mil 
toneladas de CO2. Outros certificados foram adquiridos.  

Para tornar o balanço de CO2, de produtos individuais, 
transparente para os seus clientes, o Grupo desenvolveu uma 
fórmula padrão para os seu principais gases da atmosfera. O 
método foi certificado externamente. 
 
Objetivos globais 
Cerca de 60 por cento das emissões de CO2 do Grupo são 
subprodutos da produção de eletricidade por fornecedores de 
energia e são reportados pela Linde como emissões indiretas. 
A maior parte desta energia elétrica é exigida para a operação 
de mais de 400 fábricas de separação de gases [VER 
GLOSSÁRIO]. O objetivo da Linde é melhorar a intensidade 
energética média das suas fábricas instaladas de separação de 
gases, globalmente, em 5 por cento, até 2017. O ano de 
referência é 2008. O valor de referência é a eficiência média 
global das fábricas de separação de gases que operam 
segundo a conceção das fábricas projetadas. A Linde 
alcançou este objetivo mais cedo, no final do exercício. Em 
2014, o Grupo substituiu componentes antigos de fábricas e 
fábricas antigas por outras novas que proporcionam 
melhorias médias de intensidade de cerca de 25 por cento. A 
Linde realizou igualmente melhorias técnicas em fábricas já 
existentes. Até ao final de 2014, a Linde tinha conseguido 
melhorias médias de eficiência nas fábricas em questão de 
5,4 por cento. Está, entretanto, a planear decidir sobre novos 
objetivos para 2015.  

As emissões diretas da Linde advêm, principalmente, da 
operação de fábricas de hidrogénio (fábricas HyCO). O 
Grupo estabeleceu como objetivo, aumentar a eficiência 
energética das sua fábricas de hidrogénio, instaladas em todo 
o mundo, em 2 por cento, até ao final de 2015, em 
comparação com o ano de referência de 2009. O valor de 
referência é a eficiência energética real dessas fábricas 
quando estão operacionais. Em 2014, a Linde foi capaz de 
melhorar a eficiência energética em 1,9 por cento. De modo a 
alcançar o objetivo, melhorou a capacidade das fábricas e 
instalou unidades de refrigeração que são mais eficientes em 
termos energéticos.  

Outro foco importante, das medidas de proteção do clima 
do Grupo, é o transporte de produtos. A frota de transporte da 
Linde cobriu mais de 520 milhões de quilómetros em 2014. 
Estão a ser tomadas diversas medidas pelo Grupo para 
reduzir o número de quilómetros percorridos, para reduzir a 
quantidade de combustível consumido e para baixar o nível 
de emissões do transporte. Rotas otimizadas, melhor 
utilização da capacidade de transporte e formação de 
motoristas, de modo a conduzirem de uma forma mais amiga 
do ambiente, estão a contribuir para isso. 

Consumo de energia 
O consumo de energia do Grupo aumentou mais de 2 por cento 
em 2014, principalmente como resultado do aumento da 
produção nas regiões do Sudeste Asiático e da Grande China. 

No ano de referência, a Linde identificou cerca de 250 
projetos em todo o mundo que ajudaram a reduzir o consumo de 
energia do Grupo. A implementação desses projetos trouxe uma 
economia de custos para o Grupo de mais de 24 milhões de 
EUR. Por exemplo, em 2014, a Linde alargou a toda a Europa 
um programa desenvolvido na América do Norte para conseguir 
uma ótima utilização da capacidade instalada de unidades de 
produção. Como resultado, as emissões de CO2 foram reduzidas 
e foi alcançada uma economia de custos de cerca de 4 milhões 
de EUR. Desde 2012, cerca de 85 por cento das fábricas de 
produção de gás da Linde na Alemanha foram certificadas em 
conformidade com a ISO 50001. O padrão global atesta a 
gestão sistemática da energia, que permite que o potencial de 
eficiência seja reconhecido.  

Enquanto empresa com uma utilização intensiva de energia, 
a Linde exige um abastecimento energético fiável e a preços 
competitivos. O Grupo está a explorar a utilização de energia 
renovável, cujo nível atual reflete, em grande parte, o cabaz 
energético aplicável nas diferentes regiões. Na Suécia, a Linde 
detém uma participação na VindIn, uma empresa de energia 
eólica. O objetivo desta cooperação a longo prazo será o 
fornecimento de cerca de 1 milhão de MWh de eletricidade por 
ano. Em 2014, a iniciativa forneceu cerca de 2 por cento das 
necessidades locais de eletricidade da AGA na Suécia. Numa 
localidade na América do Norte, uma estreita cooperação com 
as autoridades locais tornou possível que a Linde tivesse como 
fonte, em média, a cada ano, acima de 9 milhões de kWh de 
eletricidade a partir de energia eólica, em vez de combustíveis 
fósseis, evitando 7000 toneladas de emissões de CO2 por ano. 
 
Produtos para a eficiência energética  
e a proteção do clima 
O Grupo oferece aos seus clientes soluções que cobrem muitas 
áreas de eletricidade sustentável e geração de combustível. Em 
2014, a aplicação da tecnologia de oxicombustível da Linde 
conseguiu, por si só, reduzir as emissões de CO2 em cerca de 20 
milhões de toneladas. Esta tecnologia, que é instalada nos locais 
dos clientes, envolve a utilização de oxigénio puro em vez de ar 
ambiente para tornar o processo de combustão mais eficiente: 
por exemplo, numa siderurgia. Desde 2014, a Linde tem vindo a 
cooperar com a empresa norte-americana Solidia 
Technologies®, uma start-up, para pôr em prática um novo 
processo de fabricação de betão pré-moldado, pronto para o 
mercado. Em comparação com os métodos tradicionais de 
produção, esta tecnologia reduz as emissões de CO2 até 70 por 
cento e, em consequência, limita os resíduos produzidos 
 
Emissões para a atmosfera 
A Linde monitoriza as emissões, a nível mundial, não só de 
gases de efeito de estufa, mas também de poluentes 
atmosféricos, em conformidade com legislação local relevante. 
Normalmente, a operação das fábricas de separação de gases do 
Grupo resulta dificilmente em quaisquer emissões diretas para a 
atmosfera. Outros processos de produção, por exemplo, em 
fábricas de hidrogénio e caldeiras a vapor, podem resultar em 
emissões de gases inorgânicos, tais como monóxido de carbono 
(CO), óxidos de enxofre (SOx), óxidos de azoto (NOx) e 
amoníaco (NH3). 



RELATÓRIO FINANCEIRO LINDE 2014 

 

12
9 

 
 
 
 
 
 

Compostos orgânicos voláteis (VOC) são libertados, 
principalmente, durante o revestimento e a limpeza de 
metais, tais como os utilizados em garrafas de gás, 
reservatórios de armazenamento e componentes de fábrica. 

Em 2014, o Grupo empreendeu uma análise central dos 
cálculos das suas emissões. O objetivo desta análise é 
melhorar a visão geral da Linde acerca do impacto global das 
suas operações empresariais sobre o meio ambiente e utilizá-
la como uma base a partir da qual possa elaborar medidas 
adicionais para reduzir o impacto ambiental. 

A Linde está a cooperar com os seus clientes e outros 
parceiros para desenvolver soluções que reduzam as 
emissões para a atmosfera. A tecnologia LoTOx™, que está 
instalada no locais dos clientes, está a ser utilizada, por 
exemplo, para separar óxidos de azoto, a partir de gases 
residuais resultantes de processos de combustão. Os sistemas 
LoTOx, que até agora têm sido instalados principalmente em 
fábricas nos Estados Unidos e na China, estão a impedir que 
estejam a ser emitidos para a atmosfera mais de 15 000 
toneladas de NOX por ano. Em 2014, a Linde licenciou uma 
empresa americana para vender esta tecnologia a operadores 
de centrais elétricas dos Estados Unidos. 
 
Água 
A Linde trabalha continuamente para garantir a utilização 
eficiente da água nos seus locais e o menor nível possível de 
emissões para a água. O Grupo oferece produtos e 
tecnologias aos seus clientes que podem ser utilizados 
durante todo o ciclo da água. 

Em 2014, a Linde identificou mais de 20 projetos que 
poderão ajudar o Grupo a utilizar a água de forma mais 
eficiente e a cortar custos no valor de mais de 300 000 EUR. 
Em dois locais, um na República Checa e outro na Holanda, 
a Linde foi capaz de otimizar o fluxo de água e reduzir o 
consumo de água, em cerca de 2,6 milhões de metros 
cúbicos, através da utilização de válvulas melhoradas. Num 
projeto de colaboração a longo prazo, na Europa, 
especialistas da Linde em construção de fábricas, água e 
química da água uniram forças para criar uma rede 
interdisciplinar. O objetivo deste projeto é otimizar a 
utilização da água e dos sistemas de refrigeração de água. 
Para atingir este objetivo, a Linde inspecionou até à data 39 
fábricas na região para garantir uma utilização sustentável 
dos recursos hídricos e pôs em prática uma série de 
melhorias. As economias de custo alcançadas até agora 
superam já o investimento feito no projeto. Com base nesta 
iniciativa, o Grupo espera conseguir economias de custo 
totais de mais de 2 milhões de EUR até 2016. 
 
A utilização da água 
Mais de 85 por cento das necessidades hídricas da Linde 
dizem respeito a processos de refrigeração. A maior parte 
desta água refrigerada é simplesmente aquecida e poderá, 
posteriormente, realimentar o sistema de água sem a 
necessidade de tratamento adicional. O Grupo tem o cuidado 
de assegurar que a temperatura atingida não representa 
qualquer risco para o ecossistema circundante. A água 
também é utilizada no fabrico de produtos, como fonte de 
vapor e em edifícios de escritórios. Em 2014, o consumo de 
água do Grupo foi de cerca de 50,7 milhões de metros 
cúbicos (2013: 44,5 milhões de metros cúbicos). O consumo 
total de água, incluindo água refrigerada, foi, em 2014, de 
cerca de 682 milhões de metros cúbicos (2013: 681 milhões 
de metros cúbicos). O Grupo 

utiliza sistemas de circuito fechado como um meio de reduzir o 
seu consumo de água, uma vez que estes permitem que a água 
seja utilizada diversas vezes. Por conseguinte, dependendo da 
qualidade da água e do equipamento das fábricas, apenas uma 
pequena proporção da água precisa de ser substituída. 
 
As águas residuais 
A quantidade de água residual produzida em 2014, em locais do 
Grupo em todo o mundo, foi de cerca de 13,2 milhões de metros 
cúbicos (2013: 13,8 milhões de metros cúbicos). A Linde mede 
as emissões de fosfatos, nitratos e compostos orgânicos para a 
água em conformidade com as exigências regulamentares. Em 
2014, o Grupo pôs em prática uma série de projetos que 
reduzem a quantidade de produtos químicos utilizados no 
tratamento da água. Por exemplo, um projeto lançado na 
Roménia permitiu à Linde fazer economias de custo de 150 000 
euros no ano de referência. 

Além disso, o Grupo conduziu, em 2014, uma análise da 
recolha de dados fundamentais relacionados com águas 
residuais. O objetivo desta análise foi obter informações mais 
precisas sobre o impacto ambiental global dos locais da Linde..  

Os gases da Linde ajudam a identificar e a eliminar 
substâncias nocivas na água potável, massas de água e piscinas. 
Permitem que as matérias-primas sejam reutilizadas, 
preservando, desse modo, os recursos naturais. As nossas 
soluções ambientais apoiam todos os processos de tratamento de 
águas residuais industriais e permitem que as empresas 
cumpram as regulamentações ambientais mais rigorosas. 
Através do processo de SOLVOCARB® da Linde, já instalado 
pelos clientes na Alemanha, cerca de 250 milhões de metros 
cúbicos de água foram elevados à qualidade de água potável em 
2014. Durante o ano de referência, o desenvolvimento de 
produtos para a gestão da água focou-se na eliminação de 
resíduos de produtos médicos em águas residuais e esgotos das 
fábricas de tratamento dos clientes. 
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Resíduos 
A Linde procura, tanto quanto possível, evitar a criação de 
resíduos ou reduzir os resíduos. Os principais produtos 
residuais do Grupo são óleos e materiais oleaginosos, 
produtos químicos, resíduos que contêm metal e garrafas de 
gás que atingiram o fim do seu ciclo de vida. Os sistemas de 
circuito fechado dos produtos ajudam a Linde, tanto a 
aumentar a eficiência dos materiais, como a eficiência dos 
recursos e a reduzir o volume de resíduos produzidos. Por 
exemplo, a lama de cal, um subproduto da produção de 
acetileno, pode ser reutilizada noutras indústrias, sem que 
seja exigido qualquer tratamento adicional. Quaisquer 
resíduos que não sejam adequados para reutilização ou 
reciclagem são eliminados de uma forma ambientalmente 
correta e em conformidade com os regulamentos locais. A 
Linde classifica os seus resíduos como perigosos ou não 
perigosos, em conformidade com a legislação aplicável no 
país em que está a operar. O Grupo está particularmente 
focado em reduzir ainda mais os seus resíduos perigosos. Em 
2014, a Linde lançou uma iniciativa destinada a fazer um 
registo das garrafas de gás armazenadas em todo o mundo 
que exigem meios especiais de eliminação. O objetivo é 
assegurar que a eliminação destas garrafas decorrerá do modo 
mais eficiente possível e mais amigo do ambiente. 

Outros objetivos da gestão de resíduos da Linde são 
baseados em exigências regionais, uma vez que o tipo de 
resíduos produzidos difere muito de um local para outro, 
dependendo dos processos que estão a ser realizados. Durante 
o exercício, o Grupo atingiu o objetivo regional que se tinha 
fixado de aumentar a taxa de reciclagem de resíduos no 
Reino Unido para 65 por cento em 2014. Como resultado, o 
objetivo foi aumentado e alargado. Até ao final de 2015, o 
objetivo será alcançar uma taxa de reciclagem de 70 por 
cento de resíduos na região. 

O Grupo está atualmente a analisar os resultados de um 
projeto piloto de gestão de resíduos, realizado no Sudeste 
Asiático, de modo a desenvolver medidas para reduzir os 
custos e o impacto ambiental dos resíduos que possam ser 
aplicadas em todas as regiões. A Linde está igualmente a 
trabalhar, de forma constante, na redução ainda maior de 
resíduos na área de produto da Saúde. Um exemplo disso é a 
redução que conseguiu na proporção de resíduos elétricos 
gerados por dispositivos médicos. 
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31 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AMBIENTAL 
 

   
2014 

 
2013 

Utilização de recursos    
Consumo de eletricidade em milhões de MWh  26,2  23,4 

do qual por fábricas de separação de gases  em milhões de MWh  23,5 20,7 
Consumo de gás natural em milhões de MWh 39,5  36,4 

do qual por fábricas de HyCO  em milhões de MWh  24,9  23,0 
Consumo de outras fontes de energia1  em milhões de MWh  10,7  14,8 
Consumo de água2  em milhões de m3  50,7  44,5 
 
Emissões 

   

Emissões diretas de CO2 em milhões de t  7,3  7,2 
das quais por fábricas de HyCO  em milhões de t  4,0  4,2 

 
Frota de transporte da Linde 

em milhões de 
 tCO2e  

 
0,47  

 
0,49 

Emissões indiretas de CO2 em milhões de t  15,0  13,0 
das quais por fábricas de separação de gases  em milhões de t  13,5  11,8 

 
Emissões de outros gases de efeito de estufa3 

em milhões de  
tCO2e  

 
1,5  

 
1,5 

 
Total de emissões de gases de efeito de estufa 

em milhões de  
tCO2e  

 
24,3  

 
22,2 

Resíduos4  em milhares de t  94,1  124,9 
Resíduos não perigosos em %  76  76 
Resíduos perigosos em %  24  24 

Águas residuais5  em milhões de m3  13,2  13,8 
 
Auditorias e formação 

   

Locais de produção certificados pela ISO 9001  em %  72,1  77,9 
Locais de produção certificados pela ISO 14001  em %  30,5  31,8 
Locais de produção certificados pela OHSAS 18001  em %  15,7  17,8 
Locais em que foram realizadas auditorias de saúde e segurança no trabalho6  em %  57,4  58,1 
Locais em que foram realizadas auditorias ambientais6  em %  50,0  51,8 
Colaboradores da Linde Gas que aproveitaram oportunidades de formação em HSE em %  62,6  57,8 
 
Segurança do transporte 

   

Incidentes graves de transporte que envolveram camiões de transporte por 1 milhão de km  0,057  0,062 
 
1 Outras fontes de energia incluem, por exemplo, energia térmica, óleo de aquecimento, energia de biocombustível, propano, 

butano e gasóleo. Em 2014, a Linde vendeu uma fábrica na Europa Meridional que anteriormente consumia principalmente 
outras fontes de energia. Os indicadores para esta fábrica já não estão incluídos no valor reportado. 

2 Consumo de água refere-se a água potável e água industrial utilizadas. Um sistema aberto de água é extraído de uma fonte 
natural, apenas aquecido e logo canalizado de volta para a fonte original, a uma temperatura que não representa qualquer 
risco para o ecossistema circundante. 

3 Inclui os gases de efeito de estufa especificados no Protocolo de Quioto: metano (CH4), óxido nitroso (gás hilariante, N2O), 
perfluorcarbonos (PFC), hidrofluorocarbonetos (HFC), hexafluoreto de enxofre (SF6) e trifluoreto de azoto (NF3). Em 2014, a 
Linde aperfeiçoou o método de determinação do indicador destes GEE, para incluir emissores e fontes de emissão adicionais. 
O valor reportado para 2013 foi recalculado com base neste novo método. 

4 O valor mais baixo para os resíduos em 2014 deve-se principalmente a uma redução de resíduos de construção. 
5 A definição de águas residuais foi alterada em 2014. A água de processo que foi descarregada, sem tratamento adicional, em 

fontes naturais já não é incluída no indicador reportado. 
6 Os valores divulgados referem-se a auditorias internas e externas realizadas em locais de produção em todo o mundo. 
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RELATÓRIO DE  
RISCO E OPORTUNIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestão de oportunidades 
 
Como um grupo com uma pegada global, a Linde opera num 
ambiente dinâmico em que novas oportunidades de mercado 
estão constantemente a emergir. Para alcançar um 
crescimento sustentável e rentável, o Grupo deverá ser capaz 
de reconhecer essas oportunidades quando elas surgem e 
explorá-las de forma eficaz, ao mesmo tempo que avalia 
adequadamente os riscos. No decurso das discussões 
estratégicas entre o Conselho de Administração e o pessoal 
responsável pelas unidades operacionais, que acontecem 
numa base regular, são identificados, avaliados, geridos e 
controlados oportunidades e potenciais investimentos. O 
desenvolvimento da estratégia do Grupo Linde baseia-se, em 
grande medida, nos resultados destas reuniões. Por sua vez, 
esta estratégia e os objetivos corporativos delas derivados são 
também o ponto de partida do processo de gestão de risco da 
Linde. VER RELATÓRIO DE RISCO, PÁGINAS 134 A 147. 

Fundamentalmente, a Linde está à procura de alcançar um 
bom equilíbrio entre oportunidades e riscos. O seu objetivo 
primordial é aumentar o valor do Grupo para todas as partes 
interessadas, aproveitando novas oportunidades de mercado. 

Na medida em que é provável que essas oportunidades 
venham a surgir, o seu impacto esperado já foi reconhecido 
na estratégia e nos objetivos do Grupo, na sua perspetiva para 
2015 e no seu objetivos de médio prazo, tal como é explicado 
no relatório. Por conseguinte, a secção seguinte centra-se em 
desenvolvimentos futuros potenciais que possam levar a uma 
variação positiva da perspetiva de curto prazo e dos objetivos 
de médio prazo do Grupo. 
 
 
Áreas de oportunidade 
 
Oportunidades que poderão surgir se o 
desempenho da economia global for 
melhor do que o esperado 
A Linde opera em mais de 100 países em todo o mundo e 
abastece quase todos os sectores da indústria. Está bem 
posicionada, em especial nas regiões em crescimento. A 
Linde é, por isso, particularmente forte nos mercados que 
deverão expandir-se a um ritmo mais rápido, mesmo a médio 
prazo. O crescimento económico global e a produção 
industrial em todo o mundo têm uma influência decisiva 
sobre o crescimento da receita e dos ganhos do Grupo. Em 
2015, os economistas estão a prever 

que o produto interno bruto global aumentará 2,9 por cento e 
que a mesma percentagem de aumento se aplicará à produção 
industrial em todo o mundo. VER PERSPETIVA, PÁGINAS 148 
A 150. Se a economia crescer a um ritmo mais rápido do que o 
previsto inicialmente, isso poderá ter um impacto mais positivo 
sobre as tendências de receitas e ganhos do Grupo Linde e as 
tendências de ganhos da Linde AG do que está a ser projetado. 
 
Oportunidades decorrentes do aumento  
dos esforços de proteção do clima e da crescente  
importância do gás natural como combustível 
A sociedade moderna depende de fontes de energia que sejam 
acessíveis, fiáveis e amigas do ambiente. Em todo o mundo, 
continua a aumentar a procura de energia, mas isso representa 
uma ameaça ao clima e ao ambiente. Conseguir uma economia 
cada vez mais baseada em energia limpa exige a continuidade 
da expansão de fontes de energia renováveis e a utilização de 
novas tecnologias para garantir que os recursos finitos são 
utilizados do modo mais amigo do ambiente possível. A Linde 
tem as competências técnicas exigidas para beneficiar das 
oportunidades de mercado nesta área. 

Um exemplo disso é a exploração eficiente das reservas 
naturais de petróleo e gás (Recuperação Melhorada de Petróleo 
e Gás: EOR e EGR), através da utilização de gases industriais 
tais como o azoto. 

A Linde está igualmente bem apetrechada para a procura 
crescente por gás natural. O Grupo controla as tecnologias, ao 
longo da cadeia de valor acrescentado, da liquefação e 
transporte de gás natural à sua entrega em segurança ao 
utilizador final. 

Como resultado do aumento da importância do gás de xisto 
(ou seja, gás natural produzido a partir do xisto), há novas 
oportunidades para a Linde neste domínio, quer no negócio dos 
gases quer no de engenharia. A disponibilidade de gás natural 
barato devido ao boom do gás de xisto está a levar ao 
desenvolvimento ou à expansão de aglomerados químicos. Por 
um lado, a Divisão de Engenharia beneficia do facto de estes 
aglomerados estarem a criar procura para a construção de 
fábricas e, por outro, estão a ser criadas oportunidades à Divisão 
de Gases, devido ao elevado nível de procura de oxigénio e 
outros gases industriais. 

No contexto das alterações climáticas, o gás de efeito de 
estufa dióxido de carbono (CO2) tem um papel especial a 
desempenhar. A Linde fornece as tecnologias para reduzir e 
reciclar CO2 e está, por exemplo, a desenvolver fábricas para a 
purificação de resíduos de gases e captura de dióxido de 
carbono em centrais elétricas. A Linde está igualmente 
envolvida na reciclagem de CO2 em estufas, através da sua 
subsidiária holandesa OCAP. 

O hidrogénio poderá assumir uma função fundamental no 
fornecimento de energia no futuro, não só como combustível, 
mas também no armazenamento de eletricidade gerada a partir 
de fontes de energia renováveis. A Linde é uma empresa 
pioneira no desenvolvimento contínuo da tecnologia de 
hidrogénio e está a apoiar o avanço deste combustível 
ecoeficiente numa ampla variedade de campos. 

Se forem expandidas as medidas de proteção do clima 
global, irá continuar a crescer o mercado para as tecnologias 
ambientais. Isso poderá ter um impacto mais positivo sobre a 
tendências de receitas e ganhos do Grupo Linde e as tendências 
de ganhos da Linde AG do que está a ser projetado. 

 



RELATÓRIO FINANCEIRO LINDE 2014 

 

13
3 

 
 
 
 
 
 

Oportunidades que poderão surgir  
como resultado de alterações regulamentares  
no ambiente que rege a saúde 
A área global de crescimento da saúde é impulsionada pelas 
tendências demográficas e melhorias em diagnósticos e 
terapias, especialmente no caso de doenças respiratórias 
crónicas. Além disso, um número crescente de pessoas está a 
ganhar acesso à saúde, especialmente nas economias 
emergentes. E mais, aumentando a pressão sobre os 
orçamentos de saúde está a dar uma oportunidade às 
empresas privadas de criarem novas ofertas sob medida. 
Como resultado das aquisições direcionadas e dos 
investimentos que fez nos últimos anos, a Linde é agora uma 
empresa de gases medicinais, líder a nível global, 
especializada no longo caminho de cuidados respiratórios 
integrados. 

O mercado de saúde é, em grande parte, regulado pelo 
estado e é regido por regras de autorização e licenciamento 
específicas. Se a política de reembolso aplicável permitir que 
seja oferecido a mais pessoas o acesso a uma ampla gama de 
serviços médicos, especialmente nas economias emergentes, 
isso poderá ter um impacto mais positivo sobre as tendências 
de receitas e ganhos do Grupo Linde e a tendência de ganhos 
da Linde AG do que está a ser projetado. O investimento em 
infraestruturas e o aumento da riqueza nas economias 
emergentes poderá igualmente ter um impacto positivo sobre 
as tendências de receitas e ganhos. 
 
Oportunidades decorrentes de inovações 
e I & D 
Um elemento fundamental para o sucesso dos negócios da 
Linde é a sua capacidade para fazer chegar inovações ao 
mercado que ofereçam um valor acrescentado sustentável. 
Por isso, o Grupo está constantemente a trabalhar na 
melhoria da qualidade das suas atividades de investigação e 
desenvolvimento e a aumentar o grau da sua cooperação com 
os clientes e parceiros. Se nesta área for feito um progresso 
ainda maior do que está atualmente previsto, isso poderá 
significar que mais produtos novos ou melhorados serão 
introduzidos no mercado ou que os produtos novos ficarão 
disponíveis mais cedo do que o esperado. Isso poderá levar a 
um aumento de receita e ganhos do Grupo Linde e uma 
tendência de ganhos mais positiva na Linde AG. 

Informação adicional sobre futuras oportunidades de I & 
D poderá ser encontrada em INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO, PÁGINAS 117 A 119. 
 
Oportunidades financeiras 
Os movimentos nas taxas de juro têm um impacto sobre o 
resultado financeiro da Linde. O Grupo mantém um olhar 
atento sobre os acontecimentos nos mercados financeiros 
internacionais, de modo a identificar e responder 
rapidamente a quaisquer oportunidades que surjam. VER 
FINANCIAMENTO E MEDIDAS DE SALVAGUARDA DA 
LIQUIDEZ, PÁGINAS 109 A 110. 

As taxas de câmbio também têm um impacto sobre a 
receita do Grupo e o lucro de exploração do Grupo. As 
diferenças cambiais surgem como resultado da conversão de 
várias moedas locais para o euro (a moeda de referência). 
Quanto maior for a volatilidade do euro em relação a outras 
moedas, mais significativo será o impacto da conversão de 
moeda na receita e ganhos da Linde. 

Se os movimentos nas taxas de juros e taxas de câmbio se 
revelarem mais favoráveis ao Grupo do que atualmente está a 
ser previsto, isso poderá ter um impacto mais positivo sobre  

o resultado financeiro e/ ou receita e lucro de exploração do 
Grupo Linde e os ganhos da Linde AG do que está a ser 
projetado. 
 
Oportunidades de compras 
Os preços de compra também têm um impacto sobre a 
rentabilidade do Grupo. Isso é principalmente válido para 
grupos de materiais que são dependentes de matérias-primas, 
como o aço, o alumínio e o latão, bem como para os custos de 
energia. A Linde prossegue uma estratégia de compra em 
carteira em todo o Grupo. No âmbito do seu conceito de 
Organização de Alto Desempenho (HPO), destinado a obter 
ganhos de eficiência sustentáveis, o Grupo deu início a um 
grande número de novos projetos, de modo a continuar a 
melhorar o seu desempenho de compra e a tornar os controlos 
nesta área ainda mais transparentes. Em 2015, a Linde irá 
expandir as suas atividades de compras, principalmente para  
países com melhores custos [VER GLOSSÁRIO], especialmente 
na Índia e na China. 

Se as medidas introduzidas gerarem melhorias ainda 
maiores do que as que estão atualmente previstas e/ ou se o 
custo das matérias-primas vier a cair, isso poderá vir a ter um 
impacto mais positivo sobre as tendências de receitas e ganhos 
do Grupo Linde e a tendência de ganhos da Linde AG do que 
está a ser projetado. 
 
Oportunidades decorrentes de melhorias 
organizacionais e relacionadas com processos 
As melhorias constantes dos processos empresariais e a gestão 
rigorosa dos custos da Linde ajudarão a garantir que a 
rentabilidade e a competitividade do Grupo continuarão a ser 
reforçadas. A Linde desenvolveu um conceito holístico que foi 
concebido para alcançar ganhos de eficiência sustentáveis, 
conhecido como Organização de Alto Desempenho ou HPO. 
Isto está ligado ao objetivos quantificáveis. VER PERSPETIVA, 
PÁGINAS 148 A 150. A Linde vê o maior potencial de 
otimização na cadeia de abastecimento dos seus negócios de gás 
em garrafa e gás liquefeito, bem como nas áreas de compras e 
TI. Um exemplo disto é a padronização e automatização das 
fábricas de enchimento de gases em diversas regiões do mundo. 

Se a Linde excedesse os seus objetivos HPO, isso teria um 
impacto mais positivo sobre as tendências de receitas e ganhos 
no Grupo e na Linde AG do que está a ser projetado. 
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Oportunidades decorrentes do pessoal 
O sucesso de uma empresa depende muito do compromisso, 
motivação e competências dos seus colaboradores e 
executivos. A Linde estabeleceu programas abrangentes para 
promover a motivação do colaborador e a fidelização do 
colaborador. VER COLABORADORES E SOCIEDADE, 
PÁGINAS 120 A 124, E RISCOS PESSOAIS, PÁGINA 145. 
Se estas atividades vierem a ter um maior impacto positivo 
do que está atualmente previsto, isso poderá dar um 
contributo para a receita e ganhos do Grupo e da Linde AG 
maior do que está a ser projetado. 
 
Oportunidades decorrentes de aquisições 
Na sequência da sua aquisição da Lincare e da compra das 
operações de assistência domiciliar da Air Products na 
Europa Continental, no exercício de 2012, a Linde passou a 
ter uma presença global no negócio de assistência 
domiciliar. O Grupo tem agora uma forte posição de 
mercado, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, os 
mercados mais importantes neste domínio. Não há planos 
atuais para aquisições desta ordem de grandeza. No entanto, 
o Grupo continuará a considerar ser possível que acréscimos 
regionais de menor porte sejam feitos para a sua carteira. As 
novas aquisições no negócio de gases industriais regionais 
ou no sector da saúde poderão ter um impacto mais positivo 
sobre as tendências de receitas e ganhos do Grupo Linde e 
da Linde AG do que está a ser projetado. 
 
 
Gestão de risco e sistema  
de controlo interno 
 
Política de risco 
A Linde, uma empresa de tecnologia com operações globais, 
está exposta a uma grande variedade de riscos, no decurso da 
sua atividade internacional. A vontade de assumir riscos 
empresariais permite ao Grupo explorar as oportunidades 
que possam surgir. Por isso, a Linde aceita deliberadamente 
os riscos, desde que sejam razoáveis e possam ser geridos e 
controlados, e suportará tais riscos se houver a expectativa 
de virem a proporcionar oportunidades para criar um 
aumento sustentável do valor do acionista. 

Neste contexto, o propósito da gestão de risco é tornar 
mais seguro que os objetivos de crescimento e ganhos, bem 
como os objetivos estratégicos são cumpridos. O Conselho 
de Administração do Grupo estabeleceu um sistema de 
gestão de risco (Sistema de Gestão de Risco ou sistema 
SGR) abrangente, sistemático e eficiente, cujos princípios 
básicos estão estabelecidos nas orientações do Grupo. O 
sistema SGR foi adaptado para atender à estrutura 
corporativa da Linde. É um componente vital do processo de 
gestão do Grupo e leva em consideração, não só os riscos 
económicos, mas também os riscos ecológicos e sociais. 
 
Sistema Empresarial de Gestão de Risco 
Os elementos-chave do conceito de SGR são o sistema de 
gestão de risco e o sistema de controlo interno, que estão 
inter-relacionados. A conceção dos sistemas baseia-se no 
Modelo de Três Linhas de Defesa (TLoD), proposto na 

recomendação emitida pela FERMA [VER GLOSSÁRIO] e a 
ECIIA [VER GLOSSÁRIO] sobre a aplicação do artigo 41.º da 
8.ª Diretiva da UE, que visa proporcionar uma descrição 
estruturada da interação entre os diversos atores na gestão de 
risco e no controlo interno. 

O sistema de gestão de risco está focado na identificação e 
no tratamento dos riscos. Procurou sempre abordar, não apenas 
os riscos que possam afetar a viabilidade do Grupo, como uma 
preocupação constante, tal como é exigido pela lei alemã sobre 
a Supervisão e Transparência dos Negócios (KonTraG, VER 
GLOSSÁRIO), mas também todos os riscos significativos para o 
Grupo. O padrão internacional ISO 31000/2009, que define as 
melhores práticas para a gestão de risco, constitui o 
enquadramento em torno do qual é construído o sistema de 
gestão de risco da Linde. 

O objetivo do sistema de controlo interno é prevenir os 
riscos decorrentes do curso das operações, através da adoção de 
controlos e processos adequados, especialmente no que diz 
respeito à conformidade com a lei, a conformidade com a 
estratégia, a qualidade da contabilidade e do reporte, a 
qualidade dos processos e a proteção dos ativos. A Linde não se 
limita aos riscos que possam ter um impacto directo sobre os 
ativos líquidos, a situação financeira ou os resultados das 
operações do Grupo, mas examina igualmente os riscos que 
poderão só ter um impacto indireto sobre os principais dados 
financeiros, tais como os riscos para a reputação do Grupo. O 
sistema de controlo interno compreende todos os controlos e 
processos que são incorporados nas operações comerciais do 
Grupo. A estrutura do sistema de controlo interno é baseada em 
torno do enquadramento globalmente reconhecido, publicado 
em 2013 pelo COSO (Committee of Sponsoring Organisations 
of the Treadway Commission) e intitulado “Controlo Interno – 
Estrutura Integrada”. 
 
Sistema de controlo interno 
Os dirigentes das Funções Corporativas & de Apoio do Grupo 
são responsáveis pelo estabelecimento de processos e sistemas 
de controlo nas suas próprias áreas, para garantir a 
conformidade com as exigências legais e as orientações 
internas. As últimas, em particular, são revistas regularmente, 
para garantir as melhores práticas dentro e fora do Grupo.  Os 
dirigentes das Funções Corporativas & de Apoio realizam 
avaliações de risco, numa base regular, para harmonizarem as 
suas atividades de gestão de risco, adaptando-as a qualquer 
mudança na situação de risco. Neste contexto, os principais 
controlos internos (controlos-chave) são registados e 
documentados centralmente. 

As orientações emitidas centralmente são um componente 
essencial destes controlos-chave. Exemplos destas orientações 
são:  
 
– Orientação sobre despesas de capital: O processo de 

decisão e alocação de despesas de capital do Grupo está 
centralizado. Cada item importante de despesas de capital é 
aprovado por uma  comissão de investimento central e/ ou 
pelo Conselho de Administração do Grupo Linde. 

– Orientação sobre a Tesouraria: A orientação sobre a 
Tesouraria, que se aplica a todo o mundo, aborda 
essencialmente os riscos financeiros com que um grupo com 
operações globais se poderá ver confrontado, tais como o 
risco de contraparte, o risco de liquidez e os riscos decorrentes 
das mudanças nas taxas de juros e taxas de câmbio. São 
definidas orientações claras para que o Grupo possa 
minimizar estes riscos e geri-los ativamente. 
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Um relatório mensal acerca destes riscos é produzido pela 
Comissão de Tesouraria, que é presidida pelo membro do 
Conselho de Administração do Grupo, que é responsável 
pelas finanças.  

– Orientação sobre as compras: As atividades de compras 
globais apresentam ao Grupo Linde um conjunto complexo 
de exigências, em termos da sua conduta empresarial. A 
Linde adere aos princípios da concorrência livre e leal. Por 
isso, o Grupo rejeita quaisquer práticas empresariais ilegais 
na compra de bens e serviços. A Linde acrescentou ao 
código de conduta dos seus colaboradores uma orientação 
sobre as compras que se aplica igualmente a todo o pessoal 
do Grupo. Nestas regras, a Linde estabelece os princípios 
relativos à conduta empresarial e de prevenção de conflitos 
de interesse.  

– Orientação sobre a responsibilidade corporativa: A 
Linde está empenhada num comportamento responsável em 
todas as suas divisões. A orientação sobre a 
responsabilidade corporativa define os princípios para a 
sustentabilidade do Grupo. Em áreas individuais, tais como 
a segurança e a proteção ambiental, a Linde imaginou 
orientações e padrões complementares que dão exemplos 
concretos de como incorporar a orientação sobre a RC na 
vida quotidiana do Grupo. 

– Conformidade anticorrupção: Para evitar o risco de 
corrupção, a Linde introduziu uma orientação sobre como 
os colaboradores do Grupo devem lidar com prendas, 
hospitalidade e convites. Na área de produto da saúde, estas 
regras são definidas com mais pormenor e completadas 
pelo Guia global de Conformidade da Saúde. 

– Código de Conduta dos Fornecedores do Grupo Linde: 
Para evitar a ocorrência de riscos ecológicos, sociais e de 
conformidade na cadeia de abastecimento, a Linde 
introduziu um Código global de Conduta para 
Fornecedores. Além disso, o Grupo realizou uma análise 
dos riscos de sustentabilidade da sua cadeia de 
abastecimento, com um parceiro externo, que formará a 
base para novas medidas destinadas a alcançar uma gestão 
sustentável da cadeia de abastecimento dentro do Grupo. 

– Orientação de conformidade para parceiros de 
negócios: No decurso da prevenção de corrupção, há um 
risco significativo de envolvimento indevido de agentes, 
representantes comerciais, patrocinadores, conselheiros e 
pessoas comparáveis (parceiros de negócio). A Linde 
emitiu a orientação do Grupo sobre como lidar com 
parceiros de negócios, de modo a que os pagamentos 
divulgados, aos parceiros de negócios, sejam 
exclusivamente relativos a atividades legítimas e de modo a 
evitar até mesmo a aparência de má conduta. Assim, por 
exemplo, antes de um contrato ser celebrado, deverá ser 
conduzida uma avaliação do parceiro de negócios, baseada 
em determinados critérios.  

 
Além de pôr em prática os padrões essenciais acima 
referidos, cada unidade operacional é responsável pela 
adaptação do sistema de controlo interno às necessidades 
locais e à funcionalidade do sistema.  

A avaliação do sistema de controlo interno é realizado, a 
intervalos regulares, por parte das unidades operacionais e 
pelas Funções Corporativas & de Apoio, com base na 
autoavaliação. A autoavaliação envolve as empresas e as 
Funções Corporativas & de Apoio, por exemplo, 
documentando se os processos nas áreas funcionais 
individuais cumprem as regras 

e as exigências de segurança, e se os controlos-chave postos em 
prática foram eficazes. A Auditoria Interna é responsável pela 
coordenação e avaliação deste processo. 
 
Sistema de controlo interno relacionado com a contabilidade 
Os procedimentos para a elaboração das demonstrações 
financeiras do Grupo são definidas centralmente, monitorizadas 
e postas em prática. 

As orientações contabilísticas e de reporte que se aplicam a 
todo o Grupo estabelecem as exigências mínimas para as 
unidades locais e garantem a conformidade com as normas 
legais e os estatutos da sociedade.  

As operações contabilísticas são registadas pelas 
subsidiárias locais do Grupo Linde. No exercício de 2010, a 
Linde começou a concentrar algumas funções de contabilidade 
nos centros de serviços compartilhados, de modo a centralizar e 
padronizar os seus processos. Os centros de serviços 
compartilhados estão agora a ser encontrados na Europa e na 
Ásia e prestam serviços a países da Europa, Ásia e América do 
Norte. Os controlos existentes foram transferidos ao mesmo 
tempo que as funções, enquanto também foram postos em 
prática controlos adicionais para garantir uma contabilidade 
adequada. 

Esta informação, registada localmente ou nos centros de 
serviços compartilhados, é combinada com informação 
suplementar, num pacote de reportes do Grupo, e submetida 
pelas unidades locais, através de um sistema padronizado de 
reporte à escala do Grupo. 

O sistema de reporte e de consolidação é um sistema 
totalmente integrado, que não só recolhe dados para a 
elaboração das demonstrações financeiras trimestrais e das 
demonstrações financeiras do Grupo, de forma sistemática, mas 
também providencia dados para as contas de gestão mensais, 
dados de orçamento e dados relevantes para o Controlo 
Financeiro e outros departamentos centrais. Todos os 
procedimentos de consolidação são realizados de forma 
centralizada. Em casos particulares, tais como o cálculo das 
responsabilidades com pensões, são utilizados especialistas 
externos. 

Os procedimentos do sistema de controlo interno, que estão 
voltados para uma correta elaboração e fiabilidade dos registos 
contabilísticos do Grupo, garantem que as transações comerciais 
são registadas em tempo útil, em conformidade com as normas 
legais e os estatutos da sociedade e que os registos destas 
operações estão completos. Garantem igualmente que os 
inventários estão devidamente elaborados e que o ativo e o 
passivo são devidamente reconhecidos, calculados e divulgados. 
A separação das funções de administração, implementação, 
execução e autorização reduz a chance de fraude. 

Os controlos-chave utilizados para garantir a correta 
elaboração e fiabilidade dos registos contabilísticos são: 
 
– controlos automatizados, tais como controlos de plausibilidade 

dos valores e sistemas de controlo de acesso baseados no 
conceito de autorização, 

– controlos manuais, tais como análises de variância e 
tendência, com base na definição de valores-chave e 
comparações-chave com valores do orçamento. A fiabilidade 
dos procedimentos de contabilidade também é sustentada por 
debates mensais com as unidades operacionais acerca dos 
principais valores-chave. 
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O sistema de controlo interno relacionado com a 
contabilidade garante que o processo contabilístico e de 
reporte está em conformidade com as Normas Internacionais 
de Contabilidade (IFRS), tal como são adotadas na União 
Europeia, o Código Comercial Alemão (HGB) e outros 
regulamentos e leis relevantes. 
 
Sistema de gestão de risco 
Estrutura e responsabilidades 
O departamento central de gestão de risco é responsável pela 
elaboração de um processo de gestão de risco padronizado à 
escala do Grupo e pelo reporte de risco. Aqueles que têm 
responsabilidades, a nível local, pelo risco nas unidades 
operacionais são responsáveis pela implementação do 
processo de gestão de risco elaborado centralmente. 

A Linde distingue entre riscos relativos a todo o Grupo 
(riscos do Grupo e riscos corporativos) e os riscos 
decorrentes das atividades dos segmentos operacionais 
(riscos empresariais). Os riscos do Grupo e os riscos 
corporativos são identificados pelos membros do Conselho de 
Administração e/ ou dirigentes das Funções Corporativas & 
de Apoio e geridos pelo pessoal a quem a responsabilidade 
por esses riscos foi atribuída. Os riscos empresariais são 
geridos pelos responsáveis dos segmentos operacionais nas 
divisões. Eles identificam, analisam, gerem e monitorizaram 
os riscos nas suas respetivas áreas, numa base contínua, 
enquanto o nível seguinte de gestão é responsável por 
controlar esses riscos. 

Para assegurar que os procedimentos padrão são 
aplicados à identificação e avaliação dos riscos empresariais 
nos segmentos operacionais, o departamento central de 
gestão de risco proporciona aos responsáveis pela gestão de 
risco as ferramentas e os métodos de que eles necessitam. 
Coordena igualmente, a nivel do Grupo, o registo de todos os 
riscos significativos para o Grupo e continua a desenvolver as 
ferramentas e os métodos exigidos para identificar e avaliar 
os riscos. 

Reconhecimento de riscos, avaliação e gestão 
No coração de toda a gestão de risco está um processo cíclico, 
sistemático de gestão de risco, que envolve uma série de etapas, 
desde a identificação de um risco, à análise, avaliação e gestão do 
risco e, finalmente, à monitorização das medidas a tomar como 
reação ao risco. 

A equipa de gestão de cada unidade operacional do Grupo 
analisa os principais riscos que afetam essa unidade. Os 
executivos das várias unidades classificam cada um dos riscos que 
identificaram e avaliam-no em termos de critérios determinados 
centralmente, incluindo o impacto potencial do risco no Grupo e a 
probabilidade prevista da sua ocorrência. Ao analisar o impacto 
do risco, a Linde considera não apenas o impacto sobre os 
resultados das operações, mas também o impacto sobre os 
aspectos não monetários, tais como a segurança, o serviço, a 
reputação e a estratégia. Ao avaliar o impacto potencial dos riscos 
e a probabilidade prevista da sua ocorrência, as unidades 
operacionais utilizam uma escala padrão elaborada pelo 
departamento central de gestão de risco. Esta escala tem quatro 
notações diferentes de risco que variam de baixo risco a risco 
muito elevado. A cada risco é atribuído uma notação de risco, 
nesta escala padrão, com base no seu impacto potencial e uma 
classificação de risco com base na probabilidade prevista da sua 
ocorrência. 

Em relação a cada risco, o passo seguinte dos responsáveis 
será planear as medidas que poderão ser tomadas para gerir o 
risco, de modo a que o risco possa ser reduzido para um nível 
aceitável. A gestão do risco compreende uma seleção ou uma 
combinação de medidas para evitar o risco, transferir o risco, 
reduzir o risco e controlar o risco. Para cada risco, a 
responsabilidade pelo risco é assumida por um indivíduo 
designado pela administração. Esta pessoa monitoriza, em 
seguida, o risco e gere o manuseamento do risco. 

As unidades operacionais registam as informações reunidas 
através do processo de gestão de risco nos registos de risco. Estes 
registos são atualizados pelo menos uma vez por trimestre. Os 
workshops de risco que envolvem as equipas de gestão das 
unidades operacionais são uma ferramenta importante para a 
Linde identificar e avaliar os riscos e determinar as medidas a 
tomar para reduzir esses riscos. São levadas em consideração uma 
grande variedade de áreas que possam implicar riscos, tanto 
dentro como fora do Grupo, quando se trata de identificar os 
riscos. As áreas abrangidas pelas avaliações de risco incluem não 
só os processos internos e os recursos, mas também o ambiente 
económico, financeiro, jurídico e regulamentar, assim como 
aspetos sociais e ecológicos. 

O seguro é uma ferramenta especial que é concebida para 
transferir o risco. A Linde faz um seguro adequado contra perdas 
potenciais e cobertura da responsabilidade civil para garantir que 
as potenciais consequências financeiras de quaisquer riscos que 
possam surgir serão eliminadas ou limitadas. O Grupo assegura 
constantemente que o seu seguro está a um nível ótimo, com base 
nas exigências específicas das unidades empresariais. 
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Reporte de risco 
O reporte de risco é conduzido pelo departamento central de 
gestão de risco. As unidades incluídas no processo de reporte 
de risco poderão ser diferentes das que são incluídas na 
consolidação, na medida em que o reporte de risco se aplica a 
todas as unidades operacionais que estejam totalmente 
consolidadas ou incluídas nas demonstrações financeiras do 
Grupo, numa base de linha a linha, e nas quais a receita anual 
exceda um determinado valor determinado internamente. 
Além disso, outras unidades operacionais que não preencham 
os critérios acima referidos poderão ser incluídas no processo 
de reporte de risco, com base em avaliações específicas de 
risco. São aplicados padrões uniformes a todo o Grupo, no 
reporte do estado de quaisquer riscos significativos e de 
eventuais alterações desses riscos. As unidades locais fazem 
os seus reportes de risco, utilizando ferramentas a nível do 
grupo, com base na web. Além disso, os riscos que surgem 
inesperadamente ou que têm repercussões em todo a Grupo, 
são comunicados diretamente ao pessoal apropriado do 
Grupo, independentemente dos canais normais de reporte. 

A cada trimestre, é apresentado ao Conselho de 
Administração um relatório de risco, elaborado pelo 
departamento central de gestão de risco, que é então 
analisado numa reunião do Conselho de Administração. O 
Conselho de Administração apresenta um relatório sobre a 
situação de risco do Grupo nas reuniões trimestrais da 
Comissão de Auditoria. 

O relatório de risco apresentado ao Conselho de 
Administração compreende informações sobre o estado dos 
riscos corporativos e empresariais significativos do Grupo, e 
quaisquer alterações a tais riscos, bem como uma descrição 
das atividades do departamento central de gestão de risco. 

A importância de cada risco é avaliada e reportada 
através da utilização do sistema central de avaliação de risco, 
para considerar as notações de risco, com base no impacto 
potencial do risco e na probabilidade prevista da sua 
ocorrência. 
 
Auditoria 
O departamento de auditoria interna efetua análises, com 
intervalos regulares, acerca da eficiência e eficácia do 
sistema de gestão de risco e do sistema de controlo interno. 
Auditores externos independentes (KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) avaliam igualmente a 
eficácia do sistema de reconhecimento precoce dos riscos e 
apresentam relatórios regulares, a um nível global, sobre os 
resultados das suas avaliações, ao Conselho de 
Administração e ao Conselho de Supervisão do Grupo. 

A KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft audita 
igualmente as demonstrações financeiras do Grupo e realiza 
uma análise dos relatórios financeiros intercalares e 
semestrais. As unidades operacionais que são relevantes para 
o Grupo também estão sujeitas a uma avaliação ou auditoria 
de empresas da rede KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. No decurso da auditoria às 
demonstrações financeiras do Grupo, questões fundamentais 
de auditoria também são regularmente identificadas e 
reportadas. 

Quer os auditores externos quer os auditores internos 
estão envolvidos nos testes dos subsistemas que são 
relevantes para a contabilidade e o reporte, tais como o 
sistema de Tesouraria e os sistemas de contabilidade das 
unidades operacionais. 

Melhoria contínua 
O sistema de gestão de risco da Linde está orientado para o 
futuro. Está continuamente a ser melhorado, de modo a aumentar 
a sua eficácia. 

Os controlos internos relevantes, relacionados com a 
contabilidade, são revistos e otimizados numa base regular, para 
garantir um processo eficiente e funcional. Por exemplo, o plano 
de contabilidade utilizado em todo o Grupo, é adaptado 
regularmente para ir ao encontro de novas exigências internas ou 
externas. 

Além disso, a Linde avalia todas as orientações que se 
aplicam às unidades operacionais e Funções Corporativas & de 
Apoio, sempre que necessário, de modo a assegurar que os 
processos são melhorados e aperfeiçoados. 
 
 
Áreas de risco 
 
Os riscos que a Linde considera significativos e que poderão ter 
um impacto adverso relevante no Grupo Linde e nos seus ativos 
líquidos, na situação financeira e nos resultados das operações, 
caso ocorram, são descritos a seguir. 

Compreendem, em primeiro lugar, os riscos corporativos & 
do Grupo individuais ou os riscos do negócio a que, 
independentemente da probabilidade da sua ocorrência, foram 
atribuídos a mais alta das quatro notações na escala de notação, 
em termos do seu impacto potencial. Em segundo lugar, 
compreendem os aglomerados de riscos empresariais individuais 
com a mesma causa que não são significativos para o Grupo 
Linde, em termos da sua notação individual, para o potencial 
impacto do risco, mas poderão ter um impacto adverso 
significativo, se vistos como um aglomerado de riscos agregados. 

Para proporcionar uma melhor visão geral, os riscos são 
resumidos a seguir por área de risco. Cada área de risco 
representa a principal causa direta do risco. É apresentada não 
apenas a descrição do impacto potencial do risco, mas também 
das principais estratégias a serem atualmente empregadas para 
gerir o risco (numa perspetiva de rede). Salvo indicação em 
contrário, os riscos estão relacionados com todos os segmentos 
reportáveis, embora a extensão em que o estão possa variar. 

A ordem pela qual as áreas de risco são apresentadas baseia-
se na atual estimativa do Grupo em relação à importância relativa 
global da área de risco, em comparação com as outras áreas de 
risco, começando pela área de risco com maior importância 
relativa. Isto não se aplica à descrição dos riscos no interior de 
uma área de risco. A estimativa da importância relativa de uma 
área de risco é baseada numa avaliação exaustiva do número total 
de todos os riscos individuais incluídos na área de risco e nas 
notações do potencial impacto desses riscos. 
 
Riscos económicos 
Sob os riscos económicos, a Linde inclui os riscos decorrentes da 
incerteza da economia global, bem como os riscos dos clientes e 
das vendas que se relacionam com clientes específicos, 
segmentos de produtos ou mercados de vendas. Aqui, os riscos 
relevantes para a Linde são os riscos associados à concorrência, 
os riscos associados com a fixação de preços e os riscos 
associados à comercialização de projetos novos ou já existentes 
dos clientes. 
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Riscos associados à economia global 
Como uma empresa com operações globais, a Linde está 
dependente das tendências cíclicas da economia global. Os 
seguintes fatores de risco continuam a aumentar a incerteza 
sobre as tendências económicas globais que temos pela 
frente: os altos níveis de dívida soberana em economias 
importantes, a incerteza nos mercados financeiros, a 
estagnação económica em curso em grande parte da Europa 
e os sentimentos associados de insegurança quanto à 
evolução futura na zona euro, as dúvidas sobre se a 
perspetiva de crescimento económico positiva nos Estados 
Unidos permanecerá estável, o potencial para uma maior 
desaceleração do crescimento nos mercados asiáticos e 
outros mercados em crescimento, o ambiente económico 
débil na região do Pacífico Sul e o futuro político 
imprevisível de pontos de conflito geopolíticos em todo o 
mundo. O alto nível de volatilidade dos mercados 
financeiros ainda está a tornar difícil chegar a uma avaliação 
precisa dos ativos líquidos futuros, da situação financeira e 
dos resultados das operações do Grupo Linde. No caso de a 
economia global se debilitar de forma significativa, haverá 
uma ameaça de perda de vendas, uma potencial falta de 
novos negócios e um aumento do risco de dívidas 
incobráveis nos negócios operacionais, devido à crescente 
incapacidade dos clientes para efetuarem os pagamentos 
(risco de contraparte). 

Na sua função de empresa-mãe do Grupo Linde, a Linde 
AG mantém investimentos em empresas do Grupo. A 
quantia escriturada desses investimentos correm o risco de 
uma diminuição de valor se a situação económica dessas 
empresas do Grupo mudar para pior. Este cenário poderá ter 
um impacto adverso sobre o resultado líquido do exercício 
da Linde AG.  

A Linde opera em muitos países e regiões, abastecendo 
quase todos os sectores da indústria. Não está exposta à 
volatilidade do mercado de um único cliente final, devido ao 
elevado nível de diversificação de clientes finais, tanto em 
termos de aplicações como da sua situação geográfica. O 
impacto dos ciclos económicos sobre o Grupo é reduzido, 
como resultado do duplo foco da Linde, no seu negócio de 
gases (que compreende uma grande variedade de áreas de 
aplicação) e na construção de fábricas (com as suas linhas de 
produtos diversificados). Estes dois sectores podem ser 
afetados de forma diferente, em termos de receita e ganhos, 
quando há mudanças em determinadas condições 
económicas. Embora isto não signifique que o Grupo seja 
capaz de evitar uma diminuição potencial da procura global, 
com um impacto negativo nos seus objetivos de crescimento, 
não significa que não possa ser capaz de mitigar os efeitos 
de um tal declínio. 

Riscos associados à concorrência 
A competição global significa que o Grupo está exposto ao risco 
de perder quota de mercado que, por sua vez, poderá resultar 
numa queda de receita e lucro. Deverá verificar-se um aumento 
da concorrência em mercados com bom potencial de crescimento, 
apesar das altas barreiras à entrada no mercado. Os mercados 
mais maduros tendem a ser mais estáveis. Ao mesmo tempo, as 
perspetivas de crescimento mais débeis e a migração das 
indústrias existentes para economias com custos mais baixos 
estão a aumentar a pressão económica sobre esses mercados.  

Um exemplo de um aumento do risco de concorrência através 
dos preços pode ser visto na área de produto da saúde, devido à 
pressão de custos no sector da saúde e da tendência atual para a 
subcontratação, por parte da administração pública e dos fundos 
de seguros de saúde. Estes fatores são especialmente evidentes 
nos mercados de vendas dos Estados Unidos e da Europa. 

A estratégia primordial da Linde é combater os riscos 
associados à concorrência, através da constante condução de 
análises acerca da conjuntura do seu mercado, da sua situação em 
relação à concorrência e do quadro jurídico em cada segmento de 
negócio e região. O Grupo obtém informações vitais sobre as 
exigências dos clientes através do contacto regular com os 
clientes, reforçando a sua proximidade com o mercado. A Linde 
utiliza as informações que recebe para desenvolver e fornecer 
produtos adaptados a atender as necessidades do mercado, a 
reforçar a sua posição competitiva e a continuar a aumentar a sua 
visibilidade no mercado. 

Por exemplo, no caso dos gases industriais, a Linde é capaz 
de se destacar da concorrência, como resultado da sua experiência 
técnica em aplicações de gases e do seu perfil como provedor 
integrado de gases e serviços de engenharia, que pode oferecer 
diversos modelos de construção e operação. Outro exemplo de 
como a Linde contraria os riscos decorrentes da concorrência de 
preços pode ser vista na área de produto de Saúde do Grupo, onde 
está focada no desenvolvimento de produtos e serviços que 
tenham em conta a crescente pressão descendente sobre os custos 
no sector da Saúde. Entre eles, destacam-se, por exemplo, as 
novas formas de tratamento que reduzem a duração do tempo 
gasto pelos pacientes em hospitais e a utilização de novas 
tecnologias que tornam possível tratar os pacientes através de 
assistência domiciliar, de forma mais eficiente. Estas inovações 
também são promovidas através da realização de inquéritos 
específicos a clientes de saúde numa base regular. 

Ao simplificar as suas estruturas de organização, tornando 
assim mais rápida a tomada de decisão, e através do aumento da 
delegação de responsabilidades às regiões, o Grupo tem como 
objetivo continuar a melhorar o seu foco no cliente e a sua 
capacidade de agir rapidamente quando põe em prática o 
desenvolvimento de produtos feitos à medida e projetos de gases 
integrados.  

Além disso, a Linde continua a aplicar rigorosamente os seus 
regimes de redução de custos e a melhorar a eficiência dos seus 
processos, com o objetivo de reforçar a sua competitividade. Por 
exemplo, na construção de fábricas, os especialistas das Divisões 
de Engenharia e de Gases da Linde têm vindo a trabalhar no 
reforço da competitividade da carteira de fábricas, adotando uma 
padronização e modularização ainda maiores. No negócio do gás 
em garrafa, foi desenvolvido um programa de fábrica modular, 
redimensionável para fábricas de enchimento. 
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No futuro, isto deverá tornar possível que se utilize uma 
abordagem modular para adaptar as fábricas de enchimento à 
variedade de condições de mercado, de modo a que não seja 
preciso muito espaço, alcançando ainda assim uma maior 
produtividade e fornecendo uma ótima segurança no 
trabalho. 
 
Riscos associados à comercialização 
Os riscos do cliente e das vendas, associados à 
comercialização de novos projetos de clientes e de projetos já 
existentes, não poderão ser eliminados, especialmente nos 
mercados em crescimento. Poderá haver razões técnicas ou 
económicas do lado do cliente ou dos mercados de vendas 
que possam exigir que sejam feitas modificações no projeto, 
como resultado de poder não ser possível produzir na íntegra 
as quantidades inicialmente assumidas no plano de negócios 
ou de só poder ser possível produzir tais quantidades com 
atraso. Isto poderia dar origem não só a processos de 
produção não rentáveis, mas também a desvios adversos 
significativos no fluxo de caixa orçamentado, 
comprometendo assim os objetivos de receita e ganhos 
associados ao investimento. Para garantir que as deficiências 
críticas são identificadas e corrigidas numa fase precoce, a 
Linde introduziu a atribuição de prioridades a projetos e 
medidas adicionais de gestão de projetos. Além disso, o 
Grupo tomou medidas para assegurar que todas as partes 
relevantes estão envolvidas na avaliação de risco antes que o 
projeto se inicie. 
 
Riscos associados à fixação de preços 
Os riscos associados à fixação de preços surgem geralmente 
em áreas em que certos aumentos de custos não podem ser 
transferidos para o cliente, através da indexação de preços 
incluída no contrato. Aqui, o elevado nível de volatilidade 
dos preços da energia e do preço das matérias-primas, 
significa que há um risco de os objetivos de receita e ganhos 
poderem não ser cumpridos se o aumento dos custos 
resultante não for, de todo, tido em consideração quando se 
acordam os contratos e a fixação de preços, não forem tidos 
em consideração em tempo útil ou forem tidos em 
consideração, mas levarem a uma perda de quota de 
mercado. Para evitar este risco, o instrumento central de 
preços da Linde, desenvolvido como parte de uma iniciativa 
HPO, está atualmente a ser posto em prática nas regiões, 
juntamente com programas de padronização e de formação 
da política de preços do Grupo. Ao ter em consideração uma 
ampla variedade de fatores, o instrumento central de preços 
torna possível chegar a preços mais reais, mais diferenciados. 
No futuro, isto irá manter a rentabilidade do produto, 
enquanto, ao mesmo tempo, preservará com sucesso a quota 
de mercado. 
 
Riscos associados à prestação de serviços 
Os riscos associados à prestação de serviços compreendem 
todos os riscos decorrentes de processos que ocorrem nos 
locais operacionais das divisões da Linde, incluindo a 
distribuição de produtos aos clientes e os serviços 
relacionados de logística. Entre eles, destacam-se os riscos 
de segurança durante o processo de produção, riscos de 
produção, tais como falhas nas máquinas, avarias na fábrica e 
estrangulamentos de capacidade, riscos do projeto de 
construção da fábrica e riscos associados aos produtos e 
serviços. 

Riscos de segurança 
A fabricação de produtos e a construção de fábricas pelo Grupo 
poderá acarretar riscos associados à produção, ao enchimento, 
armazenamento e transporte de matérias-primas, bens ou 
resíduos. Estes riscos, se não forem tratados adequadamente, 
poderão levar a danos pessoais, danos materiais ou danos 
ambientais que, por sua vez, poderão resultar em interrupções 
nos negócios, penalidades monetárias, pagamentos de 
compensações ou custos de descontaminação ambiental. 
Também a reputação do Grupo Linde poderia ser afetada se 
algum destes eventos ocorresse.  

A Linde esforça-se por ser um líder nas áreas da segurança, 
proteção da saúde e proteção ambiental. Todos estes aspetos 
estão integrados nos seus sistemas de gestão. A função HSE 
(Saúde, Segurança e Meio Ambiente) gere, a nivel do Grupo, o 
processo contínuo de melhoria nestas áreas. 

Uma das principais estratégias de prevenção do Grupo é a 
garantia de padrões elevados de segurança para os processos de 
produção e os processos de serviços. Os processos com uma 
exposição particularmente elevada ao risco têm de cumprir 
exigências rigorosas de segurança. Uma das maneiras como a 
Linde lidou com isto foi através do desenvolvimento e introdução 
de um Programa de Avaliação de Riscos Graves. Este programa é 
utilizado para a avaliação sistemática dos riscos que possam 
conduzir a acidentes ou danos à propriedade ou ao meio 
ambiente. Ajuda o Grupo a minimizar o risco de incidentes que 
possam ocorrer se os níveis de segurança que são mantidos nos 
seus processos forem insuficientes e está a ser constantemente 
atualizado, de modo a abranger novos riscos potenciais. Na 
Divisão de Engenharia, a Linde coloca igualmente uma grande 
ênfase na integração uniforme de segurança, saúde e proteção 
ambiental e na qualidade dos processos de construção de fábricas 
e de execução de projetos. Através da aplicação de padrões de 
gestão baseados em processos claramente estruturados, o Grupo 
assegura que os aspectos relevantes, do projeto de engenharia à 
montagem e entrada ao serviço das fábricas nos locais do projeto, 
estão previstos, postos em prática e monitorizados. 

Os desastres naturais, as pandemias e o terrorismo ou outros 
ataques criminosos também representam um risco para os 
colaboradores e os ativos líquidos, a situação financeira e os 
resultados das operações do Grupo. Estes riscos poderão também 
ter um impacto indireto sobre a Linde se os clientes do Grupo 
forem significativamente afetados por qualquer um deles.  

A Linde aborda estes riscos, que são cobertos, em alguns 
casos, por seguro, através da Gestão da Continuidade das 
Atividades. Nas unidades empresariais, sob a direção da função 
HSE, a nivel do Grupo, são postas em prática medidas de 
redução de riscos locais e planos de contingência. O objetivo é 
minimizar, tanto quanto possível, as consequências potenciais de 
eventos graves e garantir o mais rápido retorno possível às 
operações normais, mesmo no caso de eventos altamente 
improváveis ou perdas de natureza grave. 
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Riscos de produção 
Uma longa paralisação de uma das principais fábricas da 
Linde ou de uma fábrica no próprio local do cliente poderia 
afetar adversamente os resultados das operações e a 
reputação do Grupo. Isso seria particularmente verdadeiro se 
a interrupção do negócio tivesse sido causada por um 
acidente de que também tivessem resultado acidentes 
pessoais ou danos ao meio ambiente. 

Por isso, a Linde dá elevada prioridade a medidas 
destinadas a prevenir interrupções dos negócios. Entre elas, 
destacam-se, nomeadamente, a monitorização e manutenção 
das fábricas, de modo a que tais incidentes possam ser 
evitados, e o fornecimento de peças de reposição de 
importância estratégica. Se, apesar destas medidas 
preventivas, vier a ocorrer uma interrupção dos negócios, o 
Grupo tem redes de abastecimento que operam entre as 
fábricas de produção, de modo a que qualquer interrupção 
dos negócios tenha apenas um efeito limitado ou mesmo 
nenhum efeito sobre os seus clientes. 

Na área de produto do gás liquefeito e do gás em garrafa, 
as fábricas-chave são instalações de armazenamento e 
fábricas de enchimento. Muitas destas fábricas duplicam-se 
como importantes centros logísticos e de distribuição para 
regiões inteiras, fornecendo gases a clientes e parceiros de 
distribuição, a partir de fábricas de produção próximas. A 
disponibilidade de instalações de armazenamento e fábricas 
de enchimento garante elevados padrões de entrega, prazos 
de entrega curtos e custos mínimos de transporte em cada 
região. 

Uma longa paralisação de uma das principais fábricas do 
Grupo poderia, por isso, ter um impacto negativo em vários 
produtos e num certo número de clientes diversos de uma 
região. A conformidade estrita com padrões de qualidade e 
segurança e padrões de proteção do ambiente, durante o 
fabrico, armazenamento, transporte e utilização de produtos 
da Linde, é um elemento importante para a prevenção de 
interrupções dos negócios. Além disso, a construção 
modular dos locais e a instalação de sistemas de enchimento 
abundantes e versáteis contribuem para a robustez dos locais 
e dos seus processos. Tal como para as fábricas no próprio 
local, a Linde também tem uma rede de fornecimento na 
maioria das regiões que têm fábricas de enchimento o que 
contribuiria para reduzir ou evitar o impacto negativo de 
uma interrupção dos negócios num determinado local. 

 
Riscos de projeto na construção de fábricas 
Os complexos projetos de construção de grandes  fábricas 
colocam problemas particulares à gestão de risco. A Divisão 
de Engenharia do Grupo lida com contratos significativos, 
que podem atingir valores de várias centenas de milhões de 
euros e em que a construção poderá levar uma série de anos. 

Normalmente, a divisão está envolvida no projeto e 
construção de fábricas chave na mão. Os riscos potenciais 
poderão surgir como resultado de os cálculos de custos e 
execução de tais projetos complexos estarem sujeitos a 
incertezas. Os riscos poderão incluir problemas técnicos 
inesperados, estrangulamentos no abastecimento e 
problemas de qualidade com fornecedores de componentes 
principais, desenvolvimentos imprevistos durante a 
montagem no local e problemas com parceiros ou 
subempreiteiros. Estes riscos poderão causar atrasos no 
projeto e derrapagens nos custos. Para gerir os riscos na 
construção de fábricas, a Linde emprega métodos 
experimentados e testados, mesmo na fase de apresentação 
de propostas, para avaliar o impacto de potenciais desvios 
dos custos orçamentados de componentes individuais sobre a 
rentabilidade de um projeto em larga escala. 

O Grupo conduz simulações das oportunidades e dos riscos 
associados a cada projeto, utilizando métodos numéricos de 
análise. Ao monitorizar continuamente as mudanças nos 
parâmetros, ao longo do andamento do projeto, a Linde é capaz 
de identificar potenciais riscos no projeto, numa fase inicial, e de 
tomar as medidas adequadas para os combater. Estas ferramentas 
de gestão de risco estão constantemente a ser atualizadas e 
modificadas para atender às crescentes procuras do mercado. 

 
Riscos associados a produtos e serviços 
Os riscos associados a produtos e serviços podem, em casos 
extremos, resultar em consequências, tais como potenciais 
pedidos de indemnização, contratos que deixam de ser 
prolongados e danos à reputação do Grupo. As principais causas 
possíveis dos riscos associados aos produtos e serviços são os 
defeitos do produto ou a insuficiência do nível de atendimento ao 
cliente quando a Linde está a fornecer serviços, especialmente na 
divisão Gist ou na área de produto da Saúde. 

Por isso, a Linde contraria tais riscos através da manutenção 
da segurança e da qualidade dos seus produtos, da informação 
sobre o produto e dos serviços. Para garantir que os produtos são 
seguros, a gestão de risco é baseada no conceito de gestão de 
produto. São analisados os potenciais perigos e riscos que um 
produto poderá trazer aos seres humanos e ao meio ambiente, 
durante o seu ciclo de vida, e determinado o seu risco potencial 
relevante. A Linde toma as medidas que são necessárias para 
evitar os riscos que foram identificados ou, se tal não for possível, 
para reduzir os riscos a um nível aceitável. 

A gestão do produto começa no momento em que as matérias-
primas fundamentais e os fornecimentos e serviços são 
comprados. O Grupo favorece fornecedores que visem atingir os 
mesmos padrões elevados de segurança no trabalho, proteção da 
saúde, proteção ambiental e qualidade da própria Linde e que 
possam demonstrar isso mesmo, por exemplo, pelo facto de terem 
em vigor os sistemas de gestão apropriados. 

Os clientes também estão envolvidos na gestão da segurança. 
Na Divisão de Gases, a Linde conduz rastreios de clientes de 
produtos críticos antes da sua entrega. Estas investigações visam 
minimizar os riscos que possam resultar da manipulação indevida 
de gases ou produtos químicos do Grupo. 

A Linde atualiza continuamente as informações de segurança 
do produto, tais como fichas de segurança do produto. O Grupo 
tem em conta as orientações nacionais e internacionais, tais como 
o REACH (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de 
Produtos Químicos) e o GHS (Sistema Mundial Harmonizado de 
Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos). Se, apesar de 
todas estas precauções, surgirem problemas, as equipas de 
emergência do Grupo estão em estado de alerta para dar apoio. 

Para garantir os mais altos níveis de segurança para os 
doentes, ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos 
farmacêuticos da Linde, tais produtos são monitorizados de forma 
contínua, utilizando o Sistema de Deteção do Sinal de Vigilância 
[VER GLOSSÁRIO]. É realizada uma análise regular da 
segurança dos produtos farmacêuticos em Relatórios Periódicos 
de Segurança (RPS). 
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Riscos dos mercados financeiros e risco do país 
Riscos dos mercados financeiros 
Devido às suas operações globais, a Linde está exposta a 
uma série de riscos dos mercados financeiros. Incluem, em 
particular, o risco de contraparte, o risco de liquidez e os 
riscos decorrentes de movimentos nas taxas de juros e nas 
taxas de câmbio. Estes riscos continuam a ser monitorizados 
de perto, dada a incerteza nos mercados financeiros, 
especialmente na zona euro. 

As estratégias básicas para a gestão do risco de taxa de 
juro, risco cambial e risco de liquidez e os objetivos e 
princípios que regem o financiamento da Linde são 
determinados pela Comissão de Tesouraria, liderada pelo 
membro do Conselho de Administração responsável pelas 
finanças. Esta comissão  reúne-se geralmente uma vez por 
mês e conta com representantes das Funções Corporativas & 
de Apoio, Tesouraria e Contabilidade & Reporte. 

Um dos principais critérios para a gestão de risco de 
contraparte é a notação de crédito da contraparte. O Grupo 
também monitoriza as mudanças em outros parâmetros 
relevantes do mercado de capitais, tais como os movimentos 
em swaps de risco de incumprimento [VER GLOSSÁRIO] ou 
na capitalização do mercado de contrapartes. Os limites de 
negociação e posicionamento são definidos nesta base. As 
avaliações regulares desses limites são realizadas por uma 
unidade de supervisão, que é independente da entidade 
comercial. Tanto a Linde AG como a Linde Finance B. V. 
também celebram Anexos de Apoio ao Crédito (ou CSA) 
com os seus principais bancos. Nos termos destes acordos, os 
valores justos positivos e negativos de derivados são 
garantidos com caixa numa base regular pelas partes 
contratantes. Isto reduz significativamente o risco de 
contraparte. 

No que diz respeito à gestão do risco de liquidez, a Linde 
tem seguido há anos uma política prudente e conservadora de 
salvaguarda da liquidez. Tal como no passado, continuou a 
ter acesso aos mercados de capitais no exercício de 2014. 
Além disso, a facilidade de crédito do consórcio bancário, de 
2,5 mil milhões de EUR, que serve como uma reserva de 
liquidez e era originalmente para expirar em 2018 foi 
prorrogada por um ano, como resultado do exercício de uma 
das opções para estender o período durante o qual a 
facilidade de crédito está disponível. Como resultado, a 
Linde tem acesso a compromissos acordados de 
financiamento, ainda não utilizados, de 2,5 mil milhões de 
EUR, disponíveis até 2019, que são disponibilizados por um 
grupo bancário internacional. Há uma opção remanescente de 
prolongamento da facilidade de crédito, por um ano, que 
poderá ser exercida em 2015, sob reserva do acordo dos 
credores. Esta diversificação das fontes de financiamento 
garante que é evitada uma concentração de risco na área de 
liquidez. 

O risco da taxa de juro surge como resultado de 
flutuações nas taxas de juros provocadas pelos mercados. 
Estas flutuações tanto afetam a despesa com juros suportada 
pelo Grupo Linde como o valor justo dos instrumentos 
financeiros. O risco da taxa de juro é gerido centralmente. 
Com base no modelo de negócio operacional e utilizando os 
resultados de análises de sensibilidade e  cenários, a 
Comissão de Tesouraria determina intervalos para a relação 
fixa ou flutuante entre o passivo financeiro e as principais 
moedas: euro (EUR), libra esterlina (GBP), dólar americano 
(USD) e dólar australiano (AUD). A Tesouraria do Grupo 
gere as taxas dentro dos intervalos acordados e apresenta 

relatórios à Comissão  de Tesouraria sobre as medidas postas em 
prática. Os métodos para restringir a exposição ao risco incluem 
a celebração de transações comerciais com os bancos (derivativos 
de taxa de juro) e a utilização de obrigações de juro fixo de longo 
prazo e empréstimos. Em 2014, uma média de 59 por cento da 
exposição do Grupo foi financiada a taxas fixas, enquanto, a 31 
de dezembro de 2014, o valor era de 62 por cento. 

No caso do risco da taxa de câmbio, é importante diferenciar 
entre os riscos de transações operacionais, que são, por exemplo, 
o resultado de contratos de fornecimento para projetos 
individuais, distribuídos por zonas monetárias diferentes, e os 
riscos de conversão. Os riscos de conversão surgem da conversão 
de moeda das demonstrações financeiras das subsidiárias, quando 
essas subsidiárias têm uma moeda funcional diferente da moeda 
de referência do Grupo. 

As operações comerciais e de financiamento que não são 
feitas na moeda local levam inevitavelmente a fluxos de caixa em 
moeda estrangeira. A orientação do Grupo estabelece que as 
unidades empresariais individuais devem monitorizar os próprios 
riscos resultantes da transação e concorda com transações de 
cobertura adequadas com a Tesouraria do Grupo, com base em 
taxas mínimas de cobertura predeterminadas, desde que não haja 
outras razões para não cobrir a exposição dessa maneira. 

Os riscos de conversão são cobertos dentro dos intervalos 
autorizados. Deve ser observado que o risco de conversão surge a 
respeito do lucro de exploração e/ ou da receita, apenas quando 
as demonstrações financeiras das subsidiárias da Linde são 
convertidas numa moeda de referência (EUR). O facto de existir 
uma volatilidade considerável no resultado financeiro, ao nível 
do lucro do exercício, pode, contudo, ter um efeito atenuante 
sobre este risco. Na opinião do Grupo, não é, pois, possível fazer 
uma cobertura significativa contra a exposição a este risco 
particular. Por outro lado, a Linde faz uma cobertura contra a 
exposição a flutuações cambiais relacionadas com os valores dos 
ativos líquidos a nível do Grupo. 

As decisões de cobertura são tomadas em conformidade com 
as estratégias de risco da Comissão de Tesouraria. Operações 
cambiais a prazo, swaps de taxas de juro de divisas cruzadas 
[VER GLOSSÁRIO], opções cambiais e empréstimos em moeda 
estrangeira são aqui todos utilizados. As principais moedas são 
dólares americanos (USD), libras esterlinas (GBP), dólares 
australianos (AUD) e algumas moedas da Europa de Leste, sul-
americanas e asiáticas. Na Divisão de Gases, o Grupo também 
utiliza instrumentos financeiros, especialmente para se proteger 
da exposição a mudanças no preço da eletricidade, do gás natural 
e do gás propano. 

No negócio de projeto da Divisão de Engenharia, os riscos 
cambiais estrangeiros são reduzidos, tanto quanto é possível, por 
coberturas naturais: por exemplo, através da compra de 
fornecimentos e serviços na moeda do contrato. Quaisquer 
montantes em moeda estrangeira para além disso estarão 
totalmente cobertos, logo que surjam, geralmente através da 
celebração de operações cambiais a prazo. 

As decisões de financiamento e de cobertura de risco são 
baseadas na informação financeira obtida a partir do sistema de 
gestão de tesouraria do Grupo e nas suas previsões financeiras e 
de liquidez. Estas são incorporadas no sistema de reporte 
financeiro geral, que também é utilizado nas áreas de Controlo 
Financeiro e de Contabilidade & Reporte. 
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No que diz respeito à organização do departamento de 
Tesouraria, o princípio da segregação de funções entre os 
escritórios de atendimento, intermediário e de retaguarda é 
rigorosamente observado e monitorizado durante todo o 
processo de gestão de risco. Isto significa que existe uma 
estrita separação pessoal e organizacional entre a 
negociação, o processamento e a verificação de uma 
operação financeira. A Linde utiliza um sistema de gestão 
de tesouraria para pôr em prática, registar e avaliar as 
transações. As operações de Tesouraria estão sujeitas a 
auditorias internas e externas regulares, geralmente, uma 
vez por ano. Para informação complementar, VER NOTA 
[29] DAS NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
DO GRUPO. 

Em certos países, as empresas do Grupo Linde 
definiram compromissos de benefício aos seus 
colaboradores, no âmbito de regimes de pensões 
profissionais. Dependendo da estrutura dos regimes, podem 
ser feitos pagamentos pontuais ou os colaboradores poderão 
ter direito a uma pensão vitalícia, com um aumento anual 
que pode ser variável ou indexado à inflação. Como 
resultado, o Grupo está exposto aos riscos decorrentes de 
taxas de inflação inesperadamente altas ou do aumento da 
esperança de vida. 

O montante da obrigação é o valor presente atuarial de 
todos os compromissos com pensões e é expresso como a 
Obrigação de Benefícios Definidos (DBO) nas IFRS. O 
montante da obrigação está sujeito a mudanças anuais nos 
pressupostos de avaliação, especialmente os relacionados 
com a taxa de desconto e a taxa de inflação. Isto dá origem 
a riscos de taxas de juros e riscos de inflação. 

Na maioria dos regimes de pensões, a obrigação é 
coberta por ativos que são mantidos separadamente. O valor 
dos ativos de pensões está sujeito a flutuações no valor justo 
desses ativos: por exemplo, obrigações e ações. Por isso, a 
Linde está exposta a riscos de mercado, especialmente 
riscos de taxa de juro, riscos de spread e riscos de capital 
próprio. 

Os riscos relacionados com responsabilidades com 
pensões, por um lado, e com ativos de pensões, por outro, e, 
por isso, com a situação de financiamento líquida das 
pensões são quantificados e avaliados pela Linde numa base 
regular. Há um conflito natural entre uma redução 
significativa do risco e a realização, a longo prazo, do 
retorno sobre o ativos exigido para manter o ritmo de 
aumento da obrigação. 

Como orientação, o Conselho de Administração define a 
tolerância ao risco a nível do Grupo. As medidas destinadas 
a modificar a estrutura do regime são coordenadas pela 
Comissão Global de Pensões e postas em prática nos 
regimes locais de pensões. O impacto de diferentes 
cenários, tais como altas taxas de inflação, recessão ou 
deflação, sobre a situação de financiamento líquido das 
pensões é analisado e incorporado na decisões de 
investimento. O Painel de Investimento do Grupo em 
Ativos de Pensões avalia as oportunidades e os riscos 
associados a diversas classes de ativos a longo prazo e toma 
decisões ou faz recomendações acerca da estratégia de 
investimento dos principais regimes de pensões. O painel de 
investimento é presidido pelo membro do Conselho de 
Administração responsável pelas finanças e recebe 
pareceres de peritos externos. 

Risco do país 
Um risco fundamental para Linde, como para todas as 
empresas, é representado por potenciais mudanças radicais no 
ambiente político, jurídico e social. A Linde é um grupo global 
que opera em cerca de 100 países em todo o mundo. Os riscos 
potenciais que o Grupo pode encontrar em diferentes países 
incluem a nacionalização ou expropriação de ativos, riscos 
jurídicos, a proibição de transferências de capital, dívidas 
incobráveis a instituições governamentais, guerra, ataques 
terroristas e outros distúrbios. A instabilidade política e as 
guerras também podem ser a causa de riscos indiretos (riscos 
económicos, riscos de projeto e riscos associados à 
comercialização), por exemplo, como resultado de sanções 
políticas e económicas que podem estender-se para além das 
fronteiras da região realmente em crise. Por exemplo, o atual 
conflito entre a Rússia e a Ucrânia poderá ter um impacto na 
construção da fábrica da Linde na Rússia, levando a atrasos ou 
cancelamentos relacionados com a implementação de projetos 
já existentes ou à perda de potenciais novos projetos. Também 
poderá haver um impacto negativo indireto sobre as empresas 
da Divisão de Gases da Linde em outros países e da Divisão de 
Engenharia em outros mercados se os clientes da Linde vierem 
a mudar os seus planos, como resultado da agitação ou devido à 
potencial escalada das sanções. 

Há o risco fundamental que sejam acordados embargos a 
determinados países em que a Linde opera, que poderão ter um 
impacto adverso sobre as relações comerciais existentes ou os 
planos de investimento que estão em vigor, antes mesmo de o 
embargo ser posto em prática. Para gerir estes riscos, a Linde 
emprega ferramentas de avaliação de risco para estimar a 
situação de risco do Grupo, em termos do impacto do risco 
sobre os seus ativos líquidos, a situação financeira e os 
resultados das operações e para garantir uma adequação de 
capital e um financiamento transfronteiriço a níveis ideais de 
risco. Ao mesmo tempo, os projetos de investimento individuais 
são avaliados segundo o risco político e, em conformidade, são 
definidos objetivos de retorno sobre o investimento. Com base 
nesta avaliação, os riscos são cobertos, se necessário, com 
garantias do governo alemão para o investimento estrangeiro 
direto, soluções de seguros personalizados ou instrumentos 
financeiros similares disponíveis no mercado. Também é 
avaliado o risco de contraparte dos negócios de exportação, que 
é limitado, se necessário, por intermédio de instrumentos de 
proteção, tais como as garantias Hermes. 
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Risco estratégico 
Os objetivos de crescimento a longo prazo da Linde baseiam-
se, designadamente, nas áreas de crescimento da energia, do 
ambiente e da saúde, bem com nas tendências dinâmicas das 
regiões em crescimento. 

Alcançar os objetivos de crescimento implica riscos, 
tanto dentro como fora do Grupo. Os riscos surgem, por um 
lado, da incerteza sobre a futura evolução destas áreas de 
crescimento, que são influenciadas por fatores sociais, 
jurídicos e económicos. Por exemplo, a queda atual do preço 
do petróleo, comporta o risco de que, a curto prazo, a entrada 
de encomendas para projetos de construção de fábricas na 
indústria petroquímica e de processamento de gás natural 
possa não crescer em linha com as expectativas originais e 
que possa não ser possível preencher completamente a 
lacuna com novas encomendas, tais como as de indústrias a 
jusante. 

Por outro lado, existem também riscos associados às 
medidas internas adotadas pelo Grupo para atingir os seus 
objetivos. Estes incluem, acima de tudo, os projetos de 
aquisição e de investimento. Os riscos associados a tais 
projetos são, principalmente, o resultado da incerteza ligada 
a hipóteses sobre o futuro desenvolvimento do modelo de 
negócio subjacente e ao montante do investimento líquido 
num projeto de aquisição ou ao fluxo de caixa líquido de um 
projeto de investimento. Os investimentos em ativos 
tangíveis, aquisições e vendas são discutidos e aprovados 
pela comissão de investimento ou em reuniões do Conselho 
de Administração. No início do projeto, é feita uma 
consideração cuidadosa das hipóteses em relação ao projeto, 
da viabilidade do projeto e dos riscos específicos associados 
a esse projeto. O Grupo avalia, por exemplo, o risco do país e 
o risco cambial, as notações de crédito de clientes individuais 
e as tendências nos mercados locais (gases), bem como os 
termos e as condições subjacentes do contrato e os custos do 
investimento. 

Em muitas economias emergentes (especialmente na 
China), a Linde tem uma posição de liderança no mercado e 
ganhou uma vantagem competitiva como resultado do seu 
compromisso precoce com tecnologias relevantes para o 
mercado. Para evitar o risco de perder essa vantagem 
competitiva e, consequentemente, perder quota de mercado 
para os competidores que são novos operadores no mercado, 
a Linde desenvolveu uma estratégia integrada para acelerar o 
crescimento sustentável. A sua abordagem de sucesso é 
baseada no acompanhamento das tendências estratégicas no 
fornecimento por tonelagem, à medida que se desenvolve e 
se expande a outros segmentos, tendo como alvo clientes, 
tais como os do segmento do aço e da área de produto da 
garrafa de gás.  

Além disso, o Conselho de Administração, o Conselho de 
Supervisão e o pessoal de gestão do Grupo realizam reuniões 
regulares para avaliarem em que medida os objetivos foram 
alcançados e, em seguida, porem em prática quaisquer 
medidas corretivas que sejam necessárias. Isto também 
envolve que a Linde preste muita atenção às tendências 
económicas globais, para que possa tomar as medidas 
necessárias para se adaptar às novas condições, ajustando o 
calendário ou a aplicação geográfica dos seus objetivos. A 
exposição excessiva a uma única região ou a um único 
cliente poderia, por exemplo, ter um impacto adverso sobre 
os ativos líquidos, a situação financeira e os resultados das 
operações da Linde e sobre as suas perspetivas de 
crescimento futuro numa situação em que as condições 
económicas se 

agravassem ou os clientes não estivessem a prolongar os seus 
contratos. Para evitar este risco, o Grupo põe em prática uma 
gestão de carteira para definir e monitorizar as linhas de 
objetivos dos seus investimentos. Além disso, o modelo de 
negócio integrado da Linde significa que está em posição para 
oferecer aos seus clientes diferentes modelos de construção e de 
operação e, por isso, para gerir o seu risco de concentração. 
 
Riscos regulamentares e jurídicos 
Riscos regulamentares 
As mudanças no ambiente regulatório poderão ter um impacto 
negativo sobre os custos da Linde e a competitividade 
internacional. Exemplos disso são a conceção do Comércio 
Europeu de Licenças de Emissão e o encargo adicional que está 
a ser colocado na produção de gases industriais com utilização 
intensiva de energia, pelo aumento dos preços da eletricidade, 
em resultado de imposições legais adicionais. 

Mesmo na área de produto da saúde, que é em grande parte 
regulada pelo estado, as mudanças regulatórias poderão colocar 
riscos à Linde que foram descritos mais acima, na secção sobre 
riscos económicos. 

O Grupo também está a ser apreciavelmente afetado por 
medidas que estão a ser tomadas para regular os mercados 
financeiros internacionais. Numa variedade de jurisdições, a 
Linde deverá cumprir as novas regras abrangentes e as 
exigências de reporte ao processar transações financeiras. As 
infrações a estas regras e exigências poderão incorrer em 
penalidades significativas das autoridades relevantes de 
supervisão. Os exemplos que poderiam aqui ser citados são a 
Lei Dodd-Frank nos Estados Unidos e o Regulamento relativo à 
Infraestrutura do Mercado Europeu (EMIR). 

A Linde contraria estes riscos através da realização de uma 
análise prospetiva contínua do ambiente legal nas diversas 
unidades de negócio e do desenvolvimento dos sistemas 
necessários. Além disso, as medidas descritas na secção sobre 
os riscos associados à concorrência (que são projetados para 
garantir um contacto constante com o cliente e o 
desenvolvimento de produtos e serviços inovadores) contribuem 
para a redução do potencial impacto adverso das mudanças no 
ambiente regulatório. 
 
Riscos jurídicos 
Com as suas operações internacionais, o Grupo Linde está 
exposto a inúmeros riscos jurídicos. Estes poderão incluir, em 
particular, os riscos relativos à responsabilidade pelos produtos, 
à lei da concorrência e antimonopólio, ao controlo da 
exportação, à proteção de dados, ao direito de patentes, ao 
direito dos contratos, à legislação fiscal e à proteção do 
ambiente. O resultado de qualquer processo, atualmente 
pendente ou futuro, não pode frequentemente ser previsto com 
nenhuma certeza. As decisões judiciais ou regulatórias e as 
resoluções acordadas poderão dar origem a despesas que não 
são abrangidas ou não estão totalmente cobertas pelo seguro. 
Estas despesas poderão ter um impacto sobre os negócios do 
Grupo e os seus ganhos. 

O apoio jurídico às atividades operacionais da Linde inclui a 
identificação dos riscos jurídicos, baseada numa abordagem 
sistemática e na avaliação da probabilidade da ocorrência desses 
riscos e do seu impacto potencial.
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Certas empresas do Grupo Linde são parte de diversos 
processos judiciais decorrentes do curso normal dos 
negócios. O resultado dos litígios em que as empresas do 
Grupo Linde são parte poderá não ser facilmente previsto, 
mas a Linde acredita que tais litígios deverão terminar sem 
qualquer efeito material adverso sobre a sua situação 
financeira ou os resultados das operações. 

Anteriormente ao período contabilístico atual, a 
autoridade da concorrência brasileira CADE aplicou coimas 
a uma série de empresas de gases, incluindo a subsidiária 
brasileira da Linde, em razão de alegada conduta comercial 
anticoncorrencial, nos anos de 1998 a 2004. Visto da 
perspetiva dos dias de hoje, a Linde assume que esta decisão 
não irá resistir a um recurso judicial. 

Certas subsidiárias do Grupo Linde são parte interessada 
em ações judiciais nos Estados Unidos, incluindo algumas 
em que têm sido feitos pedidos de indemnização, em 
montantes elevados, por alegadas lesões decorrentes da 
exposição a manganésio, amianto e/ ou vapores tóxicos, em 
conexão com o processo de soldadura. Nestes casos, as 
subsidiárias são tipicamente um de diversos ou muitos 
outros réus. Com base na experiência de litígio até à data, 
juntamente com as avaliações atuais das reivindicações que 
estão a ser feitas e o seguro aplicável, a Linde acredita que o 
prosseguimento da defesa e a resolução do litígio sobre os 
vapores de soldadura não terá um efeito material adverso 
sobre a situação financeira ou os resultados das operações do 
Grupo. No entanto, o resultado destes casos é inerentemente 
incerto e difícil de prever. As subsidiárias possuem um 
seguro que cobre a maioria ou parte dos custos e quaisquer 
julgamentos associados a estas reivindicações. As ações 
judiciais acima descritas são aquelas que atualmente se 
considera envolverem grandes riscos jurídicos. Não 
representam necessariamente uma lista exaustiva. 

Riscos de TI 
Muitos processos na organização da Linde estão dependentes da 
fiabilidade da infraestrutura de TI, das aplicações informáticas e 
dos dados. Por isso, as avarias ou interrupções nos sistemas 
relevantes ou a perda de dados têm, geralmente, um impacto 
negativo sobre os processos empresariais ou de produção. As 
paralisações de longo prazo ou a perda de dados críticos poderão 
afetar adversamente os ativos líquidos, a situação financeira e os 
resultados das operações do Grupo. As violações das regras de 
proteção de dados, a extração de dados não autorizados ou a 
perda de dados corporativos confidenciais poderão resultar em 
pedidos de indemnização, sanções pecuniárias, danos a longo 
prazo para a reputação e uma perda de confiança na empresa. 

A relevância, a fase de maturidade e o estado atual das 
medidas de segurança existentes são monitorizados através de 
autoavaliações e revistos pelo departamento de auditoria interna 
de TI e por auditores externos de TI. Estas avaliações e auditorias 
regulares identificam quaisquer alterações e melhorias que 
poderão ser exigidas, contribuindo assim para uma melhoria 
sustentável e contínua da eficácia das medidas de segurança. Em 
2014, o Grupo introduziu medidas defensivas em áreas que estão 
expostas a riscos novos ou acrescidos, em função da relevância 
dessas áreas e da extensão da sua vulnerabilidade. Estas medidas 
foram combinadas para formarem uma defesa dos sistemas e 
dados em várias fases, contra ataques externos (infeção por 
malware, ataques cibernéticos, tentativas de invasão). As medidas 
de redução de risco têm sido postas em prática, em particular, 
para lidar com o cenário de um ataque de vírus informático, que 
poderia ter um impacto adverso significativo sobre o controlo dos 
principais locais de produção. O principal objetivo destas 
medidas é conter a propagação de vírus informáticos em todos os 
locais de produção individuais. 

Em relação às aplicações que são relevantes para os negócios 
do Grupo, estão bem estabelecidos os processos destinados a 
proteger a segurança dos dados e das aplicações informáticas e 
para armazenar ambos num local que seja distante da fonte de 
dados. Isto irá garantir que, em caso de avaria ou de perdas de 
dados catastróficas, será possível restaurar os sistemas num 
período razoável de tempo. Os planos de recuperação de 
emergência são testados numa base regular para se ter a certeza 
de que são viáveis. 

O Grupo está continuamente a adotar medidas para manter o 
corrente panorama de TI (incluindo aplicações informáticas) 
tecnicamente atualizado, com base num programa de longo prazo 
de consolidação. Isto irá dar um contributo significativo no 
sentido de garantir a segurança da informação e a prestação de 
apoio adequado aos processos empresariais do Grupo. Assim, por 
exemplo, os sistemas de alto risco são identificados e atualizados 
ou substituídos por novos sistemas. 

Para contrariar o risco de que os recursos e conhecimentos 
especializados disponíveis sejam insuficientes para a manutenção 
das aplicações informáticas específicas da empresa, 
desenvolvidas internamente (o que poderia significar, no pior 
cenário possível, que os processos críticos empresariais estariam 
inadequadamente acompanhados), a Linde desenvolveu um 
programa de formação e gestão de projetos feito à medida. Como 
medida adicional do controlo de risco, a Linde introduziu um 
processo padronizado para o desenvolvimento, o teste e a 
utilização de aplicações informáticas. 
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O Linde Template é uma grande iniciativa, no âmbito do 
programa HPO do Grupo. O objetivo deste projeto de TI é 
conseguir sinergias no Grupo Linde, como resultado da 
padronização mundial de processos empresariais. Existem 
alguns riscos de projeto ligados ao projeto, devido à sua 
dimensão e ao facto de algumas das aplicações serem críticas 
para os negócios e irem ser afetadas quando o projeto estiver 
a ser posto em prática. Na fase atual de lançamento do Linde 
Template nas unidades operacionais, existe o risco de 
ocorrerem complicações em alguns países, quando tiver 
lugar a transição dos atuais processos para os processos 
padronizados. Na pior das hipóteses, poderão resultar em 
avarias ou interrupções temporárias nos processos 
empresariais. Para evitar este risco, a iniciativa está a ser 
introduzida sequencialmente em diferentes países. Além 
disso, em cada país onde a mudança está a ocorrer, serão 
utilizadas técnicas de gestão de mudança para envolver o 
pessoal responsável no seu planeamento e na sua preparação 
antes que a operação realmente comece. O Grupo irá, por 
isso, ser capaz de beneficiar da experiência adquirida nos 
países que já adotaram o novo Linde Template. 
 
Riscos pessoais 
O sucesso do Grupo depende do compromisso, da motivação 
e das competências dos seus colaboradores e executivos. Os 
principais fatores de risco associados à  atração de pessoal 
bem qualificado e à garantia da sua lealdade a longo prazo 
para com o Grupo, são a cada vez maior escassez de pessoal 
qualificado e uma concorrência feroz no mercado de 
trabalho. A competição por trabalhadores do calibre certo 
está agora a tornar-se  ainda mais intensa, especialmente nos 
mercados asiáticos. 

O ambiente de mercado volátil e exigente significa que a 
Linde tem de ter a capacidade de fazer melhorias constantes 
nos seus processos e agir rapidamente para adaptar a sua 
estrutura organizacional ao acompanhamento das exigências 
de uma indústria em rápida mudança. Cada colaborador 
individual tem de estar pronto e disposto a abraçar a 
mudança. Esta atitude é uma condição essencial para o êxito 
da implementação dos processos de mudança. Para a Linde, 
desempenha aqui um papel particularmente importante a 
manutenção de um relacionamento com os representantes 
dos trabalhadores e os sindicatos que seja baseado na 
confiança mútua e na cooperação construtiva. 

Para lidar com estes fatores de risco, o Grupo está a 
adotar uma abordagem holística para atrair e apoiar os seus 
colaboradores. A abordagem é baseada na cultura corporativa 
e de valores corporativos da Linde, que procuram encontrar 
um equilíbrio entre a confiança e a supervisão e que se focam 
no desenvolvimento do colaborador. O Grupo coloca uma 
ênfase especial sobre os seus colaboradores, assumindo a 
responsabilidade pessoal e pensando e agindo de forma 
empreendedora. 

Nos últimos anos, a Linde tem procurado dar uma 
atenção especial a planos de sucessão bem orientados para 
cargos de gestão, estabelecendo como resultado regimes de 
desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal, a 
pedra angular da lealdade do colaborador a longo prazo, 
aumenta as competências de gestão do pessoal e promove o 
seu compromisso com o Grupo. Os aspectos-chave do 
programa de desenvolvimento da gestão da Linde são a 
variedade de oportunidades oferecidas para o  

desenvolvimento profissional, a prestação de apoio e 
aconselhamento a grupos-alvo, programas de orientação e de 
preparação, a identificação precoce e o fomento dos grandes 
empreendedores e dos que têm potencial e pacotes de 
remuneração atraentes, em linha com os valores de mercado. 

Os regimes de desenvolvimento pessoal da Linde são 
complementados por amplas oportunidades para a obtenção de 
qualificações e de desenvolvimento profissional. Este programa 
abrangente fortalece a sua posição como um empregador atrativo 
no mercado competitivo dos trabalhadores qualificados. O Grupo 
está a elaborar novos regimes de desenvolvimento profissional, 
em particular, para a engenharia, aumentando ainda mais a sua 
atratividade como empregador. 

A Linde também forma engenheiros graduados por cursos 
universitários com um elemento de experiência de trabalho e está 
a lidar com a escassez de engenheiros, continuando a desenvolver 
os seus próprios regimes de formação internos. Ao aplicar estas 
medidas e colaborar mais estreitamente com instituições de 
ensino superior selecionadas, o Grupo é capaz de oferecer aos 
colaboradores qualificados excelentes perspetivas profissionais. 
No exercício de 2014, a Linde realizou outro inquérito global ao 
colaborador. Os resultados relativos à satisfação do colaborador 
mostram novamente que o pessoal está muito satisfeito com a 
Linde como empregador. Os resultados pormenorizados serão 
analisados em profundidade nas regiões que estão a definir novas 
medidas. Estes inquéritos permitem à Linde reconhecer 
precocemente quaisquer mudanças que possam ocorrer nos 
sentimentos de lealdade para com o Grupo e adotar medidas 
adequadas para gerir essa situação. 
 
Riscos da cadeia de compras e de abastecimento 
Um elemento fundamental para o sucesso das unidades 
empresariais é a pronta disponibilidade de produtos e serviços 
adquiridos pela Linde que devem ter uma qualidade adequada, 
obteníveis em quantidades adequadas e a preços em linha com as 
condições de mercado. Isto não se aplica apenas a certos gases 
que a Linde não produz ela própria, mas também, em particular, a 
grupos de materiais que estão dependentes de matérias-primas 
como o aço, o alumínio e o latão, bem como de energia. 

Para reduzir o risco, a Linde desenvolve uma estratégia de 
carteira em todo o Grupo. Esta estratégia é organizada com base 
em grupos definidos de materiais, que são utilizados para 
classificar todos os produtos e serviços. São realizadas análises a 
cada grupo de materiais, para determinar a segurança do 
abastecimento, qualquer dependência de fornecedores e a carteira 
do fornecedor. O Grupo desenvolve estratégias de compra 
apropriadas, utilizando o método de gestão por categoria [VER 
GLOSSÁRIO]. A organização de compras global e as 
organizações de compras regionais e locais estão envolvidas 
neste processo, desde o desenvolvimento da estratégia à sua 
implementação no país em questão, de modo a que as 
informações disponíveis sobre os mercados locais possam ser 
incorporadas no desenvolvimento de estratégias de compra. 

Os métodos das melhores práticas, adotados de forma 
centralizada, e as ferramentas de seleção e avaliação de 
fornecedores são utilizados em todo o Grupo, para apoiar as 
organizações de compras. Além de adotar estratégias de compra, 
com base em grupos de materiais, a Linde continua a otimizar a 
sua carteira de fornecedores e as condições contratuais com os 
seus fornecedores de modo a minimizar os riscos de compra. 
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Para produtos e serviços cujo preço depende, em grande 
medida, de mercados primários voláteis, os riscos de custos 
são minimizados através da utilização de acordos otimizados 
no tempo. Um exemplo disto mesmo é a aquisição de 
energia. Do lado da compra, o impacto dos riscos de 
volatilidade dos preços referentes à compras de eletricidade 
e gás natural é amortecido por estratégias de compra a longo 
prazo nos mercados de energia liberalizados. As atividades 
de compras da Linde nos mercados grossistas de energia 
relevantes são regidas por um orientação de risco global que 
determina as amplitudes de cobertura do preço nos anos 
seguintes. A conformidade com a orientação é monitorizada 
por uma comissão global. A transparência dos dados é 
estabelecida através de uma ferramenta profissional de TI 
para o comércio de energia. Além disso, do lado das vendas, 
devido à quantidade de energia consumida na produção de 
gases industriais, as flutuações do preço da eletricidade e do 
gás natural são suportadas pelos clientes, através da 
utilização de fórmulas adequadas de preços. 

Quando a Linde adquire gases, contraria os riscos de 
compras e os riscos de preços através de um rigoroso rateio 
técnico (compra, produção própria ou purificação de gases) e 
distribuição geográfica. As flutuações imprevistas dos 
volumes de vendas podem assim ser compensadas. Sempre 
que forem celebrados acordos take-or-pay com fornecedores 
de gases, podem eventualmente surgir riscos de vendas para 
o Grupo, se não tiverem também sido celebrados acordos 
correspondentes com os clientes. A Linde estabeleceu 
processos de gestão para identificar, avaliar e, se necessário, 
limitar esses riscos. 

Poderão surgir riscos para o Grupo Linde se os contratos 
de compras a longo prazo não forem acompanhados por 
contratos de vendas que abranjam um período similarmente 
longo. Os riscos de flutuações de procura e os preços do lado 
das vendas são, por isso, considerados pela Linde antes de 
enveredar por contratos de compra a longo prazo. 
 
Riscos fiscais 
Como um grupo com operações globais, a Linde é regida 
pelas regras fiscais e regulamentos aplicáveis em cada país 
em que opera. Quando as regras fiscais mudam, isso poderá 
resultar numa maior despesa tributária e na necessidade de 
pagar impostos mais elevados. Além disso, as mudanças na 
legislação tributária poderão ter um impacto significativo 
sobre os impostos a receber pelo Grupo e o passivo fiscal, 
bem como sobre os seus ativos por impostos diferidos e os 
passivos por impostos diferidos. Além disso, a incerteza 
sobre o ambiente fiscal em algumas regiões poderá restringir 
as oportunidades do Grupo para fazer valer os seus direitos 
perante a lei. A Linde opera também em países com 
regulamentos fiscais complexos que poderão ser 
interpretados de diferentes maneiras. As interpretações 
futuras desses regulamentos e/ ou as mudanças no sistema 
fiscal poderão ter um impacto sobre o passivo fiscal, as 
operações de rentabilidade e de negócios do Grupo. A Linde 
é auditada regularmente pelas autoridades tributárias em 
várias jurisdições. Os riscos fiscais que poderão surgir das 
questões acima discutidas são identificados e avaliados 
numa base contínua pelo Grupo. 

Riscos ambientais 
Tal como foi discutido na secção anterior, sobre riscos de 
segurança, diversos processos operacionais do Grupo, em 
particular, também estão associados a riscos que poderão 
conduzir a danos ambientais. A Linde compreende e reconhece o 
impacto ambiental dos seus processos e, por isso, está em 
condições para desenvolver e pôr em prática planos para limitar e 
controlar esses efeitos. O Grupo centra-se, em particular, na 
redução das emissões e em fazer melhorias contínuas nas suas 
operações, para assegurar a utilização eficiente dos recursos, dos 
materiais e da energia. A Linde está, por exemplo, envolvida na 
melhoria da eficiência energética das suas fábricas de produção e 
no aumento do desempenho da sua frota de transporte. No 
entanto, a possibilidade de as atividades do Grupo poderem levar 
a danos ambientais ou de as obras de remediação poderem custar 
mais do que o inicialmente orçamentado não poderá ser 
completamente descartado. 
 
Riscos de Investigação e Desenvolvimento 
A capacidade de inovar é a chave para o sucesso de uma empresa 
de tecnologia, tal como a Linde. As atividades de investigação e 
desenvolvimento do Grupo incidem não só sobre as melhorias dos 
processos de clientes já existentes, mas também sobre novas 
tecnologias e aplicações de gases que possam formar a base para 
o futuro sucesso do negócio. A Linde está a concentrar-se, em 
particular, nas seguintes áreas de crescimento: energia e 
ambiente, metalurgia, alimentos, saúde e novos materiais. Os 
projetos inovadores diferem dos projetos de despesas de capital 
normais por causa da sua novidade. Geralmente, quanto mais 
inovador for o projeto, maiores serão os riscos a ele ligados. 
Apesar das grandes oportunidades de crescimento que poderão 
ser apresentadas pelas atividades dos departamentos de pesquisa 
da Linde, há um risco de que, devido ao alto nível de 
complexidade das tecnologias e dos mercados e do rápido ritmo 
de mudança a si associados, os projetos possam não ser capazes 
de ir por diante, por razões tecnológicas, económicas, jurídicas ou 
de segurança. Por outro lado, há também o risco de os 
concorrentes poderem desenvolver novas tecnologias mais 
rapidamente ou de maneira mais sustentável e de, em seguida, as 
lançarem no mercado e, assim, representarem uma ameaça para as 
principais tecnologias da Linde. 

O Grupo aborda este risco de uma série de maneiras 
diferentes. A Função Corporativa & de Apoio à Tecnologia & 
Inovação monitoriza as principais tendências tecnológicas, 
verificando continuamente se os projetos inovadores do Grupo 
estão bem ajustados à estratégia global da Linde e têm potencial 
para gerarem um crescimento rentável. Este trabalho é apoiado 
pela cooperação com as principais empresas e universidades e por 
estratégias para proteger a propriedade intelectual do Grupo. 

O Grupo agrega igualmente as suas atividades de 
desenvolvimento. Por exemplo, a Linde reuniu a sua experiência 
em terapias, gases e dispositivos médicos numa só unidade de 
inovação e desenvolvimento. Isso melhorou a partilha de 
conhecimentos e permitiu à Linde agilizar os seus processos de I 
& D, acelerando a velocidade da inovação e contribuindo para a 
redução dos riscos tecnológicos associados à inovação. 
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Na Divisão de Gases, as equipas globais de especialistas no 
desenvolvimento de aplicações focadas no cliente asseguram 
que os projetos de desenvolvimento são voltados para as 
exigências atuais e futuras das diversas indústrias em todo o 
mundo. Um processo de desenvolvimento rigoroso focado no 
cliente, com marcos definidos, identifica as variações no 
objetivo o mais rapidamente possível e leva a que seja 
tomada a ação corretiva apropriada. Além disso, os custos 
atuais do projeto e os objetivos do projeto estão sob constante 
revisão. 

A participação da Linde no trabalho dos organismos e 
associações de normalização e a sua representação em muitas 
comissões relevantes da indústria, tais como as relacionadas 
com a tecnologia do hidrogénio, dá uma contribuição 
adicional neste domínio. O Grupo está ativamente envolvido 
no desenvolvimento de padrões futuros, já que a 
comercialização de inovações poderá depender da 
conformidade com esses padrões. 
 
Resumo do Conselho de Administração  
sobre a situação de risco 
Em termos da importância relativa das áreas de risco, não 
houve mudança significativa na situação de risco da Linde 
em comparação com 2013. As três principais áreas de risco 
continuam a ser os riscos económicos, os riscos associados à 
prestação de serviços, os riscos do mercado financeiro e o 
risco do país. Os riscos de compras e da cadeia de 
fornecimento têm diminuído em importância relativa para a 
Linde AG, ficando para trás dos riscos pessoais e dos riscos 
de TI. Deve, contudo, notar-se que estas três áreas de risco 
estão muito próximas em termos da sua importância. O 
mesmo é verdade para as mudanças de posição na 
classificação das últimas três zonas de risco. Os riscos fiscais 
aumentaram em importância relativa em comparação com os 
riscos ambientais e os riscos de investigação e 
desenvolvimento. 

Tendo em conta os procedimentos em vigor de gestão de 
risco, o Conselho de Administração não identificou quaisquer 
riscos no exercício de 2014 que possam, individualmente ou 
no total, ter um impacto adverso nos ativos líquidos, na 
situação financeira e nos resultados das operações da Linde e, 
assim, sobre a viabilidade da Linde como preocupação 
constante. 

Se tivesse de haver uma mudança nas circunstâncias, os 
riscos que são atualmente desconhecidos ou considerados 
imateriais poderiam ganhar importância. A Linde tem tomado 
as medidas organizativas necessárias para assegurar que toma 
conhecimento de quaisquer mudanças aparentes nas situações 
de risco numa fase precoce e que dá uma resposta adequada a 
essas mudanças. 
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Tendências macroeconómicas 
 
Os economistas esperam um crescimento ligeiramente mais 
forte da economia global em 2015 do que foi conseguido em 
2014. Os especialistas estão a assumir que a recessão poderá 
ser evitada nos países da zona euro e que a economia da 
China não irá enfrentar uma aterragem forçada. Também 
estão a contar com um impulso positivo a ser gerado por 
reformas estruturais nas economias emergentes e com um 
aumento do consumo global como resultado de preços do 
petróleo mais baixos. 

No entanto, há ainda uma série de riscos que poderão ter 
um impacto sobre a economia global. O desenvolvimento 
económico poderá ser afetado adversamente pelo grande 
número de crises geopolíticas. Outros fatores que poderão 
continuar a prejudicar o crescimento são os consideráveis 
défices orçamentais contínuos, as flutuações cambiais e o 
desemprego persistentemente elevado em muitos países 
industrializados. Além disso, foi criada incerteza pelos altos 
níveis de volatilidade dos mercados financeiros. 

Neste contexto, o instituto internacional de previsões The 
Economist Intelligence Unit (EIU) está a prever um 
crescimento do produto interno bruto (PIB) global para 2015 
de 2,9 por cento, após uma subida de 2,5 por cento em 2014. 
A produção industrial (PI) global também está previsto que 
aumente 2,9 por cento em 2015. Em 2014, a PI aumentou 2,6 
por cento. 

É de esperar que volte a haver variações consideráveis 
nas tendências económicas, em diferentes regiões do mundo, 
em 2015. Na região da EMEA (Europa, Médio Oriente e 
África), os economistas esperam um aumento  de 1,5 por 
cento da produção económica, o mesmo valor que foi 
conseguido em 2014. Os especialistas estão a prever uma 
ligeira tendência ascendente na produção industrial. Aqui, a 
EIU está a prever um aumento de 1,6 por cento da PI em 
2015. O valor real de 2014 foi de 1,4 por cento. 

Na Europa Ocidental e na zona euro, os analistas 
económicos esperam que a economia se estabilize a um nível 
relativamente baixo. A EIU prevê um crescimento de 1,4 por 
cento na Europa Ocidental em 2015, em comparação com um 
crescimento real de 1,2 por cento em 2014. A previsão da 
EIU para o crescimento do PIB na zona euro é de 1,0 por 
cento para 2015, em comparação com um crescimento real de 
0,8 por cento em 2014. Na Alemanha, espera-se que as 
tendências económicas enfraqueçam. Aqui, os especialistas 
estão a prever um crescimento do PIB de apenas 1,2 por 
cento em 2015, em comparação com o crescimento real do 
PIB de 1,5 por cento em 2014. 

O clima económico da Europa de Leste deverá continuar a 
deteriorar-se. Prevê-se aqui um crescimento do PIB de apenas 1,0 
por cento em 2015, em comparação com o valor real de 1,4 por 
cento em 2014. 

Está a ser previsto um crescimento robusto do PIB no Médio 
Oriente, de 3,3 por cento. No entanto, ficará abaixo do valor real 
alcançado em 2014, de 4,2 por cento. A EIU espera uma ligeira 
melhoria do clima económico na África do Sul em 2015, 
prevendo aqui um crescimento do PIB de 2,5 por cento, em 
comparação com o valor real de 1,6 por cento em 2014. 

Na visão do instituto de previsões, as perspetivas económicas 
dos Estados Unidos estão a melhorar e é, por isso, de prever aqui 
um aumento de 3,3 por cento da produção económica em 2015 
(em comparação com um crescimento do PIB real de 2,3 por 
cento em 2014), enquanto a produção industrial deverá crescer 3,2 
por cento (em comparação com um aumento real de 3,9 por cento 
em 2014). 

Na América do Sul, os especialistas estão apenas à espera de 
uma ligeira melhoria da situação económica em 2015, em 
comparação com 2014. Eles estão a prever uma taxa de 
crescimento na região de 1,2 por cento (em comparação com um 
crescimento real de 0,7 por cento em 2014). A produção 
industrial, que encolheu 2,2 por cento em 2014, prevê-se agora 
que aumente 1,4 por cento no próximo ano. 

Tal como em anos anteriores, espera-se que sejam vistas na 
região da Ásia/ Pacífico as mais fortes taxas de crescimento de 
2015. A EIU prevê que aqui a produção económica vá subir 5,8 
por cento (em comparação com um aumento real de 5,6 por cento 
em 2014). É esperado um aumento da produção industrial de 6,0 
por cento, em comparação com o aumento real de 5,5 por cento 
em 2014. Na região da Ásia/ Pacífico, prevê-se que a China 
voltará a ter a mais rápida taxa de crescimento. Os economistas 
estão a prever que a produção económica vá aqui crescer 7,1 por 
cento em 2015 (em comparação com um aumento real de 7,3 por 
cento em 2014). A produção industrial chinesa deverá crescer 8,1 
por cento em 2015. O aumento real da PI na China foi de 8,4 por 
cento em 2014. 

Os especialistas estão a prever um crescimento do PIB na 
Austrália de 2,8 por cento, em 2015, em comparação com o valor 
real de 2,9 por cento em 2014. No entanto, aqui, as tendências na 
indústria transformadora deverão permanecer relativamente 
fracas, tal como em 2014.
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Perspetiva do sector industrial 
 
Indústria de gases 
As previsões das tendências económicas globais indicam que 
o mercado mundial de gases irá crescer a um ritmo 
ligeiramente mais rápido em 2015 do que foi o caso em 
2014. Prevê-se que este ano as maiores taxas de crescimento 
do sector continuarão a ser nas economias emergentes, 
especialmente na Ásia. A previsão de uma  economia robusta 
nos Estados Unidos deverá também ter um impacto positivo 
sobre o ambiente de mercado. 
 
Construção de fábricas 
Os especialistas do sector estão a prever que a atividade de 
investimento no mercado internacional de construção de 
fábricas em grande escala não irá chegar ao alto nível 
alcançado em 2014. No contexto da recente queda 
significativa dos preços do petróleo, poderá ser necessário 
reavaliar os grandes projetos, especialmente os da indústria 
petroquímica e de processamento de gás natural. No passado 
recente, as principais companhias petrolíferas já adiaram 
despesas de capital que estavam a planear efetuar em 2015. 

Por outro lado, as tendências de crescimento a longo 
prazo, tais como o aumento das exigências globais de 
energia, o aumento da procura de tecnologias amigas do 
ambiente e a crescente utilização de fontes não 
convencionais de energia, permanecerão intactas em 2015. 
 
 
Perspetiva – Grupo 
 
Tendo em conta as tendências macroeconómicas e as 
perspetivas para o sector da indústria acima descritas, o 
Grupo assume que será capaz de continuar a oferecer um 
desempenho de negócios estável. Dependendo das tendências 
económicas e dos movimentos da taxa de câmbio, a Linde 
espera atingir uma receita do Grupo de entre 18,2 mil 
milhões de EUR e 19,0 mil milhões de EUR no exercício de 
2015. Antecipa que irá conseguir um aumento do lucro de 
exploração do Grupo (após ajustamento para itens não 
recorrentes) para entre 4,1 mil milhões de EUR e 4,3 mil 
milhões de EUR em 2015. Os itens não recorrentes 
correspondem a despesas reconhecidas para medidas 
estruturais e organizacionais destinadas a melhorar a 
eficiência. 

A Linde procura alcançar um retorno sobre o capital 
investido (ROCE) de entre 9 por cento e 10 por cento no 
exercício de 2015. 

Se a economia vier a ter um crescimento mais forte este 
ano, especialmente nas regiões em crescimento, do que está a 
ser previsto na data de conclusão deste relatório, isso poderá 
resultar numa melhoria dos indicadores de desempenho 
acima descritos maior do que a Linde está à espera. 

NB: A descrição pormenorizada das metas de médio 
prazo do Grupo é dada em METAS E ESTRATÉGIA DO 
GRUPO LINDE, PÁGINAS 85 A 87. 
 
Perspetiva – Divisão de Gases 
As previsões económicas recentes indicam que a economia 
global vai crescer a um ritmo ligeiramente mais rápido em 
2015 

do que foi o caso em 2014. No entanto, considerando as crises 
geopolíticas em algumas partes do mundo, a Linde espera que 
partes do mercado de gases venham a ser voláteis. O Grupo 
continua empenhado no seu objetivo de no negócio de gases 
superar o mercado e continuar a aumentar a produtividade. 

O projeto de gasoduto no próprio local da Linde dará um 
contributo para a receita e ganhos no exercício de 2015 e um 
contributo ainda mais significativo para a receita e ganhos dos 
anos seguintes. O Grupo está a prever que as suas áreas de 
produtos de gás liquefeito e gás em garrafa irão ter um  
desempenho em linha com as tendências macroeconómicas. Na 
área de produto da Saúde, são esperadas tendências comerciais 
estáveis. 

Dependendo das tendências sectoriais e dos movimentos da 
taxa de câmbio, a Linde procura atingir os seguintes objetivos, na 
Divisão de Gases, no exercício de 2015: uma receita de entre 
14,9 mil milhões de EUR e 15,4 mil milhões de EUR e um lucro 
de exploração de entre 4,05 mil milhões de EUR e 4,25 mil 
milhões de EUR. Espera-se que as margens que serão alcançadas 
nos segmentos reportáveis individuais (EMEA, Ásia/ Pacífico e 
Américas) andarão, em 2015, em torno das que foram realmente 
alcançadas em 2014. 
 
Perspetiva – Divisão de Engenharia 
Antecipa-se que o ambiente de mercado no negócio internacional 
da construção de fábricas em grande escala será muito mais 
volátil em 2015 do que nos anos anteriores. No entanto, o Grupo 
está bem posicionado nas áreas de produtos da fábrica de olefina, 
da fábrica de gás natural, da fábrica de separação de gases e da 
fábrica de hidrogénio e gás de síntese e também tem um alto 
nível de encomendas em carteira. 

A Linde assume que será capaz de gerar uma receita de entre 
3,0 mil milhões de EUR e 3,3 mil milhões de EUR, na Divisão de 
Engenharia, no exercício de 2015, com uma margem de 
exploração de cerca de 8 por cento. 
 
 
Despesas de capital 
 
A estratégia de investimento da Linde tem como objetivo 
oportunidades que ofereçam taxas de crescimento acima da 
média. O Grupo continuará a perseguir a mesma estratégia no 
exercício de 2015. 

Com base nas decisões de investimento já tomadas e do 
grande número de oportunidades de investimento ainda 
disponíveis, a Linde espera investir, em 2015, na sua Divisão de 
Gases um montante próximo do de 2014. O rácio do 
investimento para a receita será, nesta divisão, provavelmente, de 
cerca de 13 por  cento. 
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Financiamento 
 
No exercício de 2015, a Linde continuará a aplicar a sua 
estratégia de preservação da liquidez e a manter o 
financiamento a longo prazo. Em função da evolução dos 
mercados financeiros e das oportunidades de crescimento 
disponíveis, a Linde continua a considerar 2,5 como o limite 
superior do seu fator de endividamento dinâmico (dívida 
financeira líquida para lucro de exploração).  

O crescimento rentável definido pelos objetivos de médio 
prazo do Grupo deverá continuar a ser financiado, 
principalmente, pelo fluxo de caixa das atividades 
operacionais. A Linde tenciona utilizar o fluxo de caixa 
remanescente após a dedução de despesas de capital para 
cobrir os seus custos de financiamento, os aumentos futuros 
de pagamentos de dividendos esperados no momento atual e 
o reembolso sistemático da sua dívida financeira. 
 
 
Dividendos 
 
A continuidade e a prudência continuarão a ser os critérios 
mais importantes da política de dividendos da Linde no 
futuro. Tal como em anos anteriores, o Grupo determinará, 
em geral, o nível do dividendo para o exercício de 2015 com 
base nos valores do lucro de exploração, tendo em conta, ao 
mesmo tempo, as tendências macroeconómicas mais amplas. 
 
 
Perspetiva – Linde AG 
 
Para a Linde AG, a empresa-mãe do Grupo Linde, o 
indicador de desempenho principal é o resultado líquido do 
ano. VER ATIVOS LÍQUIDOS, SITUAÇÃO FINANCEIRA E 
RESULTADOS DAS OPERAÇÕES DA LINDE AG, 
PÁGINAS 114 A 116. O rendimento do investimento do ano é 
o valor que tem a maior influência sobre este indicador de 
desempenho. 

Com base na situação económica que foi descrita em 
pormenor, o Grupo espera uma melhoria do resultado líquido 
anual da Linde AG de entre 5 e 10 por cento em 2015, em 
comparação com o valor de 2014. 
 
 
Declarações relativas ao futuro 
 
O relatório de gestão combinada contém declarações relativas 
ao futuro, que são baseadas nas atuais estimativas da gestão 
sobre os acontecimentos futuros. Estas declarações não 
deverão ser entendidas como garantias de que essas 
expectativas se irão provar verdadeiras. O desenvolvimento 
futuro e os resultados realmente alcançados pelo Grupo Linde 
e pelas suas subsidiárias dependem de uma série de riscos e 
incertezas e poderão, por isso, afastarem-se  
significativamente das declarações relativas ao futuro. A 
Linde não tem planos para atualizar as suas declarações 
relativas ao futuro, nem aceita qualquer obrigação para o 
fazer. 
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PERSPETIVA <148 

DECLARAÇÃO SOBRE   151 
GOVERNAÇÃO 

CORPORATIVA EM 
CONFORMIDADE COM O 

§ 289a DO CÓDIGO 
COMERCIAL ALEMÃO 

DIVULGAÇÕES >152 
RELACIONADAS COM 

AQUISIÇÕES 

DECLARAÇÃO SOBRE  
GOVERNAÇÃO  
CORPORATIVA DE  
ACORDO COM  
O § 289a DO  
CÓDIGO  
COMERCIAL ALEMÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Conselho de Administração e o Conselho de Supervisão da 
Linde AG emitiram uma declaração de conformidade com as 
recomendações do Código de Governação Corporativa 
Alemão, em conformidade com o § 161 da Lei das Sociedades 
por Ações Alemã (AktG) e puseram-na permanentemente à 
disposição dos acionistas. A declaração de conformidade está 
disponível na Internet em 
WWW.LINDE.COM/DECLARATIONOFCOMPLIANCE. 

A declaração sobre governação corporativa está disponível 
na Internet em 
WWW.LINDE.COM/CORPORATEGOVERNANCE. 

É dada mais informação sobre governação corporativa na 
Linde, na secção intitulada Governação Corporativa, nas 
PÁGINAS 50 A 57 DO RELATÓRIO ANUAL. 
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DECLARAÇÃO SOBRE <151 

GOVERNAÇÃO 
CORPORATIVA EM 

CONFORMIDADE COM O 
§ 289a DO CÓDIGO 

COMERCIAL ALEMÃO 
DIVULGAÇÕES 152 

RELACIONADAS COM 
AQUISIÇÕES 

ACONTECIMENTOS APÓS >154 
A DATA DE BALANÇO 

DIVULGAÇÕES RELACIONADAS  
COM AQUISIÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capital subscrito 
A informação sobre a composição do capital subscrito é dado 
na NOTA [22] DAS NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS DO GRUPO. 
 
Restrições que afetam os direitos de voto  
ou a transferência de ações 
No exercício de 2007, foi deliberado, na Assembleia Geral 
Anual, introduzir um regime de opções por ações (Programa 
de Desempenho por Ações da Linde de 2007) para os 
conselhos de administração e executivos de escalão inferior, 
em que até 3,5 milhões de direitos de subscrição poderiam ser 
emitidos. Se os membros do conselho de administração ou 
certos executivos de escalão inferior subscrevessem ou 
adquirissem ações como resultado do exercício de opções, 25 
por cento dessas ações ou, sob certas condições, ações 
equivalentes a 25 por cento do número total de opções 
exercidas seriam sujeitas a um período de aplicação de dois 
anos. Ao abrigo deste regime de opções por ações, foram 
emitidas ações em cada um dos anos entre 2007 e 2011. 
 
Participações superiores a 10 por cento  
dos direitos de voto 
A Linde AG não tem conhecimento de quaisquer 
participações, diretas ou indiretas, que atinjam ou ultrapassem 
10 por cento dos direitos de voto. 
 
Ações com direitos especiais 
Não há ações com direitos especiais que confiram poderes de 
controlo ao seu titular. 
 
Método de controlo dos direitos de voto se  
os colaboradores mantiverem ações e não exercerem  
diretamente os seus direitos de controlo 
Os colaboradores que detêm ações da Linde AG exercem os 
seus direitos de controlo diretamente, tal como os outros 
acionistas, em conformidade com as normas legais e as regras 
previstas nos estatutos da sociedade. 

Regulamentos legais e regras estabelecidas nos  
estatutos da sociedade que regem a 
nomeação e a destituição dos membros do 
Conselho de Administração e as mudanças nos  
estatutos da sociedade 
Os membros do Conselho de Administração são nomeados e 
destituídos pelo Conselho de Supervisão, em conformidade com 
os §§ 84 e 85 da Lei das Sociedades por Ações Alemã (AktG) e 
o § 31 da Lei de Codeterminação Alemã (MitbestG). As 
nomeações têm um prazo máximo de cinco anos. É admissível 
que os membros do Conselho de Administração sejam 
reconduzidos ou que os seus mandatos sejam prorrogados, 
embora, em cada caso, por um período máximo de cinco anos. 
Nos termos do § 31 da Lei de Codeterminação Alemã 
(MitbestG), a nomeação de um membro do Conselho de 
Administração exige, pelo menos, uma maioria de dois terços 
dos membros do Conselho de Supervisão. 

Em conformidade com o artigo 5.1 dos estatutos da 
sociedade, o Conselho de Administração é composto por 
diversos membros. O Conselho de Supervisão determina o 
número de membros do Conselho de Administração. Em 
conformidade com o artigo 5.2 dos estatutos da sociedade, o 
Conselho de Supervisão poderá nomear um dos membros do 
Conselho de Administração para Presidente do Conselho de 
Administração e outro como Vice-Presidente. O Conselho de 
Supervisão poderá revogar a nomeação de um membro do 
Conselho de Administração ou a nomeação de um dos membros 
do Conselho de Administração para Presidente do Conselho de 
Administração, se houver um bom motivo para o fazer, nos 
termos do § 84 (3) da Lei das Sociedades por Ações Alemã 
(AktG). 

As mudanças nos estatutos da sociedade exigem que uma 
resolução seja aprovada na Assembleia Geral Anual, em 
conformidade com o § 119 (1), n.º 5 e o § 179 da AktG. As 
resoluções adotadas na Assembleia Geral Anual exigem uma 
maioria simples dos votos expressos, tal como está estabelecido 
no artigo 13.2 dos estatutos da sociedade e, se for exigida uma 
maioria de ações, uma maioria simples do capital social 
representado na votação, desde que normas jurídicas 
imperativas não exijam uma maioria diferente. Em 
conformidade com o artigo 9.5 dos estatutos da sociedade, o 
Conselho de Supervisão está autorizado a fazer alterações aos 
estatutos da sociedade que apenas digam respeito à formulação 
adotada. 
 
Poderes do Conselho de Administração para emitir  
e recomprar ações 
Informação sobre os poderes do Conselho de Administração 
para emitir e recomprar ações é dada na NOTA [22] DAS 
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO GRUPO.
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Acordos significativos relativos a uma mudança  
de controlo posterior a uma oferta pública de aquisição 
Se houver uma mudança de controlo, poderá ser exigido o 
pagamento e reembolso antecipado das obrigações híbridas 
emitidas em 2006. 

Nos exercícios de 2007 a 2014, a Linde AG emitiu 
obrigações de referência, no âmbito do seu Programa de 
Emissão de Dívida de 10 mil milhões de EUR, em nome 
próprio ou através da Linde Finance B. V. Sob os termos e as 
condições das emissões de obrigações, em caso de uma 
mudança de controlo, o credor da obrigação poderá procurar 
o  reembolso imediato se a mudança de controlo levar à 
retirada da notação ou a uma redução da notação de passivos 
a descoberto não subordinados até ou abaixo de certos níveis 
de notação. 

Há também em curso outros contratos de financiamento 
significativos, cada um dos quais inclui normas específicas 
aplicáveis em caso de uma mudança no controlo. Estas regras 
estabelecem, nomeadamente, o dever de prestar informações 
à parte contratante, bem como os direitos de cancelamento da 
parte contratante. 

Há contratos de clientes com cláusulas que concedem ao 
cliente direitos de cancelamento especiais em caso de 
mudança de controlo. Se esses direitos de cancelamento 
especiais forem exercidos, os contratos preveem uma 
compensação adequada. 

Sob os termos e as condições do Programa de 
Desempenho por Ações da Linde de 2007, para os conselhos 
de administração e executivos de escalão inferior, em caso de 
uma mudança de controlo, poderão ser adotadas regras 
especiais. As regras especiais, aplicáveis às opções sobre 
ações emitidas no anos de 2007 a 2011, são de que, em caso 
de uma mudança de controlo, se aplicam os direitos de 
cancelamento, o que significa que as opções poderão ser 
liquidadas em dinheiro, num montante a ser determinado. 
Sob os termos e as condições do Plano de Incentivo de Longo 
Prazo de 2012 (PILP 2012) da Linde, para os conselhos de 
administração e executivos de escalão inferior, em caso de 
uma mudança de controlo, poderão ser adotadas regras 
especiais. As regras especiais aplicáveis às opções sobre 
ações emitidas em 2012 são de que, em caso de uma 
mudança de controlo, se aplicam os direitos de cancelamento, 
o que significa que as opções poderão ser liquidadas em 
dinheiro, num montante a ser determinado. 
 
Acordos de compensação estabelecidos pela 
empresa com membros do Conselho de Administração  
ou com colaboradores que se aplicarão no caso  
de uma oferta pública de aquisição 
Se houver uma tomada de controlo da Linde AG e os 
contratos de trabalho dos membros do Conselho de 
Administração forem rescindidos, os membros do Conselho 
de Administração poderão ter direito a certos pagamentos 
compensatórios, com base nos seus emolumentos contratuais. 
Estes pagamentos compensatórios têm um limite máximo. 
Uma descrição mais pormenorizada do efeito das regras da 
mudança de controlo sobre os membros do Conselho de 
Administração é dada no Relatório sobre remunerações. 
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DIVULGAÇÕES <152 
RELACIONADAS COM 

AQUISIÇÕES  
ACONTECIMENTOS APÓS 154 

A DATA DE BALANÇO 
DEMONSTRAÇÃO DE >156 

LUCROS OU PREJUÍZOS  
DO GRUPO 

 

ACONTECIMENTOS APÓS  
A DATA DE BALANÇO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Conselho de Supervisão da Linde AG nomeou o Dr. 
Christian Bruch e Bernd Eulitz como novos membros do 
Conselho de Administração, com efeito a partir de 1 de janeiro 
de 2015. Bruch e Eulitz sucedem ao Professor Dr. Aldo Belloni, 
que abandonou o Conselho de Administração da Linde AG e se 
reformou quando o seu contrato chegou ao fim, a 31 de 
dezembro de 2014. 

Christian Bruch irá assumir no Conselho de Administração da 
Linde AG a responsabilidade de Belloni pela Divisão de 
Engenharia do Grupo. 

Bernd Eulitz irá ser o membro do Conselho de Administração 
responsável pelo segmento da EMEA do negócio de gases do 
Grupo. 

Nenhum outro acontecimento significativo ocorreu no Grupo 
Linde entre a data de balanço e 24 de fevereiro de 2015. 
 
 
 
 

MUNIQUE, 24 DE FEVEREIRO DE 2015 
 
 
 
 
 

DR. WOLFGANG BÜCHELE 
[PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO] 

 
 
 
 
 

THOMAS BLADES 
[MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO] 

 
 
 
 
 

DR. C HRISTIAN BRUC H 
[MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO] 

GEORG DENOKE 
[MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO] 

 
 
 
 
 

BERND EULITZ 
[MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO] 

 
 
 
 
 

SANJIV LAM BA 
[MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO] 
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156   Demonstração de lucros  ou prejuízos do Grupo 
157   Demonstração de rendimento integral do Grupo  
158   Demonstração da situação financeira do Grupo 
160   Demonstração de fluxos de caixa do Grupo 
162   Demonstração de alterações no capital próprio do Grupo 
164   Informação por segmentos 

(parte das Notas às demonstrações  
financeiras do Grupo) 

 
Notas às demonstrações financeiras do Grupo 
167   Princípios gerais 
181   Notas à demonstração de lucros ou prejuízos do Grupo 
185   Notas à demonstração da situação financeira do Grupo 
215   Outra infor mação 
 
265   Relatório dos auditores independentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demonstrações Financeiras do Grupo 
 
 

SECÇÃO 3 
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ACONTECIMENTOS APÓS <154 

A DATA DE BALANÇO 
DEMONSTRAÇÃO DE   156 

LUCROS OU PREJUÍZOS 
DO GRUPO 

DEMONSTRAÇÃO DE >157 
RENDIMENTO INTEGRAL 

DO GRUPO 
 

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS 
OU PREJUÍZOS DO GRUPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS DO GRUPO 
 

 
em milhões de €  

 
Nota 

 
2014 

 
2013 

Receita [8] 17 047 16 655 
Custo das vendas  11 297 10 642 
LUCRO BRUTO  5750 6013 
 
Despesas de marketing e vendas 

  
2476 

 
2512 

Custos de investigação e desenvolvimento   106 92 
Despesas administrativas  1488 1419 
Outros proveitos operacionais [9] 486 358 
Outras despesas operacionais [9] 303 193 
 
Participação no lucro ou prejuízo de associadas e negócios conjuntos 

  
22 

 
16 

 
EBIT 

  
1885 

 
2171 

 
Receitas financeiras 

 
[11] 

 
50 

 
98 

Despesas financeiras [11] 415 475 
 
LUCRO ANTES DE IMPOSTOS 

  
1520 

 
1794 

Despesa com imposto sobre o rendimento [12] 358 364 
 
LUCRO DO EXERCÍCIO 

  
1162 

 
1430 

atribuível a acionistas da Linde AG  1102 1317 
atribuível a interesses que não controlam  60 113 

 
Lucros por ação em € – não diluídos 

 
[13] 

 
5,94 

 
7,10 

Lucros por ação em € – diluídos [13] 5,91 7,08 
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DEMONSTRAÇÃO DE <156 
LUCROS OU PREJUÍZOS  

DO GRUPO 
DEMONSTRAÇÃO DE   157 

RENDIMENTO INTEGRAL 
DO GRUPO  

DEMONSTRAÇÃO DA >158 
SITUAÇÃO FINANCEIRA  

DO GRUPO 

DEMONSTRAÇÃO DE  
RENDIMENTO INTEGRAL  
DO GRUPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
33 DEMONSTRAÇÃO DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL DO GRUPO 
 

 
em milhões de €, VER NOTA [22] 

 
2014 

 
2013 

LUCRO DO EXERCÍCIO 1162 1430 
OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL (LÍQUIDO DE IMPOSTOS) 147 –1001 
ITENS QUE SERÃO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE EM LUCROS OU PREJUÍZOS 648 –1040 

Lucros ou perdas não realizados em ativos financeiros disponíveis para venda – 10 16 
Lucros ou perdas não realizados em instrumentos financeiros derivados –650 269 
Diferenças de conversão cambial 1308 – 325 

 
ITENS QUE NÃO SERÃO RECLASSIFICADOS POSTERIORMENTE EM LUCROS OU PREJUÍZOS 

 
–501 

 
39 

Remensuração dos planos de benefícios definidos –501 39 
RENDIMENTO INTEGRAL TOTAL 1309 429 

atribuível a acionistas da Linde AG 1185 366 
atribuível a interesses que não controlam 124 63 
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DEMONSTRAÇÃO DE <157 

RENDIMENTO INTEGRAL 
DO GRUPO 

DEMONSTRAÇÃO DA   158 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DO GRUPO 
DEMONSTRAÇÃO DE >160 

FLUXOS DE CAIXA  
DO GRUPO   

DEMONSTRAÇÃO DA 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 
DO GRUPO 
 

 
 
 
 
34 DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GRUPO 
 
 
em milhões de € 

 
Nota 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

Ativos    
Goodwill [14] 11 055 10 395 
Outros ativos intangíveis [14] 2922 3076 
Ativos tangíveis [15] 12 151 11 384 
Investimentos em associadas e negócios conjuntos (no capital próprio) [16] 240 214 
Outros ativos financeiros [16] 85 115 
Contas a receber de locações financeiras [18] 248 277 
Dívidas comerciais a receber [18] 3 8 
Outras contas a receber e outros ativos [18] 549 702 
Contas a receber do imposto sobre o rendimento [18] 3 3 
Ativos por impostos diferidos [12] 306 342 
ATIVOS NÃO CORRENTES  27 562 26 516 
 
Inventário 

 
[17] 

 
1155 

 
1088 

Contas a receber de locações financeiras [18] 50 50 
Dívidas comerciais a receber [18] 3061 2784 
Outras contas a receber e outros ativos [18] 723 804 
Contas a receber do imposto sobre o rendimento [18] 216 146 
Valores mobiliários [19] 521 170 
Caixa e equivalentes de caixa [20] 1137 1178 
Ativos não correntes classificados como detidos para venda e grupos para alienação [21] – 13 
ATIVOS CIRCULANTES  6863 6233 
 
ATIVOS TOTAIS 

  
34 425 

 
32 749 
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35 DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GRUPO 
 
 
em milhões de €  

 
Nota 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

Capital próprio e passivo    
Capital subscrito  475 475 

Capital autorizado condicionalmente: 62 milhões de € (2013: 62 milhões de €)    
Reserva de capital  6730 6712 
Reservas de lucros  6564 6523 
Variações acumuladas no capital próprio não reconhecidas através da demonstração de 
lucros ou prejuízos 

  
– 363 

 
– 944 

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL ATRIBUÍVEL A ACIONISTAS DA LINDE AG [22] 13 406 12 766 
Interesses que não controlam [22] 861 820 
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL  14 267 13 586 
 
Provisões para pensões e obrigações similares 

[23] 1265 1027 

Outras provisões não correntes [24] 492 457 
Passivo por impostos diferidos [12] 1726 1968 
Dívida financeira [25] 8562 8416 
Passivo de locações financeiras [26] 51 56 
Contas a pagar [27] 2 2 
Outro passivo não corrente [27] 648 400 
PASSIVO NÃO CORRENTE  12 746 12 326 
 
Provisões correntes 

 
[24] 

 
1012 

 
897 

Dívida financeira [25] 1294 1161 
Passivo de locações financeiras [26] 23 22 
Contas a pagar [27] 3485 3100 
Outro passivo corrente [27] 1073 1033 
Passivo de imposto sobre o rendimento [27] 525 624 
PASSIVO CORRENTE  7412 6837 
 
TOTAL DE CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

  
34 425 

 
32 749 
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DEMONSTRAÇÃO DA <158 
SITUAÇÃO FINANCEIRA  

DO GRUPO 
DEMONSTRAÇÃO DE   160 

FLUXOS DE CAIXA  
DO GRUPO 

DEMONSTRAÇÃO DE >162 
ALTERAÇÕES NO CAPITAL 

PRÓPRIO DO GRUPO 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS  
DE CAIXA DO GRUPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DO GRUPO 
 

 
em milhões de €, VER NOTA [30] 

 
Nota 

 
2014 

 
2013 

Lucro antes de impostos  1520 1794 
 
Ajustamentos ao lucro antes de impostos para calcular o fluxo de caixa das atividades operacionais 

   

Amortização de ativos intangíveis/ depreciação de ativos tangíveis [14], [15] 1969 1795 
Imparidades de ativos financeiros [16] 1 5 
Lucros/ perdas na alienação de ativos não correntes  –77 –35 
Juros líquidos [11] 368 368 
Receitas financeiras decorrentes de locações financeiras, em conformidade com o IFRIC 4/ IAS 17 [11] 19 24 
Participação no lucro ou prejuízo de associadas e negócios conjuntos [16] –22 –16 
Distribuições/ dividendos recebidos de associadas e negócios conjuntos [16] 15 10 
Impostos sobre o rendimento pagos [12] –599 –552 
 
Mudanças em ativos e passivos 

   

Mudança em inventários [17] – 3 – 0 
Mudança em dívidas comerciais a receber [18] –214 –301 
Mudança em provisões [23], [24] 31 –144 
Mudança em contas a pagar [27] 299 375 
Financiamento externo/ alocação de ativos para planear a redefinição de planos de benefícios [23] –300 – 
Mudança em outros ativos e passivo  14 –129 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  3001 3144 
 
Pagamentos de ativos tangíveis e intangíveis e fábricas sob locação financeira, em conformidade 
com o IFRIC 4/ IAS 17 

  
 

–1957 

 
 

–2162 
Pagamentos de investimentos em empresas consolidadas [3] –65 –143 
Pagamentos de investimentos em ativos financeiros  –52 –41 
Pagamentos de investimentos em valores mobiliários [19] –656 –176 
Proventos da alienação de valores mobiliários [19] 306 827 
Proventos da alienação de ativos tangíveis e intangíveis e da amortização de contas a receber de 
locações financeiras, em conformidade com o IFRIC 4/ IAS 17 

 151 148 

Proventos da alienação de empresas consolidadas e de pedidos de reembolso do preço de compra  99 20 
Proventos da alienação de ativos não correntes mantidos para venda e de grupos para alienação [21] 42 – 
Proventos da alienação de ativos financeiros  69 3 
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  –2063 –1524 
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37 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DO GRUPO 

 
 
em milhões de €, VER NOTA [30] 

 
Nota 

 
2014 

 
2013 

Pagamentos de dividendos aos acionistas da Linde AG e a interesses que não controlam [33] –645 –563 
Influxos de caixa/ fluxos de saída devido a mudanças de interesses que não controlam  – 52 
Proventos da emissão de ações a colaboradores [28] – 1 
Saídas de caixa para a aquisição de ações próprias [22] –5  –4  
Juros recebidos [11] 168 186 
Juros pagos [11] –526 –565 
Proventos de empréstimos e de dívida do mercado de capitais [25] 3003 4033 
Saídas de caixa para a amortização de empréstimos e de dívida do mercado de capitais [25] –2976 –4793 
Saídas de caixa para o reembolso do passivo de locações financeiras [26] –21 – 22 
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  –1002 –1675 
 
FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DE CAIXA LÍQUIDO 

  
–64 

 
–55 

BALANÇO DE ABERTURA DE CAIXA E DE EQUIVALENTES DE CAIXA [20] 1178 1284 
Efeitos da conversão de moeda  23 –51 
BALANÇO DE ENCERRAMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [20] 1137 1178 
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DEMONSTRAÇÃO DE <160 
FLUXOS DE CAIXA  

DO GRUPO 
DEMONSTRAÇÃO DE  162 

ALTERAÇÕES NO CAPITAL 
PRÓPRIO DO GRUPO 

INFORMAÇÃO POR >164 
SEGMENTOS 

DEMONSTRAÇÃO DE  
ALTERAÇÕES NO CAPITAL  
PRÓPRIO DO GRUPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO DO GRUPO 
 
 
Em milhões de €, VER NOTA [22] 

 
Capital subscrito 

 
Reserva de capital 

A 01.01.2013 474 6698 
 
Lucro do exercício 

 
– 

 
– 

Outro rendimento integral (líquido de impostos) – – 
RENDIMENTO INTEGRAL TOTAL – – 
Pagamentos de dividendos – – 
Mudanças como resultado de planos de opção sobre ações – 14 
Recompra de ações próprias – – 
Aumento de capital – – 
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES POR E DISTRIBUIÇÕES A 
PROPRIETÁRIOS DA EMPRESA 

– 14 

Aquisição/ alienação de interesses que não controlam sem mudança de controlo – – 
ALTERAÇÕES NOS INTERESSES DE PROPRIEDADE EM SUBSIDIÁRIAS – – 
OUTRAS VARIAÇÕES – – 
 
A 31.12.2013/ 01.01.2014 

 
475 

 
6712 

 
Lucro do exercício 

 
– 

 
– 

Outro rendimento integral (líquido de impostos) – – 
Total do rendimento integral – – 
Pagamentos de dividendos – – 
Mudanças como resultado de planos de opção sobre ações – 18 
Recompra de ações próprias – – 
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES POR E DISTRIBUIÇÕES A 
PROPRIETÁRIOS DA EMPRESA 

– 18 

OUTRAS VARIAÇÕES – – 
 
A 31.12.2014 

 
475 

 
6730 
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Reservas de lucros 

 
Variações acumuladas no capital próprio não 

reconhecidas na demonstração dos lucros ou prejuízos 

 

  
 
 

Remensuração dos 
planos de  

benefícios definidos 

 
 
 
 
 

Resultados retidos 

 
 
 

Diferenças de 
conversão 

cambial 

 
 
 

Ativos financeiros 
disponíveis para 

venda 

 
 
 

Instrumentos 
financeiros 

derivados 

 
Capital 

próprio total  
atribuível a  

acionistas  
da Linde AG 

 
 
 
 

Interesses que 
não controlam 

 
 
 
 

Capital 
próprio total 

 – 515 6221 80 – – 47 12 911 747 13 658 
  

– 
 

1317 
 

– 
 

– 
 

– 
 

1317 
 

113 
 

1430 
 33 – – 1266 14 268 –951 –50 –1001 
 33 1317 –1266 14 268 366 63 429 
 – –500 – – – –500 – 63 –563 
 – – – – – 15 – 15 
 – –3 – – – –3 – –3 
 – – – – – – 12 12 
 – –503 – – – –488 –51 –539 
 – –33 7 – – – 26 66 40 
 – –33 7 – – –26 66 40 
 – 3 – – – 3 – 5  –2  
  

– 482 
 

7005 
 

–1179 
 

14 
 

221 
 

12 766 
 

820 
 

13 586 
 – 1,102 – – – – 60 1162 
 –498 – 1240 – 9 – 650 83 64 147 
 –498 1102 1240 – 9  – 650 1185 124 1309 
 – –557 – – – –557 –88 –645 
 – – – – – 18 – 18 
 – – 5 – – – –5 – –5 
 – –562 – – – –544 – 88 –632 
 – –1  – – – –1  5 4 
  

–980 
 

7544 
 

61 
 

5 
 

– 429 
 

13 406 
 

861 
 

14 267 
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DEMONSTRAÇÃO DE  <162 
 ALTERAÇÕES NO CAPITAL 

PRÓPRIO DO GRUPO  
INFORMAÇÃO POR   164 

SEGMENTOS     
PRINCÍPIOS GERAIS  >167 

INFORMAÇÃO  
POR SEGMENTOS 
 
(PARTE DAS NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS DO GRUPO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 INFORMAÇÃO POR SEGMENTOS 
 
  

Segmentos reportáveis 
  

Divisão de Gases 
 

 
em milhões de €, VER NOTA [31] 

 
2014 

 
2013 

 

Receita de terceiros 13 966  13 961  
Receita de outros segmentos 16  10  
TOTAL DA RECEITA DOS SEGMENTOS REPORTÁVEIS 13 982  13 971  
LUCRO DE EXPLORAÇÃO  3835  3846  
Custos de reestruturação (item não recorrente)  64  –  
Amortização de ativos intangíveis e depreciação de ativos tangíveis 1937  1760  
EBIT  1834  2086  
Despesas de capital (excluindo ativos financeiros)  1890  2254  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
em milhões de € 
Receita de terceiros 
Receita de outros segmentos 
TOTAL DA RECEITA DOS SEGMENTOS REPORTÁVEIS 
LUCRO DE EXPLORAÇÃO  
Custos de reestruturação (item não recorrente)  
Amortização de ativos intangíveis e depreciação de ativos tangíveis 
EBIT  
Despesas de capital (excluindo ativos financeiros)  
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Segmentos reportáveis 

 

  
Divisão de Engenharia 

 
Outras atividades 

 
Reconciliação 

 
Grupo 

  
2014 

 
2013 

 
2014 

 
2013 

 
2014 

 
2013 

 
2014 

 
2013 

 2516 2132 565 562 – – 17 047 16 655 
 590 747 2 1 –608 –758 – – 
 3106 2879 567 563 –608 –758 17 047 16 655 
 300 319 62 54 –277 –253 3920 3966 
 – – – – 2 – 66 – 
 35 36 33 32 –36 –33 1969 1795 
 265 283 29 22 –243 –220 1885 2171 
 41 33 13 14 10 –33 1954 2268 

 
 

 
 
 
 

 
 

Segmentos reportáveis 
 

Divisão de Gases 
 

EMEA 
 

Ásia/ Pacífico 
 

Américas 
 

Total da Divisão de Gases 
  

2014 
 

2013 
 

2014 
 

2013 
 

2014 
 

2013 
 

2014 
 

2013 
 5969 6080 3792 3,749 4205 4132 13 966 13 961 
 11 10 20 18 109 99 16 10 
 5980 6090 3,812 3767 4314 4231 13 982 13 971 
 1,778 1759 1010 1005 1,047 1082 3835 3846 
 38 – 17 – 9 – 64 – 
 665 651 645 493 627 616 1937 1760 
 1075 1108 348 512 411 466 1834 2086 
 946 883 413 854 531 517 1890 2254 
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40 RECEITA POR LOCALIZAÇÃO DO CLIENTE 
 
 
em milhões de €  

 
2014 

 
2013 

Europa 6560 6416 
Alemanha 1261 1322 
Reino Unido 1559 1448 

Ásia/ Pacífico 5079 4981 
China 1299 1136 
Austrália 1124 1228 

América do Norte 4238 3898 
EUA 3734 3411 
América do Sul 623 725 

África 547 635 
RECEITA DO GRUPO 17 047 16 655 
 
 
 
41 ATIVOS NÃO CORRENTES POR LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA 
 
 
em milhões de €  

 
2014 

 
2013 

Europa 10 468 10 207 
Alemanha 1198 1201 
Reino Unido 1544 1480 

Ásia/ Pacífico 8076 7611 
China 1616 1574 
Austrália 1310 1328 

América do Norte 6406 5591 
EUA 2411 2101 
América do Sul 471 760 

África 707 686 
ATIVOS DOS SEGMENTOS NÃO CORRENTES  26 128 24 855 
 
Nota: A informação divulgada por país exclui o goodwill.
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INFORMAÇÃO POR <164 
SEGMENTOS     

PRINCÍPIOS GERAIS   167 
NOTAS À DEMONSTRAÇÃO >181 
DE LUCROS OU PREJUÍZOS 

DO GRUPO 
 
 
 

Notas às 
Demonstrações Financeiras  
do Grupo 
 
PRINCÍPIOS GERAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Base da elaboração 
 
O Grupo Linde é um grupo de tecnologia internacional que 
opera em todo o globo. A empresa-mãe do Grupo Linde é a 
Linde Aktiengesellschaft. A sede social da Linde AG é em 
Munique, Alemanha (Registo Comercial de Munique, ref. 
HRB 169850). 

As demonstrações financeiras consolidadas da Linde 
Aktiengesellschaft, relativas ao exercício encerrado a 31 de 
dezembro de 2014, foram elaboradas em conformidade com 
as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas 
pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade 
(IASB), tal como são adotadas pela União Europeia, nos 
termos do  Regulamento da UE n.º 1606/ 2002 do Parlamento 
Europeu e do Conselho sobre a aplicação das Normas 
internacionais de Contabilidade na União Europeia. As 
demonstrações financeiras consolidadas também cumprem as 
exigências adicionais estabelecidas no § 315a (1) do Código 
Comercial Alemão (HGB). Foram aplicados todos os padrões 
que estavam em vigor na data do balanço e, além disso, os 
estabelecidos na NOTA [7], que tinham sido aplicados mais 
cedo. 

A moeda de referência é o euro. Todos os valores são 
apresentados em milhões de euros (milhões de EUR), salvo 
indicação em contrário. 

A demonstração de lucros ou prejuízos do Grupo foi 
elaborada através da utilização do método de custo de 
vendas. 

As demonstrações financeiras das principais entidades 
operacionais que estão incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas foram auditadas pela KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. As demonstrações 
financeiras anuais de empresas incluídas na consolidação são 
redigidas na mesma data de balanço das demonstrações 
financeiras anuais da Linde Aktiengesellschaft. 

[2] Princípios de consolidação 
 
As empresas são consolidadas através da utilização do método 
de aquisição. O custo de uma aquisição é medido pelo valor 
justo dos ativos adquiridos e o passivo assumido ou 
transferido na data de aquisição. Quando os custos 
relacionados com a aquisição surgem, são reconhecidos nos 
lucros ou prejuízos. Os ativos, passivos e passivos 
contingentes identificáveis, adquiridos como resultado de uma 
concentração de atividades empresariais, são reconhecidos 
pelos seus valores justos na data de aquisição. Após a alocação 
do preço de compra, a diferença remanescente entre o preço de 
compra e a parcela de ativos líquidos adquiridos, reafirmados 
pelo seu valor justo, é reconhecida como goodwill. Os ajustes 
relativos à retribuição contingente, após o período de 
adaptação de um ano, divulgados como passivo à data de 
aquisição, são reconhecidos em lucros ou prejuízos. Até à 
data, os interesses que não controlam sempre foram medidos 
pela Linde na parte adequada dos ativos líquidos identificáveis 
da sociedade adquirida. 

Onde são adquiridos interesses que não controlam, 
qualquer saldo remanescente entre o custo de aquisição e a 
parcela de ativos líquidos adquiridos é compensado 
diretamente no capital próprio. 

As vendas intragrupo, as receitas e despesas e as contas a 
receber e a pagar são eliminadas. 

Lucros e perdas intragrupo, decorrentes de entregas 
intragrupo de ativos não correntes e inventários, também são 
eliminados. 

Aplicam-se os mesmos princípios à medição das empresas 
contabilizadas, através da utilização do método da 
equivalência patrimonial, que são utilizados para a 
consolidação de subsidiárias. 
 
 
[3] Aquisições 
 
Uma aquisição é considerada significativa se os seus ativos 
totais, após a alocação do preço de compra (incluindo o 
goodwill), ultrapassarem 50 milhões de EUR. A Linde não fez 
aquisições significativas no exercício de 2014. Por isso, as 
aquisições feitas durante o ano são descritas a seguir de forma 
agregada em vez de numa base individual. 

Em 2014, a Linde fez aquisições para expandir os seus 
negócios de gases industriais e na área de produto da Saúde, 
nos segmentos reportáveis da EMEA, das Américas e da Ásia/ 
Pacífico. O preço total de compra dessas aquisições (incluindo 
as ações existentes, atualizadas por um valor justo) foi de 70 
milhões de EUR, dos quais, 59 milhões de EUR foram 
liquidados em caixa. O preço total de compra inclui 
pagamentos do preço de compra diferidos de 6 milhões de 
EUR e uma retribuição contingente. O passivo decorrente de 
pagamentos do preço de compra contingentes elevou-se a 2 
milhões de EUR. Às vezes, foram acordadas transações 
separadas com os antigos proprietários. No decurso de 
sucessivas aquisições, foi gerada uma receita de 1 milhão de 
EUR, decorrente da medição das ações existentes (2 milhões 
de EUR) a um valor justo, que foi reconhecida na participação 
no lucro ou prejuízo de associadas e negócios conjuntos. 

No curso destas aquisições corporativas, a Linde adquiriu 
ativos não correntes, tais como relações com os clientes, 
garrafas, reservatórios e veículos, bem como inventários e 
outros ativos correntes. O goodwill total decorrente 
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foi de 62 milhões de EU, incluindo ajustes ao valor justo, no 
decurso de alocações do preço de compra de 12 milhões de 
EU. Parte do goodwill (43 milhões de EU) é dedutível nos 
impostos. As contas a receber adquiridas, que são todas as 
dividas comerciais a receber, têm um valor justo de 5 milhões 
de EU. O valor bruto das contas a receber é de 6 milhões de 
EU. A diferença entre o valor bruto das contas a receber e o 
seu valor justo é uma provisão para créditos de liquidação 
duvidosa. 

Desde as respetivas datas de aquisição, as empresas 
adquiridas geraram uma receita de 44 milhões de EUR e um 
lucro depois de impostos de 15 milhões de EUR. Se as 
empresas adquiridas já pertencessem ao Grupo a 1 de janeiro 
de 2014, teriam contribuído com 65 milhões de EUR para a 
receita do Grupo e 22 milhões de EUR para o lucro do 
Grupo, após a dedução de impostos, no exercício de 2014. 
 

42 IMPACTO DAS AQUISIÇÕES NOS ATIVOS LÍQUIDOS 
 
 
Saldo inicial na data de aquisição 

 
Valor justo 

em milhões de €  
Ativos não correntes  18 
Inventários  3 
Outros ativos correntes  6 
Caixa e equivalentes de caixa  1 
 
Capital próprio (atribuível à Linde AG)  

 
10 

Passivo  18 

[4] Âmbito da consolidação 
 
As demonstrações financeiras do Grupo Linde AG 
compreendem todas as empresas sobre as quais a Linde AG é 
capaz de exercer controlo, conforme é definido pela IFRS 10, 
ou controlo conjunto, juntamente com outras partes, conforme é 
definido pela IFRS 11. As empresas sobre as quais a Linde AG 
pode exercer o controlo conjunto estão incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas, numa base integrante 
ou através da utilização do método da equivalência patrimonial, 
dependendo das características da empresa. Se a Linde AG 
detém a maioria dos direitos de voto de uma empresa, isso 
geralmente indica que exerce controlo sobre a empresa, na 
ausência de quaisquer outros acordos contratuais restritivos. Se 
a Linde AG detém o mesmo número de direitos de voto que 
outra empresa, isso geralmente indica o controlo conjunto, a 
menos que outros direitos (contratuais) resultem num controlo 
exercido por um dos acionistas. Uma explicação pormenorizada 
dos poderes discricionários e pressupostos que regem a decisão 
de saber se está a ser exercido o controlo ou o controlo conjunto 
é dada na NOTA [7]. 

As associadas sobre as quais a Linde AG pode exercer uma 
influência significativa, tal como é definido na IAS 28, também 
são contabilizadas através da utilização do método da 
equivalência patrimonial. Presume-se uma influência 
significativa, se a Linde AG detém (direta ou indiretamente) 20 
por cento ou mais dos direitos de voto numa investida, a menos 
que possa ser claramente demonstrado que esse não é o caso. 

As subsidiárias não consolidadas, quando consideradas em 
conjunto, são imateriais, do ponto de vista do Grupo, em termos 
de ativos totais, receita e lucros ou prejuízos do ano e não têm 
um impacto significativo nos ativos líquidos, na situação 
financeira e nos resultados das operações do Grupo. Por essa 
razão, não são incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas. 

O quadro seguinte mostra a estrutura das empresas incluídas 
nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Linde e 
os movimentos durante o exercício:  

 
 
43 ESTRUTURA DAS EMPRESAS INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 
 

 
 

 
A 

31.12.2013  

 
 

Adições  

 
 

Alienações 

 
A 

31.12.2014 
SUBSIDIÁRIAS CONSOLIDADAS 538  19  22  535 

das quais na Alemanha 18  – – 18 
das quais fora da Alemanha 520  19  22  517 

EMPRESAS CONSOLIDADAS PELO MÉTODO INTEGRAL 5  – – 5 
das quais na Alemanha – – – – 
das quais fora da Alemanha 5  – – 5 

EMPRESAS CONSOLIDADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA 
PATRIMONIAL 

36  5  6  35 

das quais na Alemanha 2  1  – 3 
das quais fora da Alemanha 34  4  6  32 

SUBSIDIÁRIAS NÃO CONSOLIDADAS 61  5  7  59 
das quais na Alemanha 2  – 1 1 
das quais fora da Alemanha 59  5  6  58 
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Poderão surgir mudanças no âmbito da consolidação em 
resultado de aquisições, vendas, fusões ou encerramentos, 
ou em resultado de mudanças na avaliação quanto ao facto 
de a Linde AG exercer o controlo ou o controlo conjunto 
sobre uma empresa. 

As alienações relacionam-se, principalmente, com as 
fusões. As aquisições significativas durante o exercício são 
apresentadas na NOTA [3]. 

No exercício de 2014, as mudanças de participações nas 
subsidiárias não resultaram nem em perda de controlo nem 
em aquisição do controlo, não tendo tido efeitos sobre o 
capital próprio do Grupo Linde:  
 
44 MUDANÇAS DE PARTICIPAÇÃO NAS SUBSIDIÁRIAS 
 

 
em milhões de €  

 
31.12.2014  

 
31.12.2013 

Quantia escriturada de interesses de 
propriedade vendidos 

 
– 

 
32 

Retribuição recebida – 42 
GANHOS (+)/ PERDAS (-) DE 
ALIENAÇÃO DE INTERESSES 
DE PROPRIEDADE 

 
 

–  

 
 

10 
Quantia escriturada de interesses de 
propriedade adquiridos 

 
–  

 
–41 

Retribuição paga –  2 
GANHOS (+)/ PERDAS (-) DE 
AQUISIÇÃO DE INTERESSES 
DE PROPRIEDADE 

 
 

–  

 
 

–43 
 
As seguintes subsidiárias, totalmente consolidadas, estão 
isentas, ao abrigo do disposto nos § 264 (3) e § 264b do 
Código Comercial Alemão (HGB), da obrigação de 
elaborarem demonstrações financeiras anuais completas e 
um relatório de gestão, em conformidade com as regras para 
as corporações estabelecidas nos §§ 264 e segs. do HGB, e 
de os ter auditado e publicado.  
 
45 EMPRESAS ISENTAS DO DEVER DE ELABORAR 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

 
Nome 

 
Localização 

Commercium Immobilien- und 
Beteiligungs-GmbH  

Munique 

Heins & Co. GmbH  Rastede 
Hydromotive GmbH & Co. KG  Leuna 
Linde Electronics GmbH & Co. KG  Pullach 
Linde Engineering Dresden GmbH  Dresden 
Linde Gas Produktionsgesellschaft mbH & 
Co. KG  

Pullach 

Linde Gas Therapeutics GmbH  Oberschleißheim 
 
Linde Remeo Deutschland GmbH 

Blankenfelde-
Mahlow 

Linde Schweißtechnik GmbH  Pullach 
Linde Welding GmbH  Pullach 
MTA GmbH Medizin-Technischer 
Anlagenbau 

Mainhausen 

Selas-Linde GmbH  Pullach 
Tega-Technische Gase und Gasetechnik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung  

 
Würzburg 

Unterbichler Gase GmbH  Munique 
 
Uma lista das participações do Grupo Linde é dada na 
NOTA [41].  
 

[5] Conversão em moeda estrangeira 
 
As transações em moeda estrangeira são convertidas na moeda 
funcional relevante da entidade individual na data da transação. 
Após o reconhecimento inicial, as flutuações da moeda 
estrangeira, relativas aos itens monetários, são reconhecidas nos 
lucros ou prejuízos. Para os itens não monetários, as taxas de 
conversão históricas continuam a constituir a base de 
mensuração. 

As diferenças de conversão resultantes da conversão dos 
itens numa moeda de referência continuam a ser reconhecidas 
no outro rendimento integral. As demonstrações financeiras das 
subsidiárias estrangeiras, incluindo quaisquer ajustes no valor 
justo identificados no decurso de uma alocação do preço de 
compra, são convertidas em conformidade com o conceito da 
moeda funcional, previsto na IAS 21 Os Efeitos das Mudanças 
nas Taxas de Câmbio Estrangeiras. 

Os ativos e passivos, passivo contingente e outros 
compromissos financeiros são convertidos à taxa média da data 
de balanço (método da taxa de fecho). Os itens da demonstração 
de lucros ou prejuízos e o resultado líquido do exercício são 
convertidos a uma taxa que se aproxima da taxa de conversão 
da data de transação (taxa média). 

As diferenças decorrentes da conversão do capital próprio 
são reconhecidas em outro rendimento integral. 

As demonstrações financeiras das empresas estrangeiras, 
contabilizadas segundo o método da equivalência patrimonial, 
são convertidas segundo os mesmos princípios utilizados no 
ajustamento do capital próprio, tal como é aplicado às 
subsidiárias consolidadas. 

As demonstrações financeiras das subsidiárias fora da 
Alemanha que são reportadas numa moeda funcional que é uma 
moeda de uma economia hiperinflacionária são ajustadas para a 
mudança do poder de compra decorrente da inflação. 

A 24 de março de 2014, o governo da Venezuela apresentou 
o novo sistema de taxa de câmbio, baseado num leilão do 
SICAD II, nos termos do qual a moeda poderá ser adquirida a 
uma taxa que não seja fixa. A taxa de câmbio sob o sistema 
SICAD II foi de 50,0 bolívares por dólar norte-americano, a 31 
de dezembro de 2014, significativamente maior do que a taxa de 
câmbio fixada pelo governo, de 6,3 bolívares por dólar norte-
americano, que vigorou até 24 de março de 2014. 

Desde 1 de janeiro de 2010, as atividades da Linde na 
Venezuela, que é classificada como uma economia 
hiperinflacionária, em conformidade com a IAS 29 Relato 
Financeiro em Economias Hiperinflacionárias, foram reportadas 
após o ajustamento para os efeitos da inflação. A taxa de 
inflação é calculada através do índice de inflação do país, INPC, 
que é publicado mensalmente pelo Banco Central de Venezuela, 
na medida em que um aumento ou queda do índice se reflete 
nos movimentos da taxa de câmbio. 

O Grupo Linde sentiu o impacto (na sua conversão em 
moeda estrangeira e na suas transações) da aplicação da nova 
taxa de câmbio do SICAD II, a partir de 1 de abril de 2014, e do 
ajustamento para os efeitos de inflação, utilizando uma 
contabilidade hiperinflacionária. Considerando que o impacto 
sobre a conversão da moeda estrangeira da Linde surge 
exclusivamente da conversão da moeda local numa moeda de 
referência (o euro), o impacto sobre as operações da Linde 
surge da mensuração das transações comerciais em moeda 
estrangeira.
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[6] Moedas 
 
As principais taxas de câmbio utilizadas são indicadas a seguir: 
 
 
46 TAXAS DE CÂMBIO PRINCIPAIS 
 
  

Taxa média na data de balanço 
 

Taxa média do ano 
 
Taxa de câmbio 1 € = 

 
Código ISO 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

 
2014 

 
2013 

Argentina ARS 10,24078 8,95964 10,77206 7,27507 
Austrália AUD 1,48084 1,54138 1,47214 1,37667 
Brasil BRL 3,21518 3,24694 3,11940 2,86785 
Canadá CAD 1,40591 1,46024 1,46599 1,36795 
China CNY 7,50845 8,32176 8,18499 8,16437 
República Checa CZK 27,65959 27,34217 27,53506 25,96746 
Hungria HUF 316,60565 297,42220 308,69539 296,90981 
Malásia MYR 4,23024 4,50663 4,34290 4,18422 
Noruega NOK 9,04242 8,34149 8,35564 7,80717 
Polónia PLN 4,28704 4,15335 4,18442 4,19676 
África do Sul ZAR 13,99917 14,42918 14,39463 12,82153 
Coreia do Sul KRW 1323,45492 1451,19958 1398,12305 1453,83893 
Suécia SEK 9,43320 8,85071 9,09911 8,64963 
Suíça CHF 1,20289 1,22759 1,21463 1,23084 
Turquia TRY 2,82439 2,94955 2,90375 2,53154 
Reino Unido GBP 0,77679 0,83017 0,80610 0,84924 
EUA USD 1,20985 1,37460 1,32851 1,32799 

  

[7] Políticas contabilísticas 
 
As demonstrações financeiras do Grupo foram elaboradas 
segundo a convenção do custo histórico, com a exceção dos 
instrumentos financeiros derivados, dos ativos financeiros 
disponíveis para venda e dos ativos do plano relativos ao 
financiamento externo do benefício definido de 
responsabilidades com pensões que são determinados pelos 
seus valores justos. 

As demonstrações financeiras das empresas incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Linde 
foram elaboradas através da utilização de políticas 
contabilísticas uniformes, em conformidade com a IFRS 10 
Demonstrações Financeiras Consolidadas. 

Normas contabilísticas recentemente emitidas 
O IASB e o IFRIC reviram inúmeros padrões e emitiram muitos 
outros novos no decurso dos seus projetos para desenvolverem 
as IFRS e alcançarem a convergência com os US GAAP. 
Destes, são obrigatórios os seguintes padrões nas 
demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Linde 
relativas ao exercício encerrado a 31 de dezembro de 2014: 
 
– Emendas à IAS 32: Compensação de Ativos e Passivos 

Financeiros 
– Emendas à IAS 39: Novação de Derivados e Continuação da 

Contabilidade de Cobertura 
– Emendas à IAS 36: Divulgações das quantias recuperáveis de 

ativos não financeiros (adotadas de início nas demonstrações 
financeiras do Grupo relativas ao exercício encerrado a 31 de 
dezembro de 2013) 

– Emendas à IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27 Entidades de 
Investimento (adotadas de início nas demonstrações 
financeiras do Grupo relativas ao exercício encerrado a 31 de 
dezembro de 2013) 



RELATÓRIO FINANCEIRO LINDE 2014 

 

17
1 

 
 
 
 
 
 

Normas contabilísticas recentemente emitidas 
que ainda não foram aplicadas 
Os seguintes padrões foram emitidos pelo IASB, mas não 
foram aplicados nas demonstrações financeiras consolidadas 
do  Grupo Linde, relativas ao exercício encerrado a 31 de 
dezembro de 2014, uma vez que ainda não entraram em 
vigor e/ ou ainda não foram adotados pela União Europeia: 
 
– IFRS 15 Receitas de Contratos com Clientes (primeira 

aplicação, em conformidade com o IASB, para exercícios 
iniciados em ou após 1 de janeiro de 2017) 

– IFRS 9 Instrumentos Financeiros e Alterações Posteriores 
(Contabilidade de Cobertura e Emendas à IFRS 9, IFRS 7 e 
IAS 39, bem como alterações à IFRS 9/ IFRS 7: Data de 
Vigência Obrigatória e Divulgações de Transição) 
(primeira aplicação, em conformidade com o IASB, para 
exercícios iniciados em ou após 1 de janeiro de 2018) 

– Alterações à IAS 19 Benefícios dos Empregados: Planos de 
Benefícios Definidos – Contribuições do Empregado 
(primeira aplicação, em conformidade com o IASB, para 
exercícios iniciados em ou após 1 de julho de 2014) 

– Alterações à IFRS 11 Acordos Conjuntos: Contabilização 
da Aquisição de Interesses em Operações Conjuntas 
(primeira aplicação, em conformidade com o IASB, para 
exercícios iniciados em ou após 1 de janeiro de 2016) 

– Alterações à IFRS 10 e IAS 28: Venda ou Contribuição de 
Ativos entre um Investidor e uma Associada ou um 
Empreendimento Conjunto (primeira aplicação, em 
conformidade com o IASB, para exercícios iniciados em ou 
após 1 de janeiro de 2016) 

– Alterações à IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28: Entidades de 
Investimento: Aplicação da Exceção de Consolidação 
(primeira aplicação, em conformidade com o IASB, para 
exercícios iniciados em ou após 1 de janeiro de 2016) 

– Alterações à IAS 16 Ativos Fixos Tangíveis e IAS 38 
Ativos Intangíveis: Clarificação de Métodos de 
Depreciação e Amortização Permitidos (primeira 
aplicação, em conformidade com o IASB, para exercícios 
iniciados em ou após 1 de janeiro de 2016) 

– Alterações à IAS 1: Iniciativa de Divulgação (primeira 
aplicação, em conformidade com o IASB, para exercícios 
iniciados em ou após 1 de janeiro de 2016) 

– Melhorias das IFRS (2010-2012), (primeira aplicação, em 
conformidade com o IASB, para exercícios iniciados em ou 
após 1 de julho de 2014) 

– Melhorias das IFRS (2011-2013), (primeira aplicação, em 
conformidade com o IASB, para exercícios iniciados em ou 
após 1 de julho de 2014) 

– Melhorias das IFRS (2012-2014), (primeira aplicação, em 
conformidade com o IASB, para exercícios iniciados em ou 
após 1 de janeiro de 2016) 

IFRS 15 
O novo padrão de reconhecimento da receita visa criar um 
quadro que reúna a multiplicidade de regras que foram até 
agora estabelecidas numa série de padrões e interpretações 
diferentes. Ao mesmo tempo, o seu objetivo é estabelecer um 
conjunto uniforme de princípios básicos que se apliquem a 
todos os sectores da indústria e a todas as categorias de 
operações relativas às receitas. 

No futuro, as empresas, ao elaborarem as suas 
demonstrações financeiras, em conformidade com as IFRS, 
determinarão quando se deverá reconhecer uma receita (em 
que momento ou em que período) e a quantidade de receita que  
deverá ser reconhecida, através da aplicação de cinco etapas. 
Além do modelo de cinco etapas, o padrão inclui uma série de 
regras adicionais que abrangem várias questões de pormenor, 
tais como a contabilização dos custos de contrato e as 
mudanças nos contratos. 

Em particular, as novas regras a seguir enunciadas poderão 
dar lugar a mudanças nas práticas existentes: 
 
– O reconhecimento da receita quando o controlo é transferido. 

O momento em que (ou o período durante o qual) a receita é 
reconhecida, é determinado pela transferência do controlo 
sobre os bens ou serviços para o cliente (abordagem de 
controlo). A transferência de riscos e benefícios (abordagem 
de risco e recompensa) é apenas uma indicação de que uma 
transferência de controlo poderá ter ocorrido. 

– Regras específicas para os acordos com múltiplos elementos. 
– Novos critérios para o reconhecimento da receita, durante o 

período em que a obrigação de desempenho seja satisfeita. 
– Divulgações mais extensas das notas às demonstrações 

financeiras. 
 
As novas regras tornam-se efetivas para os exercícios iniciados 
em ou após 1 de janeiro de 2017. A aplicação prévia é 
permitida e recomendada. A IFRS 15 ainda não foi endossada 
pela UE. 

A IFRS 15 irá substituir a IAS 11 Contratos de Construção 
e a IAS 18 Receita, bem como o IFRIC 13 Programas de 
Fidelização de Clientes, o IFRIC 15 Acordos para a 
Construção de Imóveis, o IFRIC 18 Transferência de Ativos de 
Clientes e a SIC 31 Receita – Operações de Permuta 
Envolvendo Serviços de Publicidade. 

Está atualmente a ser conduzida uma análise 
pormenorizada para avaliar o impacto da IFRS 15. 
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IFRS 9 
As regras para o reconhecimento e mensuração dos 
instrumentos financeiros, definidos na IAS 39, serão 
substituídos pelos definidos na IFRS 9. No futuro, os ativos 
financeiros serão classificados apenas de duas formas: os 
mensurados pelo custo amortizado e os mensurados pelo 
valor justo. O grupo dos ativos mensurados pelo custo 
amortizado compreenderá os ativos financeiros cujos termos 
contratuais dão lugar a fluxos de caixa em datas definidas 
que são exclusivamente pagamentos do capital e juros sobre 
o capital em dívida e em relação aos quais o objetivo do 
modelo de negócio da entidade é manter o ativo financeiro 
para recolher os fluxos de caixa contratuais. Todos os outros 
ativos financeiros estão incluídos num grupo que é 
mensurado pelo valor justo. Tal como anteriormente, a IFRS 
9 inclui uma opção para designar um ativo financeiro da 
primeira categoria como mensurado pelo valor justo, através 
de lucros ou prejuízos, se certas condições se aplicarem 
(opção de valor justo). 

As mudanças de valor dos ativos financeiros mensurados 
pelo valor justo são reconhecidos nos lucros ou prejuízos, 
com exceção dos instrumentos de capital próprio que a 
entidade tenha eleito para reportar mudanças de valor noutro 
rendimento integral. No entanto, o dividendo operacional 
relativo a esses ativos financeiros é reconhecido nos lucros 
ou prejuízos. 

As regras que se aplicam ao passivo financeiro são 
praticamente as mesmas que as estabelecidos na IAS 39. A 
diferença mais significativa diz respeito ao reconhecimento 
de ganhos e perdas sobre o passivo financeiro designados 
pelo valor justo através de lucros ou prejuízos. No futuro, 
esses ganhos e perdas serão desdobrados no montante da 
mudança pelo valor justo do passivo que seja atribuível a 
mudanças no risco de crédito do passivo, que será 
apresentado no outro rendimento integral, e no montante 
remanescente da mudança pelo valor justo do passivo, que 
deverá ser apresentado na demonstração de lucros ou 
prejuízos. 

Em conformidade com as regras do IASB, a primeira vez 
que a IFRS 9 e Alterações Subsequentes se aplicará será nos 
exercícios iniciados em ou após 1 de janeiro de 2018. É 
permitida a aplicação prévia. A IFRS 9 ainda não foi 
endossada pela UE. 

A IFRS 9 poderá resultar em mudanças na classificação 
e mensuração de ativos financeiros e passivo financeiro nas 
demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Linde. 
 
Os restantes padrões não têm um impacto significativo nos 
ativos líquidos, na situação financeira e nos resultados das 
operações do Grupo Linde. 
 
Reconhecimento da receita 
A receita compreende as vendas de produtos e serviços, bem 
como o rendimento de locações e rendas, deduzidos os 
descontos e os abatimentos. 

A receita da venda de produtos é reconhecida quando os 
riscos de propriedade forem transferidos para o cliente, a 
consideração puder ser determinada de forma fiável e for 
provável que as contas a receber associadas serão cobradas. 
Se o cliente receber as mercadorias entregues, a venda 
relevante não será reconhecida até que o cliente 

aceite a entrega. No caso de contratos de serviço a longo prazo, 
a receita é registada numa base linear ao longo do período do 
contrato. 

A receita de contratos de construção específicos do cliente é 
reconhecida em conformidade com a IAS 18 Receita e/ ou a 
IAS 11 Contratos de Construção, com base na fase de 
acabamento do contrato (método da percentagem de 
acabamento ou método PoC). Segundo este método, a receita só 
é reconhecida quando o desfecho de um contrato de construção 
puder ser estimado de forma fiável. 

Para o reconhecimento de receita e ganhos relativos a 
transações de locações, consulte, seguidamente, a secção sobre 
a contabilização de locações. 
 
Contratos de construção a longo prazo 
Os contratos de construção a longo prazo são mensurados pelo 
método PoC. A fase de acabamento de cada contrato é 
determinada pelo quociente entre os custos incorridos e o custo 
total esperado (método cost-to-cost). Quando o desfecho de um 
contrato de construção não pode ser estimado de forma fiável, a 
receita é reconhecida apenas na medida dos custos do contrato 
já incorridos (método de lucro zero). Se o resultado cumulativo 
do contrato (custos já incorridos acrescidos de lucros 
divulgados) exceder os pagamentos por conta de um contrato 
individual, o contrato de construção será divulgado no âmbito 
das dívidas comerciais a receber. Se houver um saldo negativo 
após a dedução de pagamentos por conta, o montante será 
divulgado no âmbito das contas a pagar. As perdas previstas 
sobre os contratos são reconhecidas na íntegra, com base numa 
avaliação dos riscos identificáveis. 

As receitas financeiras de contratos de construção a longo 
prazo são divulgadas em outros proveitos operacionais, como 
resultado da sua relação clara com o negócio operacional do 
Grupo. 
 
Custo das vendas 
O custo das vendas compreende o custo de bens e serviços 
vendidos e o custo das mercadorias vendidas. Inclui não só o 
custo dos materiais diretos e das despesas de fabricação diretas, 
mas também as despesas gerais, incluindo a depreciação das 
fábricas de produção, a amortização de certos ativos intangíveis 
e as reduções dos inventários. 
 
Custos  de investigação e desenvolvimento  
Os custos de investigação e os custos de desenvolvimento que 
não possam ser capitalizados são reconhecidos imediatamente 
em lucros ou prejuízos. 
 
Resultado financeiro 
O resultado financeiro inclui despesas financeiras relativas ao 
passivo, dividendos recebidos, receitas de juros sobre contas a 
receber e ganhos e perdas de instrumentos financeiros 
reconhecidos em lucros ou prejuízos. O custo dos juros líquidos 
relativo a provisões de pensões e a qualquer perda na 
remensuração de certos derivados incorporados também estão 
incluídos nas despesas financeiras. 

As receitas de juros e as despesas com juros são 
reconhecidas em lucros ou prejuízos, com base no método da 
taxa de juro efetiva. 

Os dividendos são reconhecidos em lucros ou prejuízos 
quando forem declarados. O pagamentos de dividendos 
realizado por empresas 



RELATÓRIO FINANCEIRO LINDE 2014 

 

17
3 

 
 
 
 
 
 

operacionais que sejam reportados pelo custo ou o valor 
justo, em que a Linde detenha mais de 10 por cento dos 
direitos de voto e que tenham uma ligação clara ao negócio 
operacional principal da Linde são reconhecidos em outras 
receitas operacionais. Os negócios principais são definidos 
como as áreas de negócios que dão uma contribuição 
material para a receita de uma divisão. É considerada uma 
contribuição material a que ande por volta dos 20 por cento. 

As receitas financeiras relativas à locações financeiras 
são calculadas através do método da taxa de juro efetiva. 
Além disso, qualquer ganho na remensuração de certos 
derivados incorporados é divulgado na receitas financeiras. 
 
Ativos intangíveis 
Os ativos intangíveis compreendem o goodwill, as relações 
com os clientes, as marcas comerciais, aquela parte dos 
custos de desenvolvimento que possa ser reconhecida como 
um ativo, patentes, aplicações informáticas, licenças e 
direitos similares. 

Os ativos intangíveis comprados e gerados internamente 
são avaliados pelo custo de aquisição ou custo de produção, 
menos a amortização acumulada e quaisquer perdas por 
imparidade. Um ativo intangível gerado internamente é 
reconhecido se puder ser identificado como um ativo, se for 
provável que os benefícios económicos futuros que sejam 
atribuíveis ao ativo fluam para a Linde e se o custo do ativo 
puder ser mensurado com fiabilidade. A amortização de 
ativos intangíveis é reconhecida na rubrica da demonstração 
de lucros ou prejuízos que corresponda às suas características 
funcionais. Será importante determinar se os ativos 
intangíveis têm vidas úteis finitas ou indefinidas. O goodwill, 
os ativos intangíveis com vida útil indefinida e os ativos 
intangíveis ainda não prontos a serem utilizados não são 
amortizados, mas estão, em vez disso, sujeitos a um teste de 
imparidade uma vez por ano ou, mais frequentemente, se 
houver qualquer indicação de que um ativo possa estar com 
imparidade. 

O teste de imparidade, em conformidade com a IAS 36 
Imparidade de Ativos, compara a quantia escriturada da 
unidade geradora de caixa ou do ativo a ser testado com o 
montante recuperável. A quantia recuperável é o valor justo 
mais elevado de um ativo deduzidos os custos de venda e o 
seu valor de uso. 

 Em conformidade com a IAS 36 Imparidade de Ativos, o 
goodwill é alocado à unidade geradora de caixa (UGC), o 
nível mais baixo a que o goodwill é monitorizado para 
finalidades de gestão interna, sendo a este nível testado por 
imparidade pelo menos uma vez por ano. Na Divisão de 
Gases, este é o nível das Unidades de Negócios Regionais 
(RBUS), que são o equivalente dos segmentos operacionais 
antes de terem sido agregados em segmentos reportáveis. 
Fora da Divisão de Gases, o goodwill é testado por 
imparidade ao nível dos segmentos reportáveis, que são 
também os segmentos operacionais. O teste de imparidade 
envolve inicialmente uma comparação do valor de uso da 
unidade geradora de caixa com a sua quantia escriturada. Se 
a quantia escriturada da unidade geradora de caixa exceder o 
valor de uso, será realizado um teste para determinar se o 
valor justo do ativo, deduzidos os custos de venda, é superior 
à quantia escriturada. Quaisquer perdas por imparidade 
relativas a um ativo intangível com uma vida útil indefinida 
são reconhecidas na declaração de lucros ou prejuízos e 
divulgadas nos custos funcionais. 

Para calcular o valor de uso das unidades geradoras de caixa, os 
influxos de caixa e os fluxos de saída futuros depois de 
impostos são derivados dos orçamentos financeiros corporativos 
aprovados pela gestão, que abrangem um período de 
planeamento pormenorizado de cinco anos. O cálculo do valor 
terminal é baseado nos fluxos de caixa líquidos futuros do 
último período de planeamento pormenorizado disponível. As 
taxas de juros depois de impostos utilizadas para descontar os 
fluxos de caixa têm em conta  os riscos específicos da indústria 
e os riscos específicos do país relacionados com a unidade 
geradora de caixa particular. Quando o valor terminal é 
descontado, são utilizadas as taxas de crescimento em declínio, 
que são menores do que as taxas de crescimento calculadas no 
período de planeamento pormenorizado e que servem, 
principalmente, para compensar uma taxa geral de inflação. 

Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados 
ao longo da vida útil estimada dos ativos e a despesa de 
amortização é divulgada na rubrica da demonstração de lucros 
ou prejuízos que corresponda às características funcionais do 
ativo subjacente. As relações com os clientes são registadas ao 
custo de aquisição e amortizadas, numa base linear, durante a 
sua vida útil estimada de entre cinco e 40 anos. A vida útil 
estimada das relações com o cliente da compra é calculada com 
base no termo da relação contratual subjacente à relação com o 
cliente ou com base no comportamento esperado do cliente. Se 
existirem quaisquer indícios de imparidade nos ativos 
intangíveis, será realizado um teste de imparidade. 

Se a razão para uma perda por imparidade reconhecida em 
anos anteriores não existir mais, a quantia escriturada do ativo 
intangível é aumentada até ao valor máximo da quantia 
escriturada que teria sido determinada se não tivesse sido 
reconhecida nenhuma perda por imparidade. Isto não se aplica 
ao goodwill. 

As despesas efetuadas em ligação com a aquisição a título 
oneroso e o desenvolvimento interno de aplicações informáticas 
utilizadas internamente, incluindo os custos de tornar estas 
aplicações informáticas operacionais, são capitalizadas e 
amortizadas, numa base linear, ao longo de uma vida útil 
estimada de três a oito anos. 
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Ativos tangíveis 
Os ativos tangíveis são reportados a custo de aquisição ou a 
custo de produção, deduzidas a depreciação acumulada, com 
base na vida útil estimada do ativo e quaisquer perdas por 
imparidade. O custo de produção de fábricas geradas 
internamente compreende todos os custos que sejam 
diretamente atribuíveis ao processo de produção e uma 
parcela adequada das despesas gerais de produção. Estas 
últimas incluem a depreciação relacionada com a produção, 
uma proporção das despesas administrativas e uma 
proporção dos custos sociais. O custo de aquisição ou custo 
de produção é reduzido por subsídios governamentais. Nos 
ativos tangíveis qualificáveis, em que a compra ou a 
fabricação leve mais de um ano, também são capitalizados 
os custos de empréstimos durante o período de construção. 
A aceitação a custo de produção baseia-se na suposição de 
uma produção normal. Os ativos tangíveis são depreciados 
através do método linear e a despesa de depreciação é 
divulgada na demonstração de lucros ou prejuízos, na 
rubrica que corresponde às características funcionais do 
ativo subjacente. Se um ativo tangível compreender 
diferentes componentes significativos, com diferentes vidas 
úteis, a depreciação será calculada separadamente para os 
vários componentes. As obrigações de restauro do local, 
existentes legalmente ou de facto, estão incluídas no custo 
dos componentes, com base na expectativa de liquidação 
com desconto. O método de depreciação e a vida útil 
estimada dos ativos são revistos anualmente e adaptados às 
condições prevalecentes. 

São aplicáveis as seguintes vidas úteis aos diferentes 
tipos de ativos tangíveis: 
 
47 VIDAS ÚTEIS DOS ATIVOS TANGÍVEIS 
 

Edifícios 10-40 anos 
Equipamento técnico 6-15 anos 
Acessórios, mobiliário e equipamento 3-20 anos 

 
Se eventos significativos ou desenvolvimentos do mercado 
indicarem uma imparidade no valor do ativo tangível, a 
Linde avaliará a capacidade de recuperação da quantia 
escriturada do ativo, através de um teste de imparidade. A 
quantia escriturada do ativo é comparada com a quantia 
recuperável, que é definida como o valor justo mais elevado 
de um ativo, deduzidos os custos de venda e o seu valor de 
uso. Para determinar a quantia recuperável, com base no 
valor de uso, são descontados os fluxos de caixa futuros 
estimados, a uma taxa que reflita o risco específico do ativo. 
Se o valor contabilístico líquido exceder a quantia 
recuperável, será reconhecida uma perda por imparidade. Ao 
estimar os fluxos de caixa futuros, são levados em conta os 
fluxos futuros correntes e esperados, bem como os 
desenvolvimentos específicos do segmento, tecnológicos, 
económicos e gerais. Se for levado a cabo um teste de 
imparidade aos ativos tangíveis, ao nível de uma unidade 
geradora de caixa, o que também inclui uma porção de 
goodwill imputado, e for reconhecida uma perda por 
imparidade, então, as perdas por imparidade serão 
reconhecidas, primeiro, no que diz respeito ao goodwill e, 
em seguida, no que diz respeito aos outros ativos, com base 
na sua quantia 

escriturada relativa, tendo em conta o valor justo dos ativos. Se 
a razão para uma perda por imparidade reconhecida em anos 
anteriores não existir mais, a quantia escriturada do ativo 
tangível é aumentada até ao valor máximo da quantia 
escriturada que teria sido determinada se não tivesse sido 
reconhecida nenhuma perda por imparidade. 

Para o tratamento contabilístico dos ativos mantidos em 
regime de locação, consulte a secção seguinte sobre a 
contabilização de locações. 
 
Associadas e negócios conjuntos 
As associadas e negócios conjuntos são contabilizados pelo 
método da equivalência patrimonial, ao custo da data de 
aquisição. Em períodos subsequentes, a quantia escriturada é 
ajustada, para cima ou para baixo, para refletir a quota da Linde 
no rendimento integral da investida. Todas as distribuições 
recebidas da investida e outras variações no capital próprio da 
investida reduzem ou aumentam a quantia escriturada do 
investimento. Se as perdas de um associada ou negócio 
conjunto, atribuíveis ao Grupo Linde, igualarem ou forem 
superiores ao valor da participação detida nesta associada ou 
negócio conjunto, não serão reconhecidas mais perdas, a menos 
que o Grupo incorra numa obrigação ou efetue pagamentos em 
nome da associada ou negócio conjunto. Se existirem quaisquer 
indícios de imparidade nos investimentos em associadas ou 
negócios conjuntos, a quantia escriturada do investimento 
relevante estará sujeita a um teste de imparidade. Se a razão 
para uma perda por imparidade, reconhecida em anos anteriores 
não existir mais, a quantia escriturada do ativo tangível é 
aumentada até ao valor máximo da quota de ativos líquidos da 
associada ou negócio conjunto. 
 
Inventários 
Os inventários são reportados ao valor mais baixo do custo de 
aquisição ou produção e do valor realizável líquido. O valor 
realizável líquido é o preço de venda estimado, deduzidos os 
custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários 
para efetuar a venda. O custo de produção inclui tanto os custos 
diretos como os custos de material indiretos apropriados e de 
produção, bem como as taxas de depreciação relacionadas com 
a produção. São incluídos as despesas administrativas e os 
custos sociais se puderem ser atribuídos à produção. Além 
disso, para inventários em que a compra ou a produção leve 
mais de um ano, os custos de empréstimos são capitalizados. O 
reconhecimento pelo custo de produção baseia-se na suposição 
de uma produção normal. Os inventários são geralmente 
medidos com base numa média móvel ou através da utilização 
do FIFO [PEPS] (primeiro a entrar, primeiro a sair). 
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Instrumentos financeiros 
Os ativos financeiros e o passivo só são reconhecidos na 
demonstração da situação financeira do Grupo quando a 
Linde fica vinculada às provisões contratuais do 
instrumento financeiro. No curso normal dos eventos, as 
compras e vendas de ativos financeiros são contabilizadas 
na data de liquidação. O mesmo não se aplica aos 
derivados, que são contabilizados no dia de negociação. 

Em conformidade com a IAS 39 Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, os 
instrumentos financeiros deverão ser classificados como 
instrumentos financeiros detidos para negociação ou ao 
valor justo, através de lucros ou prejuízos, ativos 
financeiros disponíveis para venda, aplicações financeiras 
detidas até à maturidade ou empréstimos e contas a 
receber. Não foi reclassificado nenhum instrumento 
financeiro no exercício de 2014. O Grupo Linde não 
recorre à opção de valor justo, através da qual os ativos 
financeiros ou o passivo financeiro são classificados pelo 
valor justo, através de lucros ou prejuízos, a primeira vez 
que são reconhecidos. 

Os ativos financeiros disponíveis para venda incluem 
os instrumentos de capital próprio e os instrumentos de 
dívida. Se os instrumentos de capital próprio não forem 
mantidos para negociação ou mensurados pelo valor justo, 
através de lucros ou prejuízos, serão classificados como 
ativos financeiros disponíveis para venda. Os instrumentos 
de dívida estão incluídos nesta categoria se forem detidos 
por um período indeterminado e poderão ser vendidos, 
consoante a situação do mercado. 

Os instrumentos financeiros são reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo. As despesas de transação que 
sejam diretamente imputáveis à aquisição ou emissão de 
instrumentos financeiros só são incluídas na determinação 
da quantia escriturada se os instrumentos financeiros não 
forem reconhecidos pelo valor justo através de lucros ou 
prejuízos. 

A mensuração subsequente de ativos financeiros 
disponíveis para venda é baseada no reconhecimento 
separado no capital próprio como outro rendimento integral 
de ganhos e perdas não realizados, inclusive de impostos 
diferidos, até que sejam realizados. Os instrumentos do 
capital próprio que não são cotados por  nenhum preço 
num mercado ativo e cujo valor justo não pode ser 
determinado com fiabilidade, são reportados pelo custo. Se 
o valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda 
cair abaixo do custo e se houver evidência objetiva de que 
o ativo é prejudicado, a perda acumulada, reconhecida 
diretamente no capital próprio, é transferida para lucros ou 
prejuízos. No caso dos instrumentos de capital próprio, as 
reversões de imparidade são reconhecidas no capital 
próprio e no caso dos instrumentos de dívida, em lucros ou 
prejuízos. 

Os empréstimos e as contas a receber e os 
investimentos financeiros até à maturidade são medidos 
pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juro 
efetiva. Onde houver evidência objetiva de que o ativo é 
prejudicado, será reconhecido pelo valor presente dos 
fluxos de caixa futuros esperados, se este for inferior ao 
custo amortizado. O valor presente dos fluxos de caixa 
futuros esperados é calculado através da taxa de juro 
efetiva original do ativo financeiro. 

O Grupo Linde conduz análises regulares de 
imparidade das seguintes categorias de ativos financeiros: 
empréstimos e contas a receber, ativos financeiros 
disponíveis para venda e investimentos financeiros até à 
maturidade. São aplicados os seguintes critérios: 

[a] dificuldade financeira relevante do emitente ou devedor, 
[b] quebra de contrato, tal como um incumprimento ou atraso 

nos pagamentos de juros ou capital, 
[c] o credor, por razões económicas ou jurídicas relativas à 

dificuldade financeira do mutuário, outorga ao mutuário 
uma concessão que não seria, de outro modo, considerada, 

[d] tornar-se provável que o mutuário declare falência ou outra 
reorganização financeira, 

[e] o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo 
devido a dificuldades financeiras, 

[f] uma recomendação com base em dados perceptíveis do 
mercado de capitais, 

[g] informações sobre mudanças significativas, com um efeito 
adverso, que tiveram lugar no ambiente tecnológico, 
económico ou jurídico de uma parte contratante, 

[h] uma queda significativa ou prolongada do valor justo do 
instrumento financeiro. 

 
Um ativo financeiro é eliminado se a Linde perder o direito 
contratual aos fluxos de caixa de um tal ativo ou se transferir 
praticamente todos os riscos e oportunidades associados a esse 
ativo financeiro. No exercício de 2014, nenhum ativo financeiro 
que fosse qualificável para a eliminação foi transferido pela 
Linde. 

Nos termos da IAS 39 Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração, todos os instrumentos 
financeiros derivados são reportados pelo valor justo, 
independentemente do seu propósito ou da razão pela qual 
foram adquiridos. 

No caso da cobertura de um valor justo, os derivados são 
utilizados para cobrirem a exposição a mudanças no valor justo 
dos ativos ou passivo. O ganho ou perda da mudança no valor 
justo do derivado é imediatamente reconhecido em lucros ou 
prejuízos. Ao mesmo tempo, a quantia escriturada do item 
coberto é ajustada ao ganho ou perda correspondente em relação 
ao risco coberto, que também é reconhecido imediatamente em 
lucros ou prejuízos. 

No caso de uma cobertura do fluxo de caixa, os derivados 
são utilizados para cobrirem a exposição à variabilidade de 
fluxos de caixa, associada a um ativo ou passivo que tenha sido 
reconhecido ou a transações previstas. A porção de cobertura 
efetiva dos ganhos ou perdas resultantes do novo cálculo do 
valor justo destes instrumentos financeiros derivados é, 
inicialmente, divulgada como outro rendimento integral, em 
“Mudanças acumuladas no capital próprio não reconhecidas na 
demonstração de lucros ou prejuízos”. É feita uma transferência 
para a declaração de lucros ou prejuízos quando é efetuada a 
transação subjacente coberta. A porção ineficaz de cobertura das 
mudanças no valor justo é reconhecida imediatamente em lucros 
ou prejuízos. 

No caso das coberturas de um investimento líquido numa 
operação estrangeira, os instrumentos de cobertura são 
utilizados para cobrir os riscos de conversão provenientes de 
investimentos em moeda funcional estrangeira. Os ganhos e 
perdas decorrentes desses instrumentos de cobertura são 
contabilizados, em capital próprio, como outro rendimento 
integral, parte de “Mudanças acumuladas no capital próprio não 
reconhecidas na demonstração de lucros ou prejuízos”, até que a 
empresa seja alienada ou vendida. 
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Se as exigências de contabilidade de cobertura não forem 
cumpridas, o ganho ou perda na remensuração dos 
instrumentos financeiros derivados a valor justo é 
reconhecido em lucros ou prejuízos. 

Em conformidade com a IAS 39 Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, os derivados 
incorporados (ou seja, derivados incluídos em contratos de 
base) são separados do contrato de base e contabilizados 
como instrumentos financeiros derivados, se forem atendidas 
certas exigências. 

Para mais informação sobre a gestão de risco e o impacto 
no balanço dos instrumentos financeiros derivados, consulte 
a NOTA [29]. 
 
As contas a receber e o passivo de locações financeiras, as 
dívidas comerciais a receber e as contas a pagar, a dívida 
financeira, bem como as outras contas a receber, os outros 
ativos e o outro passivo são reportados no custo amortizado, 
desde que não sejam instrumentos financeiros derivados. As 
diferenças entre o custo histórico e o montante do reembolso 
são contabilizadas através da utilização do método da taxa 
de juro efetiva. As perdas por imparidade apropriadas são 
reconhecidas se os riscos específicos forem identificados. A 
quantia escriturada da dívida financeira que compreende o 
item coberto numa cobertura do valor justo é ajustada para o 
ganho ou perda correspondente no que diz respeito ao risco 
coberto. 

Os instrumentos financeiros que tanto contêm uma 
porção de capital próprio como uma porção de 
responsabilidade são classificados em conformidade com a 
IAS 32 Instrumentos Financeiros: Apresentação. Os 
instrumentos financeiros emitidos pelo Grupo Linde são 
classificados inteiramente como passivo financeiro e 
reportados em custo amortizado. Nenhuma parte disso é 
classificada separadamente como um instrumento de capital 
próprio. 
 
Impostos diferidos 
Os ativos e passivos fiscais diferidos são contabilizados em 
conformidade com a IAS 12 Impostos sobre o Rendimento, 
através do método do passivo, em relação a todas as 
diferenças temporárias entre as quantias escrituradas dos 
ativos e passivo nas IFRS e a base de imposto 
correspondente utilizada no cálculo do lucro tributável e em 
relação a todos os ajustamentos de consolidação que afetam 
o resultado líquido e a compensação de prejuízos fiscais não 
utilizada. 

Os ativos fiscais diferidos só são reconhecidos em perdas 
fiscais não utilizadas, na medida em que seja provável que 
os lucros tributáveis estejam disponíveis em anos futuros e  
possam ser utilizados para contrapor perdas fiscais. Os 
impostos diferidos são calculados a taxas de imposto que se 
aplicam ao período em que o ativo será realizado ou o 
passivo for liquidado, utilizando taxas de imposto 
estabelecidas em leis que tinham sido promulgadas ou 
substantivamente promulgadas nos países individuais até à  
data de balanço. 

Os créditos fiscais que se relacionam com as despesas de 
capital são reconhecidos em conformidade com as provisões 
da IAS 12 Impostos sobre o Rendimento. Não são 
compensados pelas despesas de capital relevantes. 

Provisões para pensões 
e obrigações similares 
A avaliação atuarial das provisões de pensões baseia-se no 
método da unidade de crédito projetada, estabelecida na IAS 19 
Benefícios dos Empregados para a obrigação de benefícios 
definidos. Este método não só leva em conta os benefícios 
futuros adquiridos e as pensões conhecidas até à  data de 
balanço, mas também os aumentos futuros esperados de salários 
e pensões. O cálculo das provisões é determinado por 
intermédio de relatórios atuariais com base em premissas 
biométricas. 

O valor justo dos ativos do plano (ajustado, se necessário, 
para cumprir as regras relativas ao limite máximo de ativos, 
estabelecido na IAS 19.64) é deduzido do valor presente das 
responsabilidades com pensões (obrigação de pensão bruta) 
para dar a obrigação de pensão líquida ou ativo líquido de 
pensão, em relação a benefícios definidos de planos de pensões. 
Em conformidade com a IAS 19.64, um ativo líquido de pensão 
só poderá ser divulgado se o Grupo Linde, sob a sua obrigação 
como empregador, tiver o direito de receber um reembolso do 
excedente ou de reduzir contribuições futuras. 

A despesa de juros líquidos do exercício é calculada pela 
multiplicação da obrigação de pensão líquida ou ativo líquido 
de pensão, no início do período, pela taxa de juro subjacente ao 
desconto da obrigação bruta de benefícios definidos no início 
do período. 

A taxa de desconto é calculada com base nos rendimentos 
obtidos desde a data de compra relevante de obrigações de 
empresas de juro fixo de alta qualidade no mercado. A moeda e 
o período de maturidade das obrigações subjacentes 
correspondem à moeda e ao período de maturidade provável das 
obrigações de benefícios pós-emprego. 

As remensurações compreendem, por um lado, os ganhos e 
perdas atuariais da remensuração da obrigação bruta de 
benefícios definidos e, por outro, a diferença entre o retorno 
sobre os ativos do plano efetivamente realizados e o retorno 
assumido no início do período, que é baseado na taxa de 
desconto da obrigação bruta de benefícios definidos 
correspondentes. Se um plano de pensões estiver 
sobrefinanciado e o teto do ativo for aplicável, as 
remensurações também compreendem a mudança da aplicação 
das regras de teto do ativo, nos ativos líquidos, na medida em 
que não tenha sido contabilizada nos juros líquidos. 

Os ganhos e perdas atuariais resultam de mudanças nos 
pressupostos atuariais ou de variações entre os anteriores 
pressupostos atuariais e os eventos reais. 

Todas as remensurações (ou seja, os ganhos e perdas 
atuariais, o efeito cumulativo de um limite máximo de ativos e 
os efeitos de um aumento da obrigação de pensões, em 
conformidade com o IFRIC 14 O Limite sobre um Ativo de 
Benefícios Definidos, Requisitos de Financiamento Mínimo e 
Respetiva Interação) são imediatamente compensadas noutro 
rendimento integral. 

A despesa decorrente de adições às provisões de pensões é 
atribuída a custos funcionais. As despesas com juros líquidos ou 
os rendimentos de juros líquidos de planos de benefícios 
definidos são divulgados no resultado financeiro. Para cada 
plano de pensões, é estabelecido se o valor líquido é uma 
despesa com juros líquidos ou um rendimento de juros líquidos 
e os montantes são divulgados em conformidade no resultado 
financeiro. 
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Outras provisões 
Em conformidade com a IAS 37 Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes, são reconhecidas outras 
provisões quando uma obrigação presente para com uma 
terceira parte existe como resultado de um evento passado, 
sendo provável que uma saída de recursos seja exigida para 
liquidar a obrigação e poderá ser feita uma estimativa fiável do 
montante da obrigação. 

As provisões são reconhecidas por terem todos os riscos 
identificáveis e um passivo de prazo ou montante incerto. Os 
montantes provisionados são a melhor estimativa da despesa 
provável exigida para liquidar a obrigação e não são 
compensados com solicitações de recursos. A estimativa da 
obrigação inclui todos os aumentos de custos que precisam de 
ser levados em conta até à  data de balanço. São descontadas as 
provisões que dizem respeito a períodos de mais de doze 
meses. 

As provisões para pedidos de garantia são reconhecidas, 
levando em conta a experiência de pedidos atuais ou os 
estimados no futuro. 

As obrigações de restauração locais são capitalizadas 
quando surgem ao valor descontado da obrigação e é 
simultaneamente estabelecida uma provisão do mesmo 
montante. A depreciação do ativo e o desenrolar do juro 
aplicado à provisão são ambos atribuídos como uma despesa 
aos períodos de utilização do ativo. 

As provisões para reestruturação são reconhecidas se um 
plano formal, pormenorizado, de reestruturação foi elaborado e 
comunicado às partes relevantes. 

O custo das vendas inclui igualmente as adições às 
provisões para garantias e provisões de contratos onerosos. As 
provisões de garantia são estabelecidas para o custo estimado 
desse produto particular à data da venda. As provisões para 
contratos onerosos são feitos na íntegra no período de 
referência em que o custo estimado desse contrato particular 
exceder a receita esperada. 

São celebrados contratos de seguros para riscos de negócios 
e gerais, com uma seguradora fora do Grupo. As despesas 
decorrentes desses contratos de seguros são reconhecidos nos 
custos funcionais. 

Em anos anteriores, as empresas do Grupo Linde atuaram 
como resseguradoras em relação a alguns dos contratos de 
seguros acima mencionados. As provisões deste tipo que ainda 
existem, caem no âmbito da IFRS 4 Contratos de Seguro. Os 
riscos de seguros são reconhecidos nas demonstrações 
financeiras do Grupo, sob a forma de uma provisão de 
exigências a liquidar. A provisão para as obrigações de 
pagamento compreende as exigências de seguros que tenham 
surgido até à data de balanço, mas que ainda não tenham sido 
liquidadas. As provisões para exigências que tenham sido 
notificadas até à data de balanço são baseadas em estimativas 
dos custos futuros das exigências, incluindo as despesas de 
regulação de perdas. São criadas com base em obrigações 
individuais. As provisões para exigências ocorridas, mas não 
reportadas na data de balanço (IBNR), são configuradas para 
ter em conta o custo estimado das exigências. Devido ao facto 
de não haver informação disponível sobre a extensão destas 
exigências, as estimativas são feitas com base na experiência 
da indústria. A provisão é calculada através da utilização de 
métodos atuariais e estatísticos. 

As provisões para os impostos sobre o rendimento são 
divulgadas no passivo do imposto sobre o rendimento. 

Contabilização de locações 
Os contratos de locação são classificados como locações 
financeiras, em conformidade com a IAS 17 Locações, se 
transferirem substancialmente todos os riscos e benefícios 
inerentes à propriedade do bem locado para o locatário. Todas 
as outras locações são locações operacionais. As empresas do 
Grupo Linde entram em contratos de locação quer como 
locadoras quer como locatárias. 

Quando a Linde entra num acordo como locador de ativos 
detidos sob uma locação financeira, os futuros pagamentos 
mínimos da locação devidos pelo cliente, o equivalente ao 
investimento líquido na locação, são apresentados na rubrica 
Contas a receber de locações financeiras. As receitas financeiras 
são repartidas ao longo dos periodos de referência, utilizando o 
método da taxa de juro efetiva. 

Quando a Linde é a locatária, no âmbito de um contrato de 
locação financeira, os ativos são divulgados no início da 
locação, em ativos tangíveis, pelo valor justo do bem locado ou, 
se for inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos da 
locação, enquanto o correspondente passivo do locador é 
reconhecido no balanço como Passivo de locações financeiras. 
Quando o valor presente é calculado, é utilizada a taxa de juro 
subjacente ao contrato de locação ou, se tal não estiver 
disponível, a taxa incremental de financiamento. A depreciação 
deste ativo tangível e a redução do passivo de locação são 
registadas ao longo do prazo da locação. Se a vida útil do ativo 
for menor do que o prazo da locação, deverá ser isto a ser 
utilizado para determinar o período de depreciação. 
Considerando que o imóvel locado é depreciado de forma linear 
ao longo do prazo da locação, o passivo da locação relacionada 
é amortizado através do método da taxa de juro efetiva. Ao 
longo do prazo da locação, isso resulta numa diferença entre a 
obrigação de locação e a quantia escriturada da propriedade 
locada. 

Os pagamentos de arrendamento e de locação feitos pela 
Linde, no âmbito de locações operacionais, são reconhecidos 
nos custos funcionais da declaração de lucros ou prejuízos, 
numa base linear, durante o prazo de locação. 

Em conformidade com o IFRIC 4 Determinar se um Acordo 
contém uma Locação, se forem cumpridos os critérios 
específicos, determinados acordos deverão ser contabilizados 
como locações, embora não tomem a forma legal de um 
contrato de locação. Em particular, na Divisão de Gases, certos 
contratos de fornecimento de gás são classificados como 
locações embutidas se o cumprimento do acordo depender de 
um ativo específico e se o cliente de gás obtiver 
substancialmente toda a capacidade de produção do ativo. Se 
existir uma locação embutida, os critérios estabelecidos na IAS 
17 Locações são utilizados para examinar, em cada caso 
concreto, se, nos termos do contrato de fornecimento de gás, 
substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à 
propriedade da fábrica foram transferidos para o cliente de gás. 
O primeiro passo no processo de avaliação será o de separar a 
parte do contrato de fornecimento de gás que se relaciona com a 
locação embutida do resto do contrato. Em seguida, verificar-se-
á se os pagamentos mínimos da locação assim identificados 
ascendem a substancialmente todo o valor justo da fábrica e se o 
prazo mínimo da locação abrange a maior parte da vida 
económica da fábrica. Quaisquer outras cláusulas do contrato, 
especialmente as relacionadas com a transferência de 
propriedade, a aquisição ou a extensão do prazo da locação, são 
também 
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examinadas, pelo impacto que tenham sobre a transferência 
de riscos e vantagens inerentes à propriedade da fábrica. Se 
esses procedimentos de revisão determinarem que um 
contrato de fornecimento de gás contém um componente de 
locação financeira, o investimento na fábrica é reconhecido 
na receita, não afetando os lucros ou prejuízos e as contas a 
receber resultantes serão divulgadas nas Contas a receber de 
locações financeiras. 

No caso de locações operacionais ou locações 
operacionais embutidas, se a propriedade económica do 
ativo locado não for transferido para o cliente, como 
locatário, mas permanecer com a Linde como locador, o 
rendimento da locação operacional é reconhecido na receita, 
numa base linear, ao longo do prazo da locação. 
 
Ativos não correntes detidos para venda e grupos 
para alienação e operações descontinuadas 
Os ativos não correntes e os grupos para alienação são 
classificados separadamente no balanço como detidos para 
venda se estiverem disponíveis para venda na sua condição 
atual e a venda for muito provável. Os ativos que são 
classificados como detidos para venda são mensurados pelo 
menor valor da sua quantia escriturada e o seu valor justo 
deduzido dos custos de venda. O passivo, classificado como 
diretamente relacionado com os ativos não correntes detidos 
para venda, é divulgado separadamente como detido para 
venda na secção do passivo no balanço. Para as operações 
descontinuadas, são exigidas divulgações adicionais nas 
Notas, desde que sejam atendidas as exigências para a 
classificação como operações descontinuadas. 

Decisões discricionárias e estimativas 
A elaboração das demonstrações financeiras do Grupo, em 
conformidade com as IFRS, exige decisões discricionárias e 
estimativas para alguns itens, o que poderá ter um efeito sobre o 
seu reconhecimento e mensuração na demonstração da situação 
financeira e na declaração de lucros ou prejuízos. Os montantes 
efetivamente realizados poderão diferir dessas estimativas. As 
estimativas são exigidas, em particular, para: 
 
– a avaliação da necessidade de reconhecer e a medição de 

perdas por imparidade relativas a ativos intangíveis, ativos 
tangíveis e inventários NOTAS [14], [15] E [17], 

– a determinação da vida útil estimada dos ativos tangíveis e a 
avaliação de quais os componentes do custo que poderão ser 
capitalizados NOTA [15], 

– a avaliação da necessidade de reconhecer provisões para 
devedores duvidosos NOTA [18], 

– o reconhecimento e cálculo das responsabilidades com 
pensões NOTA [23], 

– o reconhecimento e mensuração de outras provisões NOTA 
[24], 

– a avaliação da fase de acabamento dos contratos de 
construção a longo prazo NOTAS [18] E [27], 

– a avaliação das operações de locação, 
– a mensuração dos ativos adquiridos e do passivo assumido 

com a formação de concentrações de empresas NOTA [3], 
– a apreciação sobre se a Linde exerce controlo, controlo 

conjunto ou influência significativa sobre as empresas em que 
detém menos de 100 por cento dos direitos de voto NOTAS 
[4] E [7]. 

 
Qualquer mudança nos principais fatores que são aplicados nas 
avaliações de imparidade, de goodwill, de outros ativos 
intangíveis, de ativos tangíveis ou de inventários poderá, 
possivelmente, resultar em perdas por imparidade maiores ou 
menores ou em perdas por imparidade de todo reconhecidas.  
Consulte a NOTA [14] para obter informação sensível. 

Outras estimativas significativas, incluem a determinação da 
vida útil estimada de ativos intangíveis e ativos tangíveis. As 
orientações uniformes do Grupo, baseadas na experiência do 
passado, aplicam-se à vida útil estimada das principais classes 
de ativos. Também será preciso fazer suposições quando a 
Linde avaliar se um ativo poderá ser capitalizado e quais os 
componentes do custo do ativo que poderão ser capitalizados. 
Precisarão de ser feitas estimativas, por exemplo, dos benefícios 
económicos futuros esperados de um ativo ou dos custos futuros 
esperados do desmantelamento de fábricas. Além disso, a 
capitalização de custos efetuada na fase operacional de um 
ativo, como os custos de atualizações de fábricas ou a sua 
reformulação completa, depende de saber se esses custos 
levarão a resultados melhores ou superiores ou se prolongarão a 
vida útil estimada do ativo. 

O estabelecimento de provisões para devedores duvidosos é 
baseado, em grande medida, em estimativas e avaliações sobre 
montantes individuais a receber. Essas estimativas e avaliações 
baseiam-se no merecimento de crédito desse cliente 
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particular, prevalecendo as tendências económicas e uma 
análise do histórico de dívidas incobráveis, numa base de 
carteira. As provisões individuais para dívidas incobráveis 
tanto têm em conta os riscos específicos do cliente como os 
específicos de cada país. 

A obrigação decorrente de benefícios definidos de 
compromissos com pensões é determinado com base em 
pressupostos atuariais. Os pressupostos atuariais principais 
incluem a taxa de desconto, as tendências nas pensões e os 
benefícios futuros adquiridos, e a expectativa de vida. A taxa 
de desconto é determinada com base nos rendimentos 
obtidos a partir da data de compra relevante de obrigações de 
empresas de juro fixo de alta qualidade no mercado. A 
moeda e o período de maturidade das obrigações subjacentes 
correspondem à moeda e ao período de maturidade provável 
das obrigações de benefícios pós-emprego. Se tais retornos 
não estiverem disponíveis, as taxas de desconto serão 
baseadas em retornos de mercado de obrigações de dívida 
pública. 

As análises de sensibilidade dos pressupostos atuariais 
significativos adotados são disponibilizadas na NOTA [23]. 

O reconhecimento e a mensuração de outras provisões 
são baseados na avaliação da probabilidade de uma saída de 
recursos, na experiência passada e em circunstâncias 
conhecidas na data de balanço. O fluxo real de recursos 
numa data futura pode, por conseguinte, variar do valor 
incluído nas outras provisões. São exigidas decisões 
discricionárias e estimativas diferentes para diferentes tipos 
de provisão. As principais estimativas utilizadas para cada 
tipo de provisão são definidas a seguir. 

No caso das provisões para obrigações de restauração dos  
locais, é feita uma estimativa com base na experiência do 
passado e dos custos futuros em que se espera incorrer para 
desmantelar fábricas e devolver o terreno em que a fábrica 
foi construída à sua condição original. Os custos esperados 
são reavaliados numa base anual e, se for necessário, o 
montante da provisão será ajustado. 

As provisões para garantias e contratos onerosos incluem 
provisões para garantias e provisões para litígios. São aqui 
assumidos pressupostos sobre a probabilidade de ocorrência 
do risco e o fluxo futuro esperado de recursos. A incerteza 
associada à mensuração de provisões de garantia é 
relativamente moderada, uma vez que a Linde recorre a 
rácios históricos de custos de garantia ao determinar os 
montantes a serem postos de lado. 

O litígio está associado a uma grande incerteza. Será 
necessária uma significativa capacidade de apreciação para 
avaliar se uma obrigação presente para com um terceiro 
existe na data de balanço como resultado de um evento 
passado, se é provável que seja exigida no futuro uma saída 
de recursos para liquidar a obrigação e se poderá ser feita 
uma estimativa fiável do montante da obrigação. O estado 
atual do litígio pendente é regularmente revisto e atualizado 
pelo departamento jurídico do Grupo e pelos advogados 
nomeados pelo Grupo. As mudanças a este estado, como 
resultado de novas informações, poderão resultar em 
ajustamentos na provisão. 

As provisões para outras obrigações incluem as provisões 
para os custos que se espera que surjam na realização de 
grandes projetos. Há um aumento do nível de incerteza 
associado à mensuração destas provisões. 

As provisões para obrigações relacionadas com pessoal 
incluem, principalmente, provisões para o pagamento de férias e 
provisões para salários e vencimentos. A incerteza associada à 
mensuração destas provisões é muito baixa, uma vez que os 
custos esperados podem ser determinados de forma 
relativamente fiável. 

A avaliação da fase de acabamento dos contratos de 
construção a longo prazo baseia-se no método da percentagem 
de acabamento (PoC), sujeito a que certas condições sejam 
cumpridas. Ao aplicar este método, é necessário avaliar a fase 
de acabamento do contrato. Além disso, é necessário 
disponibilizar estimativas dos custos totais do contrato e da 
receita total do contrato e fazer uma avaliação dos riscos 
inerentes ao contrato, incluindo os riscos técnicos, políticos e 
regulatórios. Em conformidade com o método PoC, a fase de 
acabamento do contrato é determinada com base na proporção 
em que os custos do contrato incorridos no trabalho executado 
até à data estejam para os custos estimados totais do contrato. 
Nos grandes projetos, o cálculo e a análise da fase de 
acabamento do projeto leva em conta, em particular, os custos 
do contrato incorridos por subempreiteiros. Às vezes, são 
utilizados peritos externos para ajudar ao cálculo destes custos. 

Quando o desfecho de um contrato de construção não pode 
ser estimado de forma fiável, a receita é reconhecida apenas na 
medida dos custos do contrato já incorridos que provavelmente 
poderão ser cobertos, e os custos do contrato, do período em 
que foram incorridos, são reconhecidos como um gasto (método 
do lucro zero). 

As mudanças nas estimativas poderão levar a um aumento 
ou diminuição da receita. 

São exigidas decisões discricionárias para, por exemplo, se 
avaliar se, substancialmente, todos os riscos e benefícios 
inerentes à propriedade de um ativo locado foram transferidos 
para o locatário. A Linde entra em contratos de locação 
principalmente como locatário (adjudicação de contratos de 
locação). No âmbito do IFRIC 4, os acordos de fornecimento de 
gás poderão, no entanto, ser classificados como contratos de 
locação embutidos se certas condições forem aplicáveis. Nestes 
casos, a Linde atua como locadora. Para determinar se existe 
uma locação financeira embutida em relação às fábricas no 
próprio local da Linde, deverão ser feitas suposições sobre a 
alocação da retribuição recebida do cliente. A retribuição, sob a 
forma de pagamentos do cliente, é utilizada, por um lado, para 
financiar as fábricas e, por outro, para fornecer ao cliente os 
serviços de manutenção. Saber se os contratos de locação são 
classificados como locações operacionais ou locações 
financeiras depende do exercício do poder discricionário. 

Quando se classifica a adjudicação de contratos de locação, 
a Linde também deverá fazer suposições: por exemplo, para 
determinar a taxa de juro adequada ou o valor residual ou vida 
útil estimada dos ativos subjacentes. 

As concentrações de empresas exigem que sejam feitas 
estimativas quando se determinam os valores justos dos ativos, 
do passivo e do passivo contingente adquirido, bem como dos 
componentes contingentes dos preços de compra. A natureza da 
estimativa depende dos métodos de medição aplicados. Quando 
são utilizados os métodos dos fluxos de caixa descontados, 
principalmente 
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para medir os ativos intangíveis (mas que também são 
utilizados para calcular a retribuição contingente), estes 
incluem aspectos discricionários, nomeadamente, o período 
de tempo e o montante do fluxo de caixa e a determinação 
de uma taxa de desconto apropriada. Se forem utilizados 
métodos baseados nos custos, o principal elemento 
discricionário será a apreciação da comparabilidade dos 
objetos de referência com os objetos a serem mensurados. 
Ao tomar decisões discricionárias sobre a alocação do preço 
de compra, no caso de concentrações de empresas em que os 
ativos totais adquiridos, incluindo o goodwill, excedam 100 
milhões de EUR, a Linde leva em conta os conselhos de 
especialistas na área, que ajudam a chegar às decisões e 
disponibilizam relatórios qe sustentam as suas opiniões. 

Ao avaliar se a Linde exerce controlo, controlo conjunto 
ou influência significativa sobre as empresas em que detém 
menos de 100 por cento dos direitos de voto, podem ter de 
ser tomadas decisões discricionárias. Acima de tudo, nos 
casos em que a Linde detém 50 por cento dos direitos de 
voto, tem de ser tomada uma decisão quanto a saber se 
existem outros direitos contratuais, factos particularmente 
relevantes ou circunstâncias que possam significar que a 
Linde tem um poder sobre a potencial subsidiária ou que o 
controlo conjunto existe. Se o controlo conjunto existir, a 
Linde precisa de distinguir se o investimento é uma operação 
conjunta ou um negócio conjunto. Esta distinção está 
dependente do facto de a Linde possuir direitos sobre os 
ativos e obrigações em relação ao passivo do acordo ou de 
ter direitos sobre os ativos líquidos do acordo. Para fazer a 
distinção, a Linde deve considerar a estrutura e forma 
jurídica da empresa, quaisquer acordos contratuais que 
possam ser aplicados e quaisquer outras circunstâncias 
relevantes. 

As empresas cujo objeto principal for a construção e 
operação de fábricas de produção de gás e, ainda, em que a 
Linde detiver menos de 100 por cento dos direitos de voto, 
são integralmente consolidadas se a Linde detiver a 
vantagem em termos de conhecimento. Nestes casos, o 
Grupo Linde assumiu a responsabilidade pela operação de 
fábricas das empresas e as empresas estão, por isso, 
dependentes da tecnologia da Linde. Isto também se reflete 
nos acordos de licenciamento em vigor e na integração da 
produção nos processos do Grupo Linde e/ ou nas inter-
relações entre os diversos responsáveis pela tomada de 
decisões. A operação das fábricas é o principal 
propulsionador dos retornos variáveis das empresas e, por 
isso, a Linde exerce o controlo (conforme é definido pela 
IFRS 10) sobre essas empresas. 

Além disso, as empresas são integralmente consolidadas 
se a Linde exercer uma maior autoridade na gestão das 
empresas e for capaz de exercer, com base em contratos 
individuais, os mais amplos poderes de decisão sobre as 
principais parcelas das atividades operacionais das 
entidades. Nesta base, a Linde tem a oportunidade de 
determinar as atividades das entidades que são suscetíveis de 
afetar consideravelmente os retornos variáveis das empresas 
e, por isso, de exercer o controlo (conforme é definido pela 
IFRS 10) sobre as empresas. 

A Linde apresenta as contas numa base integral, em 
conformidade com as regras estabelecidas na IFRS 11 para 
certos acordos conjuntos, onde o único objetivo é suprir os 
acionistas. 

Na ausência de quaisquer quotas de suprimento fixas, os ativos 
e passivos são contabilizados com base na parte do capital 
próprio detido pelo Grupo Linde nestas empresas. 

As mudanças em acordos contratuais ou factos ou 
circunstâncias são monitorizadas e avaliadas para se determinar 
se têm um impacto potencial na apreciação quanto ao facto de a 
Linde exercer o controlo ou o controlo conjunto sobre o seu 
investimento. 
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[8] Receita 
A receita é analisada por atividade na informação por 
segmentos das demonstrações financeiras do Grupo. Em 
2014, não havia clientes de que o Grupo fizesse derivar mais 
de 10 por cento da sua receita. Para uma análise 
pormenorizada da receita por produto, da Divisão de Gases, e 
por tipo de fábrica, da Divisão de Engenharia, VER PÁGINAS 
100 A 104 DO RELATÓRIO DE GESTÃO COMBINADA. 

A receita deriva das seguintes atividades: 
 
48 RECEITA 
 

 
em milhões de €  

 
2014 

 
2013 

Receita da venda de  
produtos e serviços 

 
14 910 

 
14 905 

Receita de contratos de 
construção a longo prazo 

 
2137 

 
1750 

TOTAL 17 047 16 655 

[9] Outras receitas e despesas  
operacionais 
 
49 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 
 

 
em milhões de €  

 
2014 

 
2013 

Ganhos cambiais 130 65 
Lucro na alienação de 
ativos não correntes 

 
73 

 
45 

Receitas de dividendos operacionais 29 57 
Pagamentos compensatórios recebidos 77 8 
Rendimentos decorrentes de alterações 
nos regimes de pensões 

 
– 

 
3 

Receitas acessórias 14 15 
Rendimentos de desmobilização de 
provisões 

 
24 

 
15 

Receitas financeiras de contratos de 
construção a longo prazo 

 
19 

 
10 

Rendimentos de coberturas  
cambiais independentes 

 
6 

 
4 

Receitas operacionais diversas 114 136 
TOTAL 486 358 

 
Os lucros na alienação de ativos não correntes referem-se 
principalmente aos lucros da alienação de terrenos e edifícios. 
 
50 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 
 

 
em milhões de €  

 
2014 

 
2013 

Perdas cambiais 116 76 
Despesas de coberturas  
cambiais independentes 

 
6 

2 

Perdas na alienação de 
ativos não correntes 

 
16 

10 

Despesas relacionadas com regimes 
de trabalho a tempo parcial de 
reforma antecipada 

 
 

2 

 
 

3 
Despesas operacionais diversas 163 102 
TOTAL 303 193 

 
O aumento das outras despesas operacionais, de 193 milhões de 
EUR para 303 milhões de EUR, é principalmente o resultado do 
aumento das perdas cambiais (contra o qual também houve um 
aumento dos ganhos cambiais).
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[10] Outra informação sobre a 
demonstração de lucros ou prejuízos do Grupo 
 
Durante o exercício de 2014, foram reconhecidos 3536 
milhões de EUR (2013: 3423 milhões de EUR) de custos 
com pessoal nos custos funcionais. O crescimento do 
montante foi principalmente devido ao aumento do número 
médio de colaboradores neste ano. Os valores relativos a 
amortização e a depreciação são dados na informação por 
segmentos. 
 
 
[11] Receitas financeiras 
e despesas 
 
51 RECEITAS FINANCEIRAS 
 

 
em milhões de €  

 
2014 

 
2013 

Receita líquida de juros de planos de 
benefícios definidos, VER NOTA [23]. 

 
13 

 
10 

Receitas financeiras de contratos de 
locação financeira, em conformidade 
com o IFRIC 4/ IAS 17 

 
20 

 
24 

Rendimento de uma penalização de 
resgate 

– 27 

Rendimentos de investimentos 1 2 
Outros juros e rendimentos similares 16 35 
TOTAL 50 98 

 
A diminuição das receitas financeiras deveu-se, por um lado, 
a menores receitas de juros provenientes de derivados de 
taxa de juro e fundos líquidos em 2014 do que em 2013. Por 
outro lado, deve notar-se que o valor do ano anterior incluiu 
um rendimento pontual de 27 milhões de EUR, relativo à 
compra de acionistas minoritários de uma subsidiária. 
 
 
52 DESPESAS FINANCEIRAS 
 

 
em milhões de €  

 
2014 

 
2013 

Despesa líquida com juros de planos de 
benefícios definidos, VER NOTA [23]. 

 
30 

 
36 

Imparidade dos ativos financeiros 1 13 
Outros juros e encargos similares 384 426 
TOTAL 415 475 

 
As despesas financeiras caíram, principalmente em resultado 
de taxas de juro baixas e acordos de refinanciamento 
favoráveis. 

Nas receitas de juros e despesas com juros, os ganhos e 
as perdas da contabilidade de cobertura do valor justo são 
compensados entre si, de modo a refletirem, de forma 
correta, o efeito económico da relação de cobertura 
subjacente. As receitas de juros e as despesas com juros 
referentes a derivados também são apresentadas líquidas. 

[12] Impostos sobre o rendimento 
 
Os impostos sobre o rendimento do Grupo Linde podem ser 
analisados da seguinte maneira: 
 
53 IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 
 

 
em milhões de € 

 
2014 

 
2013 

Despesa tributária (+) e receita (–) 
correntes 

 
485 

 
589 

Despesa tributária (+) e receita (–) 
relativa a períodos anteriores 

 
–53 

 
–96 

Despesa tributária diferida (+) e receita 
tributária diferida (-) 

 
–74 

 
–129 

TOTAL 358 364 
 
Incluída no âmbito da “Despesa tributária e receita relativa a 
períodos anteriores”, do exercício de 2014, está a receita 
tributária corrente de 54 milhões de EUR (2013: 163 milhões 
de EUR) e a despesa tributária diferida de 1 milhão de EUR 
(2013: 67 milhões de EUR). Incluídos na despesa tributária e 
na receita relativa a períodos anteriores estão os efeitos 
positivos e negativos dos factos apurados por auditorias 
fiscais externas em vários países. Do montante total da 
receita tributária diferida, 52 milhões de EUR (2013: 96 
milhões de EUR) refere-se à mudança em diferenças 
temporárias. 

A despesa com impostos sobre o rendimento, de 358 
milhões de EUR, divulgada para o exercício de 2014, é 58 
milhões de EUR menor do que a despesa com impostos sobre 
o rendimento prevista de 416 milhões de EUR, um valor 
teórico que resulta da aplicação da taxa de imposto alemão de 
27,4 por cento (2013: 27,4 por cento) aos ganhos antes de 
impostos sobre o rendimento. Os efeitos fiscais reconhecidos 
diretamente no capital próprio são apresentados em pormenor 
na NOTA [22]. 

A diferença entre a despesa com imposto sobre o 
rendimento prevista e os valores divulgados é explicada a 
seguir: 
 
54 DESPESA FISCAL ESPERADA E DIVULGADA 
 

 
em milhões de € 

 
2014  

 
2013 

Lucro antes de impostos 1520 1794 
Taxa de imposto sobre o rendimento da 
Linde AG (incluindo imposto sobre as 
vendas (em %)) 

 
 

27,4  

 
 

27,4 
DESPESA PREVISTA COM 
IMPOSTO SOBRE O 
RENDIMENTO  

 
 

416 

 
 

491 
Diferencial da taxa de tributação 
estrangeira 

 
–28  

 
–43 

Efeito das associadas –6 –1 
Redução do imposto devido a 
rendimentos isentos de imposto 

 
–98 

 
–71 

Aumento do imposto devido a despesas 
não dedutíveis 

65 52 

Despesa com  imposto sobre o 
rendimento relativo a períodos 
anteriores 

 
 

–53  

 
 

–96 
Efeito das mudanças na taxa de imposto 3  –39 
Mudança em outras diferenças 
permanentes 

 
–15 

 
19 

Outra 74 52 
DESPESA COM IMPOSTO SOBRE 
O RENDIMENTO DIVULGADA 

 
358 

 
364 

Taxa fiscal efetiva (em %) 23,6 20,3 
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No exercício de 2014, a taxa de imposto sobre o rendimento 
das sociedades foi, na Alemanha, de 15,0 por cento (2013: 
15,0 por  cento). Levando em conta uma taxa média de 
imposto sobre ganhos comerciais de 11,6 por cento (2013: 
11,6 por cento) e a sobretaxa de solidariedade (0,8 por cento 
quer em 2014 quer em 2013), dá uma taxa de imposto das 
empresas alemãs de 27,4 por cento (2013: 27,4 por cento). 
Esta taxa de imposto de 27,4 por cento (2013: 27,4 por cento) 
também foi utilizada para calcular os impostos diferidos das 
empresas alemãs. 

As taxas de imposto sobre o rendimento das empresas fora 
da Alemanha variam entre 12,5 por cento e 40,0 por cento. 

As diferenças temporárias, relacionadas com 
investimentos em subsidiárias, de 178 milhões de EUR (2013: 
176 milhões de EUR), não conduziram ao reconhecimento de 
impostos diferidos, quer porque não se espera que as 
diferenças se revertam num futuro próximo, como resultado 
da sua realização (devido a distribuições ou a disposição da 
empresa), quer porque os lucros não estão sujeitos a 
tributação. 

No período de referência, as outras variações consistiram 
numa despesa decorrente de uma mudança na dedução de 
valorização de 84 milhões de EUR (2013: 37 milhões de 
EUR). O reconhecimento de um ativo fiscal diferido, em 
relação a perdas transitadas não reconhecidas anteriormente, e 
as diferenças temporárias tiveram um impacto positivo de 13 
milhões de EUR, em 2014. A utilização de créditos fiscais 
não reconhecidos anteriormente teve um impacto positivo de 
3 milhões de EUR,em 2013, enquanto o impacto positivo da 
utilização da compensação de prejuízos fiscais, em relação à 
qual o ativo fiscal diferido não tinha ainda sido reconhecido, 
foi de 2 milhões de EUR em 2013. 
 
55 ATIVOS E PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS 
 

  
2014 

 
2013 

 
 
 
em milhões de € 

 
Ativos por 

impostos 
diferidos 

 
Passivos por 

impostos 
diferidos 

 
Ativos por 

impostos 
diferidos 

 
Passivos por 

impostos 
diferidos 

Ativos intangíveis 8  820  10  828 
Ativos tangíveis  256  1080  254  1012 
Ativos financeiros  90  160  90  155 
Ativos circulantes  507  963  492  759 
Provisões  357  143  225  164 
Passivo  959  493  837  651 
Compensação de prejuízos fiscais e créditos fiscais 62  –  35  – 
Montantes compensados –1933  –1933  –1601  –1601 
TOTAL  306  1726  342  1968 
 
 
Os créditos fiscais do exercício de 2014 referem-se 
principalmente a incentivos de investimento, tal como no ano 
anterior. 

Os movimentos no ativo fiscal diferido e passivo fiscal 
diferido não são apenas devidos a movimentos que tenham 
sido reconhecidos em lucros ou prejuízos, mas também a 
movimentos que foram reconhecidos no outro rendimento 
integral, não afetando lucros ou prejuízos, movimentos da 
taxa de câmbio em relação a impostos diferidos reconhecidos 
em moeda estrangeira e movimentos em impostos diferidos 
como resultado da compra e venda de subsidiárias. 

Os impostos diferidos divulgados no outro rendimento 
integral, não afetando lucros ou prejuízos, totalizaram 408 
milhões de EUR (2013: 162 milhões de EUR). Desse 
montante, 350 milhões de EUR (2013: ativos fiscais diferidos 
de 177 milhões de EUR) de ativos fiscais diferidos disseram 
respeito a provisões, enquanto 58 milhões de EUR (2013: 
ativos fiscais diferidos de 15 milhões de EUR) de ativos 
fiscais diferidos disseram respeito a ativos circulantes. 
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A quantia escriturada dos ativos fiscais diferidos é reduzida, 
na medida em que já não é provável que o ativo fiscal 
diferido seja realizado. A quantia escriturada dos ativos 
fiscais diferidos, relativa a potenciais reduções na base 
tributária de 866 milhões de EUR (2013: 470 milhões de 
EUR), foi, por isso, reduzida em 208 milhões de EUR (2013: 
105 milhões de EUR), uma vez que não é provável que 
sejam utilizados a compensação de prejuízos fiscais e os 
créditos fiscais subjacentes de 708 milhões de EUR (2013: 
437 milhões de EUR) e as diferenças temporárias dedutíveis 
de 158 milhões de EUR (2013: 33 milhões de EUR). Do 
valor revisto total de potenciais reduções na base tributária 
de 708 milhões de EUR (2013: 437 milhões de EUR) que se 
relacionam com a compensação de prejuízos fiscais e 
créditos fiscais, 182 milhões de EUR (2013: 123 milhões de 
EUR) poderão transitar para um período até dez anos e 526 
milhões de EUR (2013: 314 milhões de EUR) poderão 
transitar para um período superior a dez anos. 

Os ativos fiscais diferidos, relativos à compensação de 
prejuízos fiscais e créditos fiscais de 62 milhões de EUR 
(2013: 35 milhões de EUR), são reconhecidos, 
principalmente, porque se prevê que haja um lucro tributável 
para contrapor aos prejuízos fiscais não utilizados e os 
créditos fiscais possam ser compensados. 
 
56 COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS 
 

 
em milhões de €  

 
2014  

 
2013 

Podem ser compensados até 10 anos 203 92 
Podem ser compensados em mais de 
10 anos 

 
3 

 
16 

Podem ser compensados 
indefinidamente 

 
508 

 
3631 

TOTAL 714 471 
 
1 Ajustado. 
 
O movimento de compensação de prejuízos fiscais é 
principalmente devido às adições no Brasil, na Rússia, 
Arábia Saudita e China. Há também uma compensação de 
prejuízos fiscais, de 289 milhões de EUR (2013: 240 
milhões de EUR), relativa ao imposto estadual dos EUA. 

As distribuições aos acionistas da Linde AG não têm 
qualquer impacto nos impostos sobre o rendimento, ao nível 
da Linde AG. 

[13] Lucros por ação 
 
57 LUCROS POR AÇÃO 
 

 
em milhões de €  

 
2014 

 
2013 

Lucro do exercício – atribuível aos 
acionistas da Linde AG 

 
1102 

 
1317 

 
Ações em milhares 

  

Número médio ponderado de  
ações em circulação 

 
185 635 

 
185 420 

Diluição como resultado dos  
planos de opção sobre ações  

 
730 

 
637 

Número médio ponderado de  
ações em circulação – diluído 

 
186 365 

 
186 057 

LUCROS POR AÇÃO em € – 
NÃO DILUÍDOS 

 
5,94 

 
7,10 

LUCROS POR AÇÃO em € –
DILUÍDOS 

 
5,91 

 
7,08 

 
Incluída no valor dos lucros por ação diluídos está a questão 
das ações relativas aos planos de opção sobre ações dos 
colaboradores, na medida em que estas ainda não tinham sido 
exercidas. As opções exercidas estão igualmente incluídas no 
cálculo do número médio ponderado de ações em circulação 
(totalmente diluídas), numa base ponderada, até à data em 
que serão exercidas. 

Informação complementar sobre os planos de opção é 
dada na NOTA [28]. 
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NOTAS À <181 
DEMONSTRAÇÃO DE 

LUCROS OU PREJUÍZOS DO 
GRUPO 

NOTAS À DEMONSTRAÇÃO  185 
DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DO GRUPO 
 OUTRA INFORMAÇÃO >215 

NOTAS À  
DEMONSTRAÇÃO DA 
SITUAÇÃO FINANCEIRA  
DO GRUPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[14] Goodwill/ outros ativos intangíveis 
 
Foram os seguintes os movimentos nos ativos intangíveis do Grupo Linde, durante o exercício de 2014 e no ano anterior: 
 
58 CALENDÁRIO DO MOVIMENTO DE ATIVOS INTANGÍVEIS – CUSTO DE AQUISIÇÃO 
 

 
 
 
em milhões de €  

 
 
 

Goodwill 

 
 

Relações com  
os clientes 

 
 

 
Marcas 

 
Outros 
ativos 

intangíveis 

 
 
 

Total 
A 01.01.2013  10 832  3719  529  1246  16 326 
Ajustes cambiais  –550  –310  –48  –63  –971 
Adições devido a aquisições  122  19  –  1  142 
Adições  –  –  –  65  65 
Alienações  3  12  –  6  21 
Transferências  –1  1  –  18  18 
Reclassificação como ativos mantidos para venda –  –  –  1  1 
 
A 31.12.2013/ 01.01.2014 

 
10 400  

 
3417  

 
481  

 
1262  

 
15 560 

Ajustes cambiais  600  176  35  60  871 
Adições devido a aquisições  62  14  –  –  76 
Adições  –  –  –  56  56 
Alienações –  –  –  32  32 
Transferências  –  –  –  8  8 
 
A 31.12.2014  

 
11 062  

 
3607  

 
516 

 
1354  

 
16 539 
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59 CALENDÁRIO DO MOVIMENTO DE ATIVOS INTANGÍVEIS – AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 
 
 
 
 
em milhões de €  

 
 
 

Goodwill 

 
 

Relações com  
os clientes 

 
 
 

Marcas 

 
Outros 
ativos 

intangíveis 

 
 
 

Total 
A 01.01.2013  6  990  149  712  1857 
Ajustes cambiais  –  –101 –13  –36  –150 
Amortização  – 243 27  116 386 
Alienações  – 1 – 5 6 
Transferências  –1 1  –  1 1 
Reclassificação como ativos mantidos para venda – – – 1 1 
 
A 31.12.2013/ 01.01.2014  

 
5  

 
1132  

 
163  

 
789 

 
2089 

Ajustes cambiais  2  74  14  36  126 
Amortização  – 227  25  104  356 
Imparidades  – 11  –  10  21 
Alienações  – – – 31  31 
Transferências  – – – 1  1 
 
A 31.12.2014  

 
7  

 
1444  

 
202  

 
909  

 
2562 

 
VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO A 
31.12.2014  

 
 

11 055  

 
 

2163  

 
 

314  

 
 

445  

 
 

13 977 
VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO A 
31.12.2013  

 
10 395  

 
2285  

 
318  

 
473  

 
13 471 

 
 
 
Na declaração da situação financeira, a 31 de dezembro de 
2014, o valor total de goodwill foi de 11 055 milhões de 
EUR (2013: 10 395 milhões de EUR). O goodwill oriundo 
de aquisições feitas no exercício de 2014 foi de 66 milhões 
de EUR. 

O valor contabilístico líquido total das marcas 
comerciais adquiridas no decurso das aquisições era de 314 
milhões de EUR na data de balanço. As marcas comerciais 
adquiridas no decurso da aquisição do BOC e de outras 
aquisições foram classificadas como ativos intangíveis com 
vidas úteis definidas, desde o exercício de 2011, quando se 
iniciou um programa, de longo prazo, de renovação das 
marcas relevantes. Estas marcas comerciais são amortizadas, 
numa base linear, durante um período de doze anos. A 31 de 
dezembro de 2014, o seu valor contabilístico líquido era de 
213 milhões de EUR (2013: 229 milhões de EUR). 

As marcas comerciais adquiridas no decurso da 
aquisição da Lincare têm uma vida útil indefinida e estão 
incluídas na região da América do Norte. Foram objeto de 
um teste de imparidade em 2014, com base em pressupostos 
de uma taxa de juro antes de impostos de 9,8 por cento e um 
crescimento do valor terminal de 1,0 por cento. A quantia 
escriturada destas marcas comerciais a 31 de dezembro de 
2014 foi de 101 milhões de EUR. 

A despesa de amortização de ativos intangíveis, com 
vidas úteis definidas de 356 milhões de EUR (2013: 386 
milhões de EUR), é divulgada nos custos funcionais, 
principalmente em despesas de marketing e vendas. 

As soluções de aplicações informáticas são o principal 
componente dos outros ativos intangíveis. As adições 
durante o exercício incluem custos de desenvolvimento de 
14 milhões de EUR (2013: 9 milhões de EUR), relativos a 
soluções de aplicações informáticas, geradas internamente, 
para a utilização própria do Grupo no ambiente SAP. Outros 
custos de desenvolvimento capitalizados, de 2 milhões de 
EUR (2013: 2 milhões de EUR), foram de vendas de 
aplicações informáticas geradas internamente. Na data de 
balanço, os ativos em causa estavam ainda em 
desenvolvimento e ainda não tinham sido amortizados. 

Durante o exercício de 2014, o encerramento de um 
cliente local e a resultante não renovação de um contrato 

do cliente da região do Pacífico Sul levou a que fosse 
reconhecida uma perda por imparidade a respeito de uma 
relação contratual com um cliente adquirida como parte do 
acordo com o BOC. Quando o relacionamento com o cliente 
foi originalmente avaliado, no decurso da alocação do preço 
de compra, foi feita a suposição de que o contrato seria 
prorrogado. A perda por imparidade reconhecida foi de 11 
milhões de EUR e foi calculada numa base não descontada, 
devido ao horizonte curto de mensuração. A perda por 
imparidade relativa ao relacionamento com o cliente foi 
reconhecida nas despesas de marketing e vendas. 

Outra perda por imparidade reconhecida, de 10 milhões 
de EUR, relacionou-se com soluções de aplicações 
informáticas no Brasil. Esta perda por imparidade foi 
reconhecida nas despesas administrativas. 

A 30 de setembro de 2014, foi realizado um teste de 
imparidade do goodwill. Como resultado, não foram 
reconhecidas perdas por imparidade. Também não foram 
reconhecidas quaisquer perdas por imparidade quando um 
teste de imparidade adicional do goodwill foi realizado a 31 
de dezembro de 2014. 

A quantia recuperável de goodwill foi determinada como 
o seu valor de uso. Para calcular o seu valor de uso, foi 
utilizado um método de fluxo de caixa descontado. O método 
de fluxo de caixa descontado baseou-se nas seguintes 
premissas: 
 
– Como base para o cálculo dos fluxos de caixa, foi utilizado 

um plano a cinco anos pormenorizado. As taxas de 
crescimento assumidas para o período de planeamento 
pormenorizado foram baseadas nas mais recentes 
estimativas de institutos de investigação económica 
internacional (Fonte: The Economist Intelligence Unit Ltd.) 
sobre as tendências do produto interno bruto na Unidade de 
Negócios Regional relevante e tiveram em conta as 
expectativas atuais em relação ao futuro das tendências de 
negócios. Para os períodos subsequentes, foi assumida uma 
taxa de crescimento anual abaixo da determinada para o 
período de planeamento pormenorizado, que foi baseada 
em expectativas a longo prazo para a inflação e se situou 
entre 0,5 e 1 por cento. 
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– O planeamento corporativo foi complementado por uma 

análise de cenários alternativos, relativos ao 
desenvolvimento potencial do Grupo Linde. Estes cenários 
foram também utilizados para o propósito do teste de 
imparidade. Os principais aspectos a ter em conta nos 
cenários alternativos são, respetivamente, o aumento do 
WACC em 1 ponto percentual e uma diminuição das taxas 
de crescimento da anuidade perpétua em 0,5 pontos 
percentuais. Mesmo que estas mudanças nos parâmetros 
fosse adotada, não haveria necessidade de reconhecer 
perdas por imparidade a respeito do goodwill. 

– A nível da unidade geradora de caixa do Pacífico, um 
aumento de 2,8 pontos percentuais do WACC da Linde 
teria resultado num valor de uso que igualaria a quantia 
escriturada. Se este aumento de WACC tivesse sido 
aplicado nas restantes UGC, o valor de uso ainda teria 
excedido a quantia escriturada. 

– Uma diminuição de 7,2 pontos percentuais da margem de 
lucro de exploração da Linde, em todos os períodos, 
incluindo na perpetuidade, teria resultado num valor de uso 
que igualaria a quantia escriturada, ao nível da unidade 
geradora de caixa da Grande China. Assumindo a mesma 
percentagem de declínio do lucro de exploração nas 
restantes UGC da Divisão de Gases, o valor de uso ainda 
teria excedido a quantia escriturada. 
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Como base para o cálculo dos fluxos de caixa foi utilizado 
um plano pormenorizado a cinco anos. Os valores da receita 
incluídos neste plano foram baseados em taxas médias anuais 
de crescimento (dependentes da UGC) de entre 1,7 por cento 
e 8,6 por cento. As taxas de crescimento médias anuais, 
assumidas para o lucro de exploração nas regiões da Divisão 
de Gases, foram de entre 1,8 por cento e 10,3 por cento. Em 
conformidade com o modelo de negócio da Linde, estas taxas 
de crescimento relacionam-se principalmente com projetos 
em relação aos quais os contratos já tinham sido acordados e 
em que uma quantidade não negligenciável de trabalho 
poderia já ter sido efetuada. Estavam, por isso, apenas 
sujeitas a um risco moderado de previsão.  

O quadro seguinte oferece um resumo do goodwill 
atribuído e dos pressupostos utilizados: 
 
 

 
60 PRESSUPOSTOS PARA O TESTE DE IMPARIDADE DE GOODWILL 
 

 
 
 

Valor contabilístico do 
goodwill imputado 

 
CMPC antes de impostos com 
base nos prémios e descontos 
específicos da região na data 

do teste de imparidade 

 
CMPC depois de impostos com 
base nos prémios e descontos 
específicos da região na data 

do teste de imparidade 

 
 
 

Taxa de crescimento  
a longo prazo 

 
em milhões de € 

 
em % 

 
em % 

 
em % 

 a 
31.12.2014 

a 
31.12.2013  

 
30.09.2014  

 
30.09.2013  

 
30.09.2014  

 
30.09.2013  

 
2014  

 
2013 

EMEA         
RBU da África & do Reino 
Unido  

 
1214  

 
1142  

 
6,9  

 
7,7  

 
5,6  

 
6,4  

 
0,8  

 
1,5 

RBU da Europa 
Continental & Setentrional  

 
3412  

 
3365  

 
7,0  

 
7,2  

 
5,4  

 
5.6  

0,5   
1,0 

RBU do Médio Oriente & 
da Europa de Leste  

 
392  

 
393  

 
7,7  

 
8,7  

 
6,7  

 
7,7  

 
1,0  

 
2,0 

ÁSIA/ PACÍFICO         
RBU da Grande China 405  366  6,6  7,4  5,4  6,3  1,0  2,0 
RBU do Sudeste Asiático  395  365  8,4  9,4  6,7  7,6  1,0  2,0 
RBU do Pacífico Sul 1153  1107  7,4  7,2  5,4  5,4  0,5  1,0 

AMERICAS         
RBU das Américas  3483  3087  7,9  8,5  5,3  6,1  0,5  1,0 

DIVISÃO DE 
ENGENHARIA  

 
272  

 
269  

 
9,4  

 
13,7 

 
7,0  

 
10,3  

 
0,8  

 
1,5 

OUTRAS ATIVIDADES  329  301  6,8  7,4  5,5  6,2  0,8  1,5 
GRUPO  11 055  10 395       
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[15] Ativos tangíveis 
 
Os movimentos nos ativos tangíveis do Grupo Linde, no 
exercício de 2014, foram os seguintes: 
 
61 CALENDÁRIO DO MOVIMENTO DE ATIVOS TANGÍVEIS – CUSTO DE AQUISIÇÃO 
 

 
 
 
 
em milhões de € 

 
 

Terras, direitos 
fundiários e 

prédios 

 
 

Equipamento 
técnico e 

maquinaria 

 
 

Acessórios, 
mobiliário e 

equipamento 

 
 
 

Fábricas em 
construção 

 
 
 
 

Total 
A 01.01.2013  2886  20 923  1498  1546  26 853 
Ajustes cambiais  –99  –1189  –81  –92  –1461 
Adições devido a aquisições  –  61  69  11  141 
Adições  101  507  67  1525  2200 
Alienações  54  312  51  4  421 
Transferências  81  1147  44  –1225  47 
Reclassificação como ativos 
mantidos para venda  

 
4  

 
7  

 
1  

 
–  

 
12 

 
A 31.12.2013/ 01.01.2014  

 
2919  

 
21 144  

 
1547  

 
1761  

 
27 371 

Ajustes cambiais  22  974 –31 44  1009 
Adições devido a aquisições  –  –  –  4  4 
Adições  28  436  72  1362  1898 
Alienações  40  408  71  3  522 
Transferências  88  979  50  –1081  36 
 
A 31.12.2014  

 
3017  

 
23 125  

 
1567  

 
2087  

 
29 796 

 
 
62 CALENDÁRIO DO MOVIMENTO DE ATIVOS TANGÍVEIS – DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 
 

 
 
 
 
em milhões de € 

 
 

Terras, direitos 
fundiários e 

prédios 

 
 

Equipamento 
técnico e 

maquinaria 

 
 

Acessórios, 
mobiliário e 

equipamento 

 
 
 

Fábricas em 
construção 

 
 
 
 

Total 
A 01.01.2013  1323  13 188  1146  23  15 680 
Ajustes cambiais  –39  –718  –59  –1  –817 
Depreciação 87  1153  99  – 1339 
Imparidades – 69  – 1  70 
Alienações  38  257  50   – 345 
Transferências  –1  60  – –18  41 
Reclassificação como ativos 
mantidos para venda  

 
11  

 
7  

 
1  

 
– 

 
19 

 
A 31.12.2013/ 01.01.2014  

 
1343  

 
13 502  

 
1137  

 
5  

 
15 987 

Ajustes cambiais  –11  525  –24  9  499 
Depreciação 85  1195  99  – 1379 
Imparidades 14  74  5  120  213 
Alienações  26  379  70  – 475 
Transferências  1  63  –22  – 42 
 
A 31.12.2014  

 
1406  

 
14 980  

 
1125  

 
134  

 
17 645 

 
VALOR CONTABILÍSTICO 
LÍQUIDO A 31.12.2014 

 
 

1611  

 
 

8145  

 
 

442  

 
 

1953  

 
 

12 151 
VALOR CONTABILÍSTICO 
LÍQUIDO A 31.12.2013 

 
1576  

 
7642  

 
410  

 
1756  

 
11 384 
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Os ativos tangíveis incluem edifícios locados, equipamento 
técnico, maquinaria e acessórios, numa quantia escriturada a 
totalizar 77 milhões de EUR (2013: 87 milhões de EUR). 
Dada a forma das locações financeiras subjacentes, esses 
ativos tangíveis são atribuíveis ao Grupo Linde, na sua 
qualidade de proprietário económico dos ativos. Do total de 
77 milhões de EUR, 30 milhões de EUR (2013: 32 milhões 
de EUR) dizem respeito a edifícios, 8 milhões de EUR 
(2013: 9 milhões de EUR) a equipamento técnico e 
maquinaria e 39 milhões de EUR (2013: 46 milhões de 
EUR) a veículos. 

Também incluído nos ativos tangíveis está o 
equipamento técnico, mantido no âmbito das locações 
operacionais embutidas, do lado das vendas. Do total de 
pagamentos mínimos de locação devidos no futuro pelo 
cliente de tais locações operacionais embutidas, 51 milhões 
de EUR são devidos no prazo de um ano (2013: 31 milhões 
de EUR), 360 milhões de EUR são devidos no prazo de um a 
cinco anos (2013: 290 milhões de EUR) e 1047 milhões de 
EUR são devidos num prazo superior a cinco anos (2013: 
1065 milhões de EUR). 

Os testes de imparidade foram baseados na quantia 
recuperável dos ativos examinados, pelo que, em geral, foi 
aplicado o valor de uso. As taxas de desconto utilizadas 
(CMPC) foram idênticas às utilizadas no teste de imparidade 
de goodwill. Em 2013, foram reconhecidas perdas por 
imparidade em relação a ativos tangíveis de 213 milhões de 
EUR (2012: 70 milhões de EUR). As perdas por imparidade 
disseram principalmente respeito a equipamento técnico e 
maquinaria e foram atribuídas aos seguintes segmentos 
reportáveis: 4 milhões de EUR (2013: 5 milhões de EUR) à 
EMEA, 119 milhões de EUR (2013: 6 milhões de EUR) à 
Ásia/ Pacífico e 90 milhões de EUR (2013: 59 milhões de 
EUR) às  Américas. As perdas por imparidade relativas a 
ativos tangíveis foram reconhecidas em custo das vendas e 
em despesas administrativas. 

No Chongqing Chemical Park, na China, onde a Linde 
(juntamente com o seu parceiro Chongqing Chemical & 
Pharmaceutical Holding Group Company (CCPHC)) 
projetava fornecer gases a diversos clientes industriais, a 
Linde reconheceu uma perda por imparidade total de 100 
milhões de EUR, relativa a partes de um complexo fabril. 
Foi necessário reconhecer a perda por imparidade por causa 
de uma mudança na organização estrutural deste local, que 
teve um impacto no gás bruto disponível como matéria-
prima e nos volumes de compra do complexo fabril. 

Devido a uma mudança nas circunstâncias económicas 
de um local no Vietname, a Linde reconheceu uma perda por 
imparidade de 18 milhões de EUR numa fábrica de 
separação de gases e na rede de distribuição relacionada. A 
taxa de desconto antes de impostos aplicada foi de 13,4 por 
cento. 

A desaceleração contínua dos negócios no Brasil 
exigiram o reconhecimento de uma perda por imparidade 
adicional de 90 milhões de EUR, no exercício de 2014, nas 
unidades geradoras de caixa operacionais. As unidades 
geradoras de caixa compreendem principalmente fábricas de 
separação de gases, redes de distribuição para postos de 
abastecimento e clientes finais. A taxa de desconto antes de 
impostos aplicada foi de 10,6 por cento. 

Não houve reversões de perdas por imparidade em 2014 
ou em 2013. 

Os custos de empréstimos para períodos de construção 
de mais de um ano, de 42 milhões de EUR (2013: 49 
milhões de EUR), foram capitalizados, com base numa taxa 
de juro antes de impostos de 3,6 a 3,8 por cento (2013: 3,8 a 
4,5 por cento). 

O custo dos ativos tangíveis foi reduzido, no exercício de 
2014, por subsídios governamentais a fábricas de separação 
de gases de 9 milhões de EUR (2013: 6 milhões de EUR). 

Foram dados como garantia ativos tangíveis de 56 
milhões de EUR (2013: 56 milhões de EUR). 



RELATÓRIO FINANCEIRO LINDE 2014 

 

19
1 

 
 
 
 
 
 
[16] Investimentos em associadas e  
negócios conjuntos/ outros ativos  
financeiros 
 
Os movimentos nos ativos financeiros do Grupo Linde, 
durante o exercício de 2014, foram os seguintes: 
 
63 CALENDÁRIO DO MOVIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS – CUSTO DE AQUISIÇÃO 
 

 
 
 
em milhões de € 

 
Investimentos em associadas  

e negócios conjuntos  
(no capital próprio) 

 
 

Outros 
investimentos  

 
 

Empréstimos não 
correntes1 

A 01.01.2013  219  93  44 
Ajustes cambiais  –10  –5  –1 
Adições devido a aquisições  5  – – 
Adições  21  23  11 
Alienações  11  – 1 
Transferências  –1  –7  –22 
 
A 31.12.2013/ 01.01.2014  

 
223  

 
104  

 
31 

Ajustes cambiais  20  6  1 
Adições  33  17  5 
Alienações  20  54  7 
Transferências  –5  – – 
 
A 31.12.2014  

 
251  

 
73  

 
30 

 

1 15 milhões de EUR (2013: 17 milhões de EUR) dos empréstimos não correntes referem-se a associadas e negócios conjuntos. 
 
 
64 CALENDÁRIO DO MOVIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS – AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 
 

 
 
 
em milhões de € 

 
Investimentos em associadas  

e negócios conjuntos  
(no capital próprio) 

 
 

Outros 
investimentos  

 
 

Empréstimos não 
correntes1 

A 01.01.2013  11 15 1 
Ajustes cambiais  – –1 – 
Imparidades – 1 4 
Transferências  –2 – – 
 
A 31.12.2013/ 01.01.2014  

 
9 

 
15 

 
5 

Ajustes cambiais  2 1 – 
Imparidades – – 1 
Alienações  – 4 – 
 
A 31.12.2014  

 
11 

 
12 

 
6 

VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO A 
31.12.2014 

 
240 

 
61 

 
24 

VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO A 
31.12.2013 

 
214 

 
89 

 
26 

 
 



RELATÓRIO FINANCEIRO LINDE 2014 

 

19
2 

N
O

TA
S 

À
 D

EM
O

N
ST

R
A

Ç
Ã

O
  D

A
 

 S
IT

U
A

Ç
Ã

O
 F

IN
A

N
C

EI
R

A
 D

O
 G

R
U

PO
 

 
 
 
 
 
 
 

65 VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO DOS ATIVOS FINANCEIROS 
 

 
 

 
Investimentos em 

associadas e  
negócios conjuntos  

(no capital próprio) 

 
 
 

Outros 
investimentos 

 
 
 

Empréstimos não 
correntes 

 
 
 
 

Total 
Valor contabilístico líquido a 31.12.2014  240  61  24  325 
Valor contabilístico líquido a 31.12.2013  214  89  26  329 

 
 
A participação no lucro ou prejuízo de associadas e 
negócios conjuntos, na Divisão de Gases, no exercício de 
2014, foi de 22 milhões de EUR (2013: 16 milhões de 
EUR). Na Divisão de Gases, 9 milhões de EUR do valor 
total disseram respeito ao segmento reportável da EMEA 
(2013: 4 milhões de EUR) e 12 milhões de EUR ao 
segmento da Ásia/ Pacífico (2013: 12 milhões de EUR), 
enquanto 1 milhão de EUR foram reconhecidos no 
segmento das Américas. 

No lucro ou prejuízo de associadas e negócios 
conjuntos, houve perdas não reconhecidas de 2 milhões de 
EUR (2013: 1 milhão de EUR). 

 Além disso, a 31 de dezembro de 2014, houve um 
passivo contingente de 4 milhões de EUR (2013: 8 milhões 
de EUR), relativo a ações em associadas e negócios 
conjuntos, dizendo respeito, principalmente, a acordos de 
garantia, livre de encargos. São igualmente divulgados 
como passivo contingente na NOTA [38]. 

A 31 de dezembro de 2014, havia encomendas em 
aberto, de negócios conjuntos e associadas, no valor de 36 
milhões de EUR (2013: 25 milhões de EUR). Não houve 
restrições significativas sobre a capacidade das associadas 
e negócios conjuntos transferirem dividendos ou fundos 
para a Linde ou para pagarem os empréstimos à Linde. 

Mais informação sobre as associadas e negócios 
conjuntos é dada na NOTA [41]. A seguir, é apresentada 
informação financeira agregada sobre os negócios 
conjuntos, com base no investimento efetuado pela Linde 
nesses negócios conjuntos: 
 
66 INFORMAÇÃO FINANCEIRA AGREGADA SOBRE 

NEGÓCIOS CONJUNTOS (EM CAPITAL PRÓPRIO) 
 
 
em milhões de €  

 
2014 

 
2013 

Lucro do exercício  19 9 
Outro rendimento integral 
(líquido de impostos)  

 
10 

 
–1 

 
RENDIMENTO INTEGRAL TOTAL 

 
29 

 
8 

 
A informação financeira agregada sobre as associadas, com 
base no investimento efetuado nessas associadas detidas 
pela Linde, é imaterial e, por isso, não é divulgada 
separadamente. 

[17] Inventários 
 
67 INVENTÁRIOS 
 

 
em milhões de €  

 
31.12.2014  

 
31.12.2013 

Matérias-primas e provisões  118 113 
Trabalhos em curso,  produtos e 
serviços inacabados 

 
200 

 
196 

Produtos acabados 497 430 
Mercadoria 231 236 
Pagamentos antecipados a 
fornecedores 

109 113 

GRUPO  1155 1088 
 
 
A 31 de dezembro de 2014, o montante total do inventário 
era de 108 milhões de EUR (2013: 88 milhões de EUR). 
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[18] Contas a receber de locações financeiras,  
dívidas comerciais a receber, outras contas  
a receber e outros ativos e contas a receber  
do imposto sobre o rendimento 
 
68 CONTAS A RECEBER E OUTROS ATIVOS 
 

 
Correntes 

 
Não correntes 

 
Total 

 
em milhões de €  

 
31.12.2014  

 
31.12.2013  

 
31.12.2014  

 
31.12.2013  

 
31.12.2014  

 
31.12.2013 

CONTAS A RECEBER DE LOCAÇÕES 
FINANCEIRAS  

 
50  

 
50  

 
248  

 
277  

 
298  

 
327 

Contas a receber em percentagem de contratos 
concluídos 

 
511  

 
421  

 
–  

 
–  

 
511  

 
421 

Outras dívidas comerciais a receber  2550  2363  3  8  2553  2371 
DÍVIDAS COMERCIAIS A RECEBER  3061  2784  3  8  3064  2792 

Outras contas a receber de impostos 226  257  34  32  260  289 
Derivados com valores justos positivos 151  115  258  340  409  455 
Custos com pensões pagas antecipadamente –  –  171  243  171  243 
Diversas contas a receber e ativos 346  432  86  87  432  519 

OUTRAS CONTAS A RECEBER E OUTROS 
ATIVOS 

 
723  

 
804  

 
549  

 
702  

 
1272  

 
1506 

CONTAS A RECEBER DO IMPOSTO 
SOBRE O RENDIMENTO 

 
216  

 
146  

 
3  

 
3  

 
219  

 
149 

 
 
Contas a receber de locações financeiras 
As contas a receber de locações financeiras referem-se, quase 
todas, a acordos classificados como locações financeiras 
incorporadas, em conformidade com o IFRIC 4/ IAS 17. O 
risco de contraparte, decorrente das  contas a receber de 
locações financeiras, está coberto pelas fábricas de separação 
de gases e por outras fábricas subjacentes aos contratos. 

Os dados referentes às contas a receber de locações 
financeiras são os seguintes: 
 
69 CONTAS A RECEBER DE LOCAÇÕES FINANCEIRAS 
 

 
em milhões de €  

 
31.12.2014  

 
31.12.2013 

TOTAL DE PAGAMENTOS MÍNIMOS DE 
LOCAÇÕES (INVESTIMENTO BRUTO) 

 
363  

 
405 

devidos no prazo de um ano 67  69 
devidos em um a cinco anos 206  223 
devido em mais de cinco anos 90  113 

VALOR PRESENTE DOS PAGAMENTOS 
MÍNIMOS DE LOCAÇÕES 

 
298  

 
327 

devidos no prazo de um ano 50  50 
devidos em um a cinco anos 167  177 
devido em mais de cinco anos 81  100 

RENDIMENTO FINANCEIRO NÃO 
OBTIDO INCLUÍDO NOS PAGAMENTOS 
MÍNIMOS DE LOCAÇÕES 

 
 

65  

 
 

78 
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Contas a receber da percentagem  
de conclusão de contratos 
As contas a receber da percentagem de conclusão (PoC) de 
contratos incluem a quantia agregada de custos incorridos e 
lucros reconhecidos, deduzidos os pagamentos adiantados 
recebidos. 

Na data de balanço, os custos incorridos e os lucros 
reconhecidos em contratos de construção a longo prazo 
elevavam-se a 4174 milhões de EUR (2013: 3922 milhões 
de EUR), compensados por pagamentos antecipados de 4473 
milhões de EUR (2013: 3972 milhões de EUR), dando 
origem a contas a receber de 511 milhões de EUR (2013: 
421 milhões de EUR) e passivo de 810 milhões de EUR 
(2013: 471 milhões de EUR). 
 

Outras dívidas comerciais a receber 
As outras dívidas comerciais a receber são devidas de um 
grande número de clientes,  de uma ampla variedade de 
sectores da indústria e de muitas regiões diferentes. Para 
avaliar a capacidade de recuperação das contas a receber, o 
merecimento de crédito dos clientes está sujeito a revisão 
constante. Se for necessário, o seguro de perda de crédito 
será levantado. 

70 ATIVOS FINANCEIROS VENCIDOS MAS NÃO EM IMPARIDADE 
 
 
2014, em milhões de € 

 
<30 dias 

 
30-60 dias 

 
60-90 dias 

 
90-180 dias 

 
>180 dias 

Dívidas comerciais a receber 261 49 44 1 1 
Diversas contas a receber e ativos 4 – – – – 
 
2013, em milhões de € 

 
 

 
 

 
 

  
 

Dívidas comerciais a receber 280 56 34 1 3 
Diversas contas a receber e ativos 4 – – – – 
 
 
 
 

No caso dos ativos financeiros que não estão nem vencidos 
nem em imparidade, não havia indicações na data de balanço 
de qualquer potencial imparidade. 
 
 
[19] Valores mobiliários 
Os valores mobiliários de curto prazo aumentaram, durante o 
exercício de 2014, de 170 milhões de EUR para 521 milhões 
de EUR, principalmente como resultado de compras. 

A 31 de dezembro de 2014, havia valores mobiliários até 
à maturidade de 12 milhões de EUR (2013: 11 milhões de 
EUR). São realizadas revisões periódicas do merecimento de 
crédito das contrapartes e foram estabelecidos limites 
claramente definidos. 
 
 
[20] Caixa e equivalentes de caixa 
A caixa e equivalentes de caixa de 1137 milhões de EUR 
(2013: 1178 milhões de EUR) consistiram, principalmente, 
em caixa em bancos e fundos do mercado monetário, que 
têm maturidades de três meses ou menos. 

71 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 

 
em milhões de €  

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

Saldos bancários 663 772 
Fundos do mercado monetário 264 200 
Cheques 1 1 
Caixa 2 2 
Equivalentes de caixa 207 203 
TOTAL 1137 1178 

 
 
O Grupo Linde celebra Anexos de Apoio ao Crédito (CSA) 
com os bancos para reduzir o risco de contraparte. Ao abrigo 
destes acordos, os valores justos positivos e negativos dos 
derivados detidos pela Linde AG e pela Linde Finance B. V. 
são cobertos por garantias em caixa, numa base regular. Em 31 
de dezembro de 2014, foi divulgado um montante de 141 
milhões de EUR, em caixa e equivalentes de caixa, como 
resultado destes acordos (2013: 0 milhões de EUR). 
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[21] Ativos não correntes  
classificados como detidos  
para venda e grupos para alienação 
 
Os ativos que foram divulgados a 31 de dezembro de 2013 
como ativos não correntes detidos para venda, foram 
vendidos, tal como estava planeado, durante o exercício de 
2014. O valor total desses ativos, de 13 milhões de EUR, 
compreendia terrenos do segmento da EMEA, com um 
quantia escriturada de 3 milhões de EUR, e terrenos e 
edifícios do segmento da Ásia/ Pacífico, com uma quantia 
escriturada de 10 milhões de EUR. 
 
[22] Capital próprio 
 
72 CAPITAL PRÓPRIO 
 
 
em € 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

CAPITAL SUBSCRITO 475 476 940,80 475 261 214,72 
Valor nominal das ações próprias 243 479,04 156 439,04 
CAPITAL SOCIAL EMITIDO 475 233 461,76 475 104 775,68 
CAPITAL AUTORIZADO (TOTAL) 84 119 265,28 84 119 265,28 

Capital Autorizado I 47 000 000,00 47 000 000,00 
Capital Autorizado II 37 119 265,28 37 119 265,28 

CAPITAL AUTORIZADO CONDICIONALMENTE (TOTAL) 62 082 237,44 62 297 963,52 
Capital autorizado condicionalmente em 2007 4 842 237,44 5 057 963,52 
Capital autorizado condicionalmente em 2012 10 240 000,00 10 240 000,00 
Capital autorizado condicionalmente em 2013 47 000 000,00 47 000 000,00 

 
 
Capital subscrito, autorizado  
e capital autorizado condicionalmente,  
direitos de subscrição 
O capital subscrito pela empresa na data de balanço ascende 
a 475 476 940,80 EUR e está integralmente realizado. Está 
dividido em 185 733 180 ações, com um valor nominal 
nocional de 2,56 EUR por ação. As ações são ações ao 
portador. Cada ação confere um direito de voto e tem direito 
a dividendo. Em conformidade com o § 71b da Lei das 
Sociedades por Ações 

Alemã (AktG), a empresa não tem direito a dividendos ou a 
direitos de voto em relação às 95 109 ações próprias que detém 
a 31 de dezembro de 2014. 

No exercício de 2014, foram emitidas 84 268 novas ações, 
do capital autorizado condicionalmente em 2007 para servir o 
Plano de Incentivo de Longo Prazo. Como resultado, o capital 
social aumentou para 215 726,08 EUR. 

No geral, o capital social aumentou 215 726,08 EUR, no 
exercício de 2014, de 475 261 214,72 EUR para 475 476 
940,80 EUR, dividido em 185 733 180 ações. 
 

 
73 NÚMERO DE AÇÕES 
 
 
 

 
2014 

 
2013 

NÚMERO DE AÇÕES EM 01.01. 185 648 912 185 225 376 
Exercício do Plano de Incentivo de Longo Prazo (PILP 2007) 84 268 423 536 
Número de ações a 31.12. 185 733 180 185 648 912 
Ações próprias 95 109 61 109 
NÚMERO DE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO A 31.12. 185 638 071 185 587 803 
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Capital autorizado 
A 31 de dezembro de 2014, o capital autorizado tinha a 
seguinte composição: 
 
Capital Autorizado I: 
Com base numa resolução aprovada na Assembleia Geral 
Anual, realizada a 29 de maio de 2013, o Conselho de 
Administração foi autorizado, com a aprovação do Conselho 
de Supervisão, a aumentar o capital subscrito, até 28 de maio 
de 2018, num valor limite de 47 000 000,00 EUR, coberto 
por contribuições monetárias ou não monetárias, através da 
emissão, numa ou mais ocasiões, de um total de até 18 359 
375 novas ações ao portador, com valor nominal nocional de 
2,56 EUR. As novas ações deverão ser oferecidas para 
subscrição aos acionistas. No entanto, o Conselho de 
Administração terá o direito, com a aprovação do Conselho 
de Supervisão, de excluir os direitos de subscrição de 
acionistas para as quantidades residuais e de excluir os 
direitos de subscrição, na medida em que aos titulares de 
direitos de opção e/ ou direitos de conversão ou obrigações 
de conversão emitidos pela Linde AG ou por qualquer uma 
das suas subsidiárias diretas ou indiretas possam ser 
concedidos os direitos de subscrição de novas ações a que 
têm direito quando exercem os seus direitos de opção e/ ou 
direitos de conversão ou liquidam a obrigação de conversão. 
Além disso, o Conselho de Administração está autorizado, 
com a aprovação do Conselho de Supervisão, a excluir os 
direitos de subscrição de acionistas, desde que o preço de 
emissão das novas ações, decorrente de um aumento de 
capital para cobertura de contribuições em caixa não seja 
significativamente mais baixo do que o preço de ações do 
mesmo tipo negociadas na bolsa de valores no momento em 
que o preço de emissão seja finalmente determinado, que 
deve ser o mais rapidamente possível após a colocação das 
ações, e a proporção do capital social subscrito constituído 
pelas ações emitidas não exceda 10 por cento do capital 
subscrito, quer quando essa autorização se tornar efetiva, 
quer quando ela for exercida. Na determinação do limite de 
capital, deve ser tido em consideração o capital subscrito 
correspondente a tais ações que são utilizadas para o serviço 
de opções e/ ou as obrigações convertíveis. Será apenas este 
o caso, se as opções e/ ou as obrigações convertíveis forem 
emitidas em conformidade com o § 186 (3), frase 4, da Lei 
das Sociedades por Ações Alemã (AktG), excluindo os 
direitos de subscrição de acionistas durante a vigência da 
presente autorização. Importará também ter em conta a parte 
do capital social correspondente a tais ações que são 
emitidas com base no capital autorizado ou vendidas depois 
de recompra como ações próprias, durante a vigência do 
presente acordo, de acordo ou em conformidade com o § 186 
(3), frase 4, da Lei das Sociedades por Ações Alemã (AktG). 
O Conselho de Administração também está autorizado, com 
a aprovação do Conselho de Supervisão, de excluir os 
direitos de subscrição, no caso de aumentos de capital 
cobertos por contribuições não monetárias, especialmente no 
âmbito da aquisição de empresas, negócios ou investimentos 
em empresas ou da formação de concentrações de empresas. 
O Conselho de Administração é ainda autorizado, com a 
aprovação do Conselho de Supervisão, a excluir os direitos 
de subscrição de um montante de até 3 500 000,00 EUR, na 
medida necessária, para emitir ações para os colaboradores 
da Linde AG e/ ou empresas suas subsidiárias 

excluindo os direitos de subscrição de acionistas. O Conselho 
de Administração está autorizado a determinar os restantes 
pormenores do aumento de capital e da sua implementação, 
com a aprovação do Conselho de Supervisão. As novas ações 
também poderão ser transferidas para certos bancos, 
especificados pelo Conselho de Administração, que assumam 
a responsabilidade de as oferecerem aos acionistas (direitos 
de subscrição indiretos). 
 
Capital Autorizado II: 
Com base numa resolução aprovada na Assembleia Geral 
Anual, realizada a 4 de maio de 2012, o Conselho de 
Administração foi autorizado, com a aprovação do Conselho 
de Supervisão, a aumentar o capital subscrito, até 3 de maio 
de 2017, num valor limite de 70 000 000 EUR, coberto por 
contribuições monetárias ou não monetárias, através da 
emissão, numa ou mais ocasiões, de um total de até 27 343 
750 novas ações ao portador, com valor nominal nocional de 
2,56 EUR.. 

Após efetuar o aumento de capital normal, no exercício 
de 2012, independentemente do Capital Autorizado II, o 
Conselho de Administração também foi autorizado, com a 
aprovação do Conselho de Supervisão, a aumentar o capital 
subscrito, até 3 de maio de 2017, num valor limite de 37 119 
265,28 EUR, coberto por contribuições monetárias ou não 
monetárias, através da emissão, numa ou mais ocasiões, de 
um total de até 14 499 713 novas ações ao portador, com 
valor nominal unitário nocional de 2,56 EUR. As novas ações 
deverão ser oferecidas para subscrição aos acionistas. No 
entanto, o Conselho de Administração terá o direito, com a 
aprovação do Conselho de Supervisão, de excluir os direitos 
de subscrição de acionistas para as quantidades residuais e de 
excluir os direitos de subscrição, na medida em que aos 
titulares de direitos de opção e/ ou direitos de conversão ou 
obrigações de conversão emitidos pela Linde AG ou por 
qualquer uma das suas subsidiárias diretas ou indiretas 
possam ser concedidos os direitos de subscrição de novas 
ações a que têm direito quando exercem os seus direitos de 
opção e/ ou direitos de conversão ou liquidam a obrigação de 
conversão. Além disso, o Conselho de Administração está 
autorizado, com a aprovação do Conselho de Supervisão, a 
excluir os direitos de subscrição de acionistas, desde que o 
preço de emissão das novas ações, decorrente de um aumento 
de capital para cobertura de contribuições em caixa não seja 
significativamente mais baixo do que o preço de ações do 
mesmo tipo negociadas na bolsa de valores no momento em 
que o preço de emissão seja finalmente determinado, que 
deve ser o mais rapidamente possível após a colocação das 
ações, e a proporção do capital social subscrito constituído 
pelas ações emitidas não exceda 10 por cento do capital 
subscrito, quer quando essa autorização se tornar efetiva, 
quer quando ela for exercida. Na determinação do limite de 
capital, deve ser tido em consideração o capital subscrito 
correspondente a tais ações que são utilizadas para o serviço 
de opções e/ ou as obrigações convertíveis. Será apenas este o 
caso, se as opções e/ ou as obrigações convertíveis forem 
emitidas em conformidade com o § 186 (3), frase 4, da Lei 
das Sociedades por Ações Alemã (AktG), excluindo os 
direitos de subscrição de acionistas durante a vigência da 
presente autorização. Importará também ter em conta a parte 
do capital social correspondente a tais ações que são emitidas 
com base no capital autorizado ou vendidas depois de 
recompra como ações próprias, durante a vigência do 
presente acordo, de acordo ou em conformidade com o § 186 
(3), frase 4, da Lei das Sociedades por Ações Alemã 
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(AktG). O Conselho de Administração também está 
autorizado, com a aprovação do Conselho de Supervisão, de 
excluir os direitos de subscrição, no caso de aumentos de 
capital cobertos por contribuições não monetárias, 
especialmente no âmbito da aquisição de empresas, negócios 
ou investimentos em empresas ou da formação de 
concentrações de empresas. O Conselho de Administração 
está autorizado a determinar os restantes pormenores do 
aumento de capital e da sua implementação, com a 
aprovação do Conselho de Supervisão. As novas ações 
também poderão ser transferidas para certos bancos, 
especificados pelo Conselho de Administração, que 
assumam a responsabilidade de as oferecerem aos acionistas 
(direitos de subscrição indiretos). 
 
Capital autorizado condicionalmente 
A 31 de dezembro de 2014, o capital autorizado 
condicionalmente tinha a seguinte composição: 
 
Capital autorizado condicionalmente em 2007: 
O capital social emitido poderá ser aumentado até aos 4 842 
237,44 EUR, através da emissão de até 1 891 499 novas 
ações ao portador, com o valor nominal nocional de 2,56 
EUR, se forem respeitadas determinadas condições. O 
aumento de capital autorizado condicionalmente é aprovado 
unicamente para fins de concessão de direitos de subscrição 
(opções sobre ações) a membros do Conselho de 
Administração da empresa e outros executivos da empresa e 
de empresas subsidiárias de nível inferior, na Alemanha e 
fora da Alemanha, incluindo membros dos órgãos 
executivos, em conformidade com as provisões estabelecidas 
na autorização acordada na Assembleia Geral Anual de 5 de 
junho de 2007 (Plano de Incentivo de Longo Prazo de 2007). 
O capital social autorizado condicionalmente só será emitido 
se os direitos de subscrição forem exercidos em 
conformidade com a autorização concedida e a empresa não 
cumprir a sua obrigação em caixa ou com ações próprias. As 
novas ações participam no lucro desde o início do exercício 
em que são emitidas. Se a emissão ocorrer após a conclusão 
de um exercício, mas antes da reunião do Conselho de 
Supervisão em que a deliberação sobre a aplicação dos 
resultados é tomada, as novas ações também terão direito a 
participarem no lucro do último exercício concluído..  

No exercício de 2014, foram exercidas opções do Plano 
de Incentivo de Longo Prazo. Como resultado, o capital 
social autorizado condicionalmente em 2007 foi reduzido em 
215 726,08 EUR, de 5 057 963,52 EUR para 4 842 237,44 
EUR, dividido em 1 891 499 ações. Como resultado, o 
capital social aumentou no exercício de 2014. 

Capital autorizado condicionalmente em 2012: 
O capital social emitido poderá ser aumentado até aos 10 240 
000 EUR, através da emissão de até 4 000 000 de novas 
ações ao portador, com o valor nominal nocional de 2,56 
EUR, se forem respeitadas determinadas condições (capital 
autorizado condicionalmente em 2012). O aumento de 
capital autorizado condicionalmente é aprovado unicamente 
para fins de concessão de direitos de subscrição (opções 
sobre ações) a membros do Conselho de Administração da 
empresa, membros dos órgãos executivos de empresas 
subsidiárias, na Alemanha e fora da Alemanha, e a 
executivos selecionados da empresa e de empresas 
subsidiárias, na Alemanha e fora da Alemanha, em 
conformidade com as provisões estabelecidas na autorização 
acordada na Assembleia Geral Anual de 4 de maio de 2012 
(Plano de Incentivo de Longo Prazo de 2012). O capital 
social autorizado condicionalmente só será emitido se os 
direitos de subscrição forem exercidos em conformidade 
com a autorização concedida e a empresa não cumprir a sua 
obrigação em caixa ou com ações próprias. As novas ações 
emitidas como resultado do exercício de opções têm direito a 
dividendos, pela primeira vez, no exercício em que, à data da 
sua emissão, uma resolução ainda não tenha sido aprovada 
na Assembleia Geral Anual sobre a aplicação dos resultados. 
 
Capital autorizado condicionalmente em 2013: 
O capital social emitido poderá ser aumentado até aos 47 000 
000,00 EUR, através da emissão de até 18 359 375 novas 
ações ao portador, com o valor nominal nocional de 2,56 
EUR, se forem respeitadas determinadas condições (capital 
autorizado condicionalmente em 2013). O aumento do 
capital social  só terá lugar se (i) os titulares e/ ou credores 
das obrigações convertíveis ou obrigações com garantias, 
ambas as obrigações existentes e, além disso, obrigações 
convertíveis e/ ou com garantias a serem emitidas pela 
empresa ou por empresas do Grupo controladas pela empresa 
a 28 de maio de 2018, como resultado das autorizações 
concedidas ao Conselho de Administração pela resolução 
aprovada na Assembleia Geral Anual de 29 de maio de 2013, 
exercerem os seus direitos de conversão ou de opção ou se 
(ii) os titulares e/ ou credores de obrigações convertíveis a 
serem emitidas pela empresa ou por empresas do Grupo 
controladas pela empresa a 28 de maio de 2018, como 
resultado das autorizações concedidas ao Conselho de 
Administração pela deliberação aprovada na Assembleia 
Geral Anual de 29 de maio de 2013, liquidarem a sua 
obrigação de conversão, embora, em alguns casos (i) e (ii), 
na medida em que as ações próprias não sejam utilizadas 
com esta finalidade. As novas ações são emitidas a um preço 
de opção ou conversão a ser determinado em cada caso, em 
conformidade com a resolução sobre a autorização acima 
referida. As novas ações participam no lucro desde o início 
do exercício em que são emitidas, como resultado do 
exercício de direitos de conversão ou opção ou da liquidação 
da obrigação de conversão. O Conselho de Administração 
está autorizado a determinar os restantes pormenores do 
aumento de capital autorizado condicionalmente e da sua 
implementação, com a aprovação do Conselho de 
Supervisão. 
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Autorização para comprar ações próprias: 
O Conselho de Administração está autorizado, até 3 de maio 
de 2017, por uma resolução aprovada na Assembleia Geral 
Anual, de 4 de maio de 2012, a adquirir ações próprias, até 
10 por cento do capital social subscrito na data da resolução 
ou, se for nferior, do capital social subscrito na data em que 
é exercida a autorização relevante. 

Estas ações poderão ser compradas na bolsa de valores, 
por intermédio de uma oferta pública de aquisição dirigida a 
todos os acionistas ou por intermédio de um convite público 
a todos os acionistas para apresentarem ofertas de venda. As 
ações próprias adquiridas ao abrigo desta autorização 
poderão: 
 
– ser vendidas através da bolsa de valores ou de uma oferta a 

todos os acionistas, 
– também ser vendidas de outra forma, com a aprovação do 

Conselho de Supervisão, 
– ser oferecidas e transferidas, no contexto da aquisição 

direta ou indireta de empresas, negócios ou investimentos 
em empresas e no contexto da formação de concentrações 
de empresas, com a aprovação do Conselho de Supervisão, 

– ser apropriadas para liquidar opções e/ ou obrigações 
convertíveis que a empresa ou uma subsidiária direta ou 
indireta da empresa tenha emitido ou venha a emitir, 

– ser concedidas, no caso de uma venda de ações próprias 
adquiridas numa oferta a todos os acionistas ou num 
aumento de capital social com direito a subscrição, a 
detentores de opções e/ ou direitos de conversão, emitidos 
pela empresa ou por uma subsidiária direta ou indireta da 
empresa, no mesmo montante a que teriam direito após o 
exercício de opções e/ ou direitos de conversão ou após a 
liquidação de uma obrigação de conversão, 

– ser concedidas, em cumprimento das obrigações da 
empresa, ao abrigo do Programa de Incentivo à Gestão da 
Linde, na sequência da resolução aprovada na Assembleia 
Geral Anual de 14 de maio de 2002 (item 8 da agenda), 

– ser concedidas, no cumprimento das obrigações da 
empresa, ao abrigo do Programa de Desempenho por 
Ações da Linde, na sequência da resolução aprovada na 
Assembleia Geral Anual de 5 de junho de 2007 (item 7 da 
agenda) ou ser resgatadas, com a aprovação do Conselho 
de Supervisão, 

– ser concedidas, no cumprimento das obrigações da 
empresa, ao abrigo do Programa de Desempenho por 
Ações da Linde, na sequência da resolução aprovada na 
Assembleia Geral Anual de 4 de maio de 2012 (item 8 da 
agenda), 

– ser emitidas a membros do Conselho de Administração e a 
pessoas que são atualmente ou foram anteriormente 
colaboradores da empresa e a membros dos órgãos 
executivos das empresas subsidiárias da Linde ou ser 
utilizadas para servir os direitos ou obrigações de compra 
de ações próprias atribuíveis às pessoas citadas até agora 
ou 

– ser resgatadas, com a aprovação do Conselho de 
Supervisão. 

 
A 4 de dezembro de 2014, a empresa adquiriu 34 000 ações, 
a um preço médio de 154,2499 EUR, com base na resolução 
aprovada na Assembleia Geral Anual de 4 de maio de 2012. 

O preço total foi de 5 244 496,60 EUR. As ações próprias, 
adquiridas durante o exercício de 2014, compreenderam 87 
040 EUR (ou 0,018 por cento) do capital subscrito. Estas 
ações, em conjunto com as 61 109 ações próprias adquiridas 
nos exercícios de 2012 e 2013, compreenderam 243 479,04 
EUR (ou 0,05 por cento) do capital subscrito. As ações estão 
a ser utilizadas para fazer cumprir os direitos de transferência 
de ações da empresa, no âmbito do Plano de Ações Paritárias, 
para todos os participantes no plano, incluindo os membros 
do Conselho de Administração. 
 
Reserva de capital 
A reserva de capital compreende os prémios resultantes da 
emissão de ações e as despesas relacionadas com a emissão 
de direitos de opção para colaboradores, em conformidade 
com a IFRS 2 Pagamento com Base em Ações. 



RELATÓRIO FINANCEIRO LINDE 2014 

 

19
9 

 
 
 
 
 
 
Reservas de lucros 
Esta rubrica inclui os ganhos passados das empresas, 
incluídos nas demonstrações financeiras do Grupo, na 
medida em que não tenham sido distribuídos. 

Além disso, foram reconhecidos em reservas de lucros os 
efeitos da remensuração de planos de benefícios definidos. 
Isto torna bastante claro que estes montantes não serão 
transferidos para lucros ou prejuízos em períodos futuros. 
Além disso, foi reconhecido no movimento um ativo fiscal 
diferido de 173 milhões de EUR (2013: ativo fiscal diferido 
de 21 milhões de EUR), em reservas de lucros, como 
resultado de ganhos e perdas atuariais e do efeito do limite 
num ativo de benefícios definidos (o limite do ativo é tal 
como está estabelecido na IAS 19.64). 
 
Variações acumuladas no capital próprio não reconhecidas 
através da demonstração de lucros ou prejuízos 
Nesta rubrica são divulgadas as diferenças decorrentes da 
conversão das demonstrações financeiras das subsidiárias 
estrangeiras e os ganhos ou perdas da remensuração dos 
valores mobiliários e instrumentos financeiros derivados, 
contabilizados no capital próprio em vez de serem 
reconhecidos na demonstração de lucros ou prejuízos. 

Os movimentos nas variações acumuladas no capital 
próprio não reconhecidas em lucros ou prejuízos foram os 
seguintes: 
 
74 MOVIMENTO NAS VARIAÇÕES ACUMULADAS NO CAPITAL PRÓPRIO NÃO RECONHECIDAS ATRAVÉS DA 

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS 
 

 
2014 

 
2013 

 
 
em milhões de € 

 
Antes de 
impostos 

 
Efeito 
fiscal 

 
 

Líquido 

 
Antes de 
impostos 

 
Efeito 
fiscal 

 
 

Líquido 
 
MOVIMENTO NAS VARIAÇÕES CAMBIAIS 

 
1308  

 
–  

 
1308 

 
–1325 

 
–  

 
–1325 

MOVIMENTO DOS GANHOS NÃO REALIZADOS/ 
PERDAS DE ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS 
PARA VENDA 

 
 

–14  

 
 

4  

 
 

–10  

 
 

23  

 
 

–7  

 
 

16 
Movimento dos ganhos/ perdas não realizados  
acumulados 

 
–  

 
–1  

 
–1  

 
23  

 
–7  

 
16 

Ganhos/ perdas realizados –14  5  –9  –  –  – 
MOVIMENTO DOS GANHOS NÃO REALIZADOS/  
PERDAS EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
DERIVADOS 

 
 

–721  

 
 

71  

 
 

–650  

 
 

296  

 
 

–27  

 
 

269 
Movimento dos ganhos/ perdas não realizados  
acumulados 

 
–705  

 
67  

 
–638  

 
306  

 
–30  

 
276 

Ganhos/ perdas realizados –16  4  –12  –10  3  –7 



RELATÓRIO FINANCEIRO LINDE 2014 

 

20
0 

N
O

TA
S 

À
 D

EM
O

N
ST

R
A

Ç
Ã

O
 D

A
 

 S
IT

U
A

Ç
Ã

O
 F

IN
A

N
C

EI
R

A
 D

O
 G

R
U

PO
 

 
 
 
 
 
 

Interesses que não controlam 
Os interesses dos acionistas que não controlam no capital 
próprio estão, principalmente, relacionados com as 
seguintes empresas do Grupo: 
 
75 INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM 
 

 
em milhões de €  

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

LINDE LIENHWA INDUSTRIAL 
GASES CO. LTD., Taiwan  

 
256  

 
232 

BOC-TISCO GASES CO., Ltd., China 81 78 
African Oxygen Limited, 
South Africa 

 
80  

 
81 

Shanghai HuaLin Industrial 
Gases Co. Ltd., China 

 
47  

 
41 

Ma’anshan BOC-Ma Steel Gases 
Company Limited, China 

45  41 

LINDE INDIA LIMITED, India  44  41 
MIG Production Company Limited, 
Thailand  

 
34  

 
29 

Linde Gas Algerie S. p. A., Algeria  32  29 
Saudi Industrial Gas Company, Saudi 
Arabia  

 
29  

 
26 

Linde Engineering (Dalian) Co. Ltd., 
China  

 
25  

 
22 

Várias outras empresas  188  200 
TOTAL  861  820 

 
Os direitos de voto dos acionistas que não controlam 
correspondem à sua quota no capital próprio das empresas 
em causa. Não é divulgada informação pormenorizada sobre 
as subsidiárias individuais que têm acionistas que não 
controlam, dado os valores individuais não serem materiais. 
Informação complementar sobre as empresas individuais é 
dada na lista de participações, nas PÁGINAS 246 A 258. 

Gestão da estrutura de capital 
A gestão da estrutura de capital da Linde é baseada em vários 
indicadores de desempenho financeiro, tais como o rácio de 
capital próprio e o fator de endividamento dinâmico. O 
objetivo da gestão da estrutura de capital é a obtenção de um 
acesso sem restrições ao mercado de capitais e conseguir uma 
notação de crédito estável. Informação complementar sobre o 
assunto poderá ser encontrada no RELATÓRIO DE GESTÃO 
COMBINADA NAS PÁGINAS 106 A 107 E 109 A 110. 
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[23] Provisões para pensões  
e obrigações similares 
 
76 PROVISÕES PARA PENSÕES E OBRIGAÇÕES 

SIMILARES 
 

 
em milhões de €  

 
31.12.2014  

 
31.12.2013 

Provisões para pensões  1247 1011 
Provisões para obrigações similares  18  16 
PROVISÕES TOTAIS  1265  1027 
Ativos de Pensões  171  243 

 
As provisões para pensões são reconhecidas em 
conformidade com a IAS 19 Benefícios dos Empregados, 
para obrigações relativas aos benefícios futuros e benefícios 
atuais a pagar aos colaboradores atuais e antigos do Grupo 
Linde e aos seus dependentes sobreviventes. 

Os diferentes países têm diferentes sistemas de pensões, 
devido à variedade de condições jurídicas, económicas e 
fiscais aplicáveis em cada país. Estes são geralmente 
baseados na remuneração e no tempo de serviço dos 
colaboradores. 

As provisões para obrigações similares incluem a 
associação de pagamentos na Alemanha, bem como outras 
obrigações. 

Os regimes de pensões profissionais tanto podem ser de 
contribuições definidas como de planos de benefícios 
definidos. 

No caso dos planos de contribuições definidos [VER 
GLOSSÁRIO], a empresa não incorre em qualquer obrigação 
que não seja o pagamento de contribuições para um fundo de 
pensões externo. No caso dos planos de benefícios definidos, 
a obrigação da empresa é satisfazer os compromissos de 
benefícios definidos para colaboradores atuais e antigos. 
Poderão ser distinguidos dois métodos diferentes: o 
reconhecimento de provisões para pensões e a utilização de 
regimes de pensões financiados externamente. Os principais 
planos de benefícios definidos do Grupo Linde são descritos 
a seguir. 

Os compromissos de benefícios definidos na Alemanha 
dizem respeito a pensões de velhice, pensões de invalidez e 
pensões de dependentes sobreviventes. Esses compromissos 
são baseados, principalmente, em regras de pensões de 
contribuição definida, em que 

os direitos adquiridos para períodos de serviço anteriores a 1 
de janeiro de 2002, com base em regras do regime de 
pensões do último salário antecedentes que têm de ser tidas 
em conta. Além disso, existem compromissos diretos em 
relação ao regime de conversão salarial, na forma de um 
plano de saldo de caixa [VER GLOSSÁRIO]. Os pagamentos 
de pensões resultantes são calculados com base numa 
garantia de juros e no desempenho do investimento 
correspondente. Não há exigências de financiamento 
mínimo. As responsabilidades com pensões na Alemanha 
estão parcialmente financiadas por um Acordo Contratual de 
Confiança (CTA). 

Os compromissos de benefícios definidos no Reino 
Unido, acordados antes de 1 de julho de 2003, estão ligados 
às remunerações e dependentes do tempo de serviço, e dizem 
respeito a pensões de velhice, pensões de invalidez e pensões 
de dependentes sobreviventes. A partir de 1 de abril de 2011, 
o montante de futuros aumentos de pensões indexados à 
inflação e de aumentos de emolumentos pensionáveis passou 
a ser restrito. 

Estão em vigor exigências mínimas de financiamento, 
legais, regulamentares e contratuais. As responsabilidades 
com pensões no Reino Unido estão, em grande medida, 
financiadas. Os planos de pensões de benefício definido  
foram fechados a novos participantes a partir de 1 de Julho 
de 2003.  

Os compromissos de benefício definido nos Estados 
Unidos dizem respeito a pensões de velhice, pensões de 
invalidez e pensões de dependentes sobreviventes. Os 
compromissos são baseados em regulamentos de pensões 
que estão dependentes do tempo de serviço e do salário do 
colaborador. A maioria dos planos de pensões assumem a 
forma de planos de saldo de caixa. Os participantes no plano 
têm a opção de escolher o pagamento de um montante fixo 
ou pagamentos anuais de pensão. Estão em vigor exigências 
mínimas de financiamento, legais e regulamentares. As 
responsabilidades com pensões nos Estados Unidos estão 
atualmente totalmente financiadas. 

O montante da obrigação de pensão (valor presente 
atuarial da obrigação de benefícios definidos ou DBO) é 
calculado através de métodos de avaliação atuarial, que 
exigem a utilização de estimativas. Além de pressupostos 
sobre a mortalidade e a incapacidade, também são relevantes 
os seguintes pressupostos que dependem da situação 
económica do país em questão, de modo que para os países 
fora da Alemanha são dados os valores médios ponderados 
com base na obrigação: 

 
77 PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DAS PROVISÕES PARA PENSÕES 
 

 
Alemanha 

 
Reino Unido 

 
Outra Europa 

 
EUA 

 
Outros países 

 
em %  

 
2014 

 
2013 

 
2014 

 
2013 

 
2014 

 
2013 

 
2014 

 
2013 

 
2014 

 
2013 

Taxa de desconto  2,20  3,70  3,60  4,65  1,95  3,35  3,50  4,00  4,72  5,37 
Crescimento dos benefícios futuros 2,25  2,50  2,50  3,00  2,63  2,96  –  –  4,05  4,22 
Crescimento das pensões 1,64  1,921  3,19  3,50  1,34  1,16  1,95  1,92  1,72  2,99 
 
1 Ajustado. 
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O crescimento dos benefícios futuros compreende os 
aumentos futuros esperados de salários, que são estimados 
anualmente, levando em conta a inflação e a situação 
económica. 

A análise seguinte de sensibilidade demonstra em que 
medida o valor presente da obrigação de benefícios definidos 
muda quando, em cada caso, apenas um dos pressupostos 
atuariais muda, enquanto os outros pressupostos atuariais 
permanecem os mesmos. O impacto de qualquer correlação 
entre os vários pressupostos não foi tido em conta. 
 
78 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 
 

 
Mudança 

 
Alemanha 

 
Reino Unido 

 
em milhões de € 

  
31.12.2014 

 
31.12.2013 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

 

 
Taxa de desconto 

+50 pb 
–50 pb  

–111  
128  

–72  
82  

–336  
385  

–260 
285 

 

 
Crescimento dos benefícios futuros 

+ 50 pb 
–50 pb  

 12 
–13  

 8 
–9  

 – 
–  

 – 
–   

  

 
Crescimento das pensões 

+ 50 pb 
–50 pb  

74  
–64 

56 
–52  

316 
–281  

228  
–212  

 

 
 No caso dos planos de pensões da Alemanha, um aumento 
de um ano da esperança de vida resultaria num aumento da 
obrigação de benefícios definidos de 5,1 por cento. A análise 
de sensibilidade da esperança de vida na Alemanha baseia-se 
em fundos de pensão mantidos a 31 de dezembro de 2012. Os 
pressupostos subjacentes não mudaram significativamente 
entre essa data e a data de balanço (31 de dezembro de 2014). 

No caso dos planos de pensões do Reino Unido, um 
aumento de um ano da esperança de vida resultaria num 
aumento da DBO de 3,0 por cento (2013: 3,0 por cento). No 
caso dos planos de pensões dos Estados Unidos, não foi 
elaborada uma análise de sensibilidade da esperança de vida, 
uma vez que, geralmente, os participantes no plano  
aproveitam a opção de ser pago um montante fixo. 

Na Alemanha, a esperança de vida é calculada com base 
nas tabelas de mortalidade 2005 G, produzidas pelo Professor 
Dr. Klaus Heubeck. Os planos de pensões do Reino Unido 
utilizam as suas próprias tabelas de mortalidade e 
pressupostos biométricos. Estes são determinados com base 
na experiência real de um conjunto de planos de pensões 
comparáveis. Na data de balanço, a esperança média de vida 
aplicável aos planos de pensões do Reino Unido era de 22,0 
anos para um pensionista do sexo masculino com 65 anos 
(2013: 22,1 anos) e de 23,5 anos para um pensionista do sexo 
feminino com 65 anos (2013: 24,1 anos), enquanto a 
esperança média de vida futura, dos membros ativos dos 
planos de pensões, na idade de reforma, aos 65 anos, está 
neste momento nos 23,8 anos para os homens com 45 anos 
(2013: 23,3 anos) e nos 26,0 anos para as mulheres com 45 
anos (2013: 25,2 anos). 
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Outra Europa 

 
EUA 

 
Outros países 

 
Total 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

–60  
71 

–55 
63  

–25 
27  

–22 
24  

–15  
17 

–13 
15  

–547 
628  

–422 
469 

17 
–15  

11  
–10  

2  
–2  

2  
–2  

8  
–6  

6  
–5  

39  
–36  

27 
–26 

61  
–54  

51 
–50  

–  
–  

–  
–  

4  
–3  

6  
–5  

455  
–402  

341 
–319 
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Reconciliação da obrigação de benefícios definidos e dos 
ativos do plano:  
 
79 RECONCILIAÇÃO DA DBO E DOS ATIVOS DO PLANO 
 

 
Alemanha 

 
Reino Unido 

 
 
 
em milhões de € 

 
Obrigação 

de benefícios 
definidos 

 
 
 

Ativos do plano 

 
Obrigação 

de benefícios 
definidos 

 
 
 

Ativos do plano 

 

A 01.01.2013  1138  –425  3160  –3284  
Custo do serviço  26  –  38  –  

Custo do serviço corrente 26  –  37  –  
Custo do serviço passado –  –  1  –  

Despesas com juros (+)/ receitas de juros (–)  39  –15  137  –143  
Remensurações –24  27  135  –49  

Retorno sobre os ativos do plano (excluindo os 
montantes incluídos nas despesas com juros e 
rendimentos) 

 
 

–  

 
 

27  

 
 

–  

 
 

–49 

 

Ganhos atuariais (-)/ perdas (+) –24  –  135  –  
Efeitos das alterações dos pressupostos 
demográficos 

 
–  

 
–  

 
–  

 
– 

 

Efeitos das alterações dos pressupostos 
financeiros 

 
–30  

 
–  

 
168  

 
– 

 

Efeitos das alterações dos pressupostos da 
experiência 

 
6  

 
–  

 
–33  

 
– 

 

Contribuições dos empregadores –  –2  –  –54  
Contribuições dos colaboradores 10  –10  1  –1  
Pagamentos de pensões efetuados –50  2  –116  116  
Pagamentos de liquidação –  –  –  –  
Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio –  –  –64  70  
Mudanças na estrutura do Grupo/ outras variações –  –  –  3  
A 31.12.2013/ 01.01.2014  1139  –423  3291  –3342  
Custo do serviço  24  –  36  –  

Custo do serviço corrente 24  –  36  –  
Custo do serviço passado –  –  –  –  

Despesas com juros (+)/ receitas de juros (–)  42  –23  156  –159  
Remensurações 269  –33  380  –160  

Retorno sobre os ativos do plano (excluindo os 
montantes incluídos nas despesas com juros e 
rendimentos) 

 
 

– 

 
 

–33  

 
 

– 

 
 

–160 

 

Ganhos atuariais (-)/ perdas (+) 269  –  380  –  
Efeitos das alterações dos pressupostos 
demográficos 

 
–  

 
–  

 
–83  

 
– 

 

Efeitos das alterações dos pressupostos 
financeiros 

 
266  

 
–  

 
474  

 
– 

 

Efeitos das alterações dos pressupostos da 
experiência 

 
3  

 
–  

 
–11  

 
– 

 

Contribuições dos empregadores –  –302  –  –62  
Contribuições dos colaboradores 9  –9  1 –1  
Pagamentos de pensões efetuados –50  1  –123  123  
Pagamentos de liquidação –  –  –  –  
Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio –  –  243  –239  
Mudanças na estrutura do Grupo/ outras variações –1  1  –  2  
A 31.12.2014  1432  –788  3984  –3838  
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Outra Europa 

 
EUA 

 
Outros países 

 
Total 

  
Obrigação de 

benefícios 
definidos 

 
 
 

Ativos do plano 

 
Obrigação de 

benefícios 
definidos 

 
 
 

Ativos do plano 

 
Obrigação de 

benefícios 
definidos 

 
 
 

Ativos do plano  

 
Obrigação de 

benefícios 
definidos 

 
 
 

Ativos do plano 
 814  –597  511  –521  322  –306  5945  –5133 
 21  –  16  –  11  –  112  – 
 22  –  16  –  14  –  115  – 
 –1  –  –  –  –3  –  –3  – 
 22  –16  14  –14  15  –13  227  –201 
 –49  11  –45  –22  –19  –20  –2  –53 
  

 
–  

 
 

11  

 
 

–  

 
 

–22  

 
 

–  

 
 

–20  

 
 

–  

 
 

–53 
 –49  –  –45  –  –19  –  –2  – 
  

–  
 

–  
 

–1  
 

–  
 

4  
 

–  
 

3  
 

– 
  

–41  
 

– 
 

–34  
 

–  
 

–28  
 

–  
 

35 
 

– 
  

–8  
 

–  
 

–10  
 

–  
 

5  
 

–  
 

–40  
 

– 
 –  –18  –  –  –  –10  –  –84 
 6  –6  –  –  1  –1  18  –18 
 –26  20  –27  24  –24  21  –243  183 
 –82  73  –  –  –5  5  –87  78 
 –13  8  –19  21  –45  50  –141  149 
 9  –1  –  –  3  4  12  6 
 702  –526  450  –512  259  –270  5841  –5073 
 20  –  17  –  10  –  107  – 
 20  –  16  –  11  –  107  – 
 – –  – 1  –  –1  –  – 
 23  –18  19  –21  14  –16  254  –237 
 177  –48  13  24  26  –7  865  –224 
  

 
–  

 
 

–48  

 
 

–  

 
 

24  

 
 

–  

 
 

–7  

 
 

–  

 
 

–224 
 177  –  13  –  26  –  865  – 
  

1  
 

–  
 

12  
 

–  
 

–  
 

–  
 

–70  
 

– 
  

185  
 

– 
 

16  
 

–  
 

17  
 

–  
 

958  
 

– 
  

–9  
 

–  
 

–15  
 

–  
 

9  
 

–  
 

–23  
 

– 
 –  –19  –  –1  –  –7  –  –391 
 5  –5  –  –  1  –1  16  –16 
 –27  20  –26  23  –26  23  –252  190 
 –  – – – – – – – 
 –8  –  63  –66  14 –13 312  –318 
 2  –2  –  –  –  –  1  1 
 894  –598  536  –553  298  –291  7144  –6068 

 
 
 
 



RELATÓRIO FINANCEIRO LINDE 2014 

 

20
6 

N
O

TA
S 

À
 D

EM
O

N
ST

R
A

Ç
Ã

O
 D

A
 

 S
IT

U
A

Ç
Ã

O
 F

IN
A

N
C

EI
R

A
 D

O
 G

R
U

PO
 

 
 
 
 
 
 

Durante o período de referência, a Linde transferiu um 
montante de 300 milhões de EUR, relativo ao benefício 
definido alemão de planos de pensões, para o existente 
Acordo Contratual de Confiança (CTA). Os fundos atribuídos 
foram obtidos através da emissão de uma obrigação do 
mesmo montante. O aumento dos ativos do plano conduziu a 
uma redução da despesa de juros líquidos em relação ao 
benefício definido de responsabilidades com pensões na 
Alemanha. 

Em 2013, uma reorganização das responsabilidades com 
pensões na Holanda levou a uma liquidação do plano que 
resultou numa redução de responsabilidades com pensões de 
82 milhões de EUR e uma redução nos ativos do plano de 73 
milhões de EUR. 

Na África do Sul, os 5 milhões de EUR de excedentes de 
financiamento dos planos de benefícios definidos foram 
utilizados para financiar os planos de contribuições definidos 
em 2013. 

Em 2013, a aplicação retrospetiva das novas IFRS NOTA 
[7] resultou num acréscimo de 7 milhões de EUR na 
obrigação de benefícios definidos da categoria “Outra 
Europa” e de 8 milhões de EUR na obrigação de benefícios 
da categoria “Outros Países”. 

O rendimento real dos ativos do plano em fundos de 
pensão externos foi, em 2014, de 461 milhões de EUR (2013: 
254 milhões de EUR). Significativamente maior do que as 
receitas de juros dos ativos do plano, de 237 milhões de EUR 
(2013: 201 milhões de EUR), calculados com base na taxa de 
juro da DBO correspondente. 

As contribuições do empregador, no exercício de 2014, 
totalizaram 391 milhões de EUR (2013: 84 milhões de EUR). 
Este valor inclui o montante de 300 milhões de EUR 
transferido para o Acordo Contratual de Confiança (CTA) 
existente para financiar os planos de pensões de benefício 
definido alemães. 

O pagamento de contribuições do empregador, para 
aumentar os ativos do plano em fundos de pensão externos, 
deverá ascender a 88 milhões de EUR, no exercício de 2015. 
Inclui 30 milhões de EUR (2014: 30 milhões de EUR), que 
dizem respeito a pagamentos especiais no Reino Unido, para 
pôr fim ao défice em curso nos planos de pensões do Reino 
Unido, a médio prazo, em conformidade com as regras de 
avaliação locais. O plano de financiamento relevante decorre 
até março de 2017, a menos que o défice seja colmatado mais 
cedo, caso em que seria encerrado mais cedo. 

A despesa com direitos de pensão, adquiridos 
recentemente no exercício, e o custo dos juros líquidos para 
cada um dos exercícios são determinados anualmente, com 
base na obrigação líquida do ano anterior na data de balanço. 

A duração média ponderada da obrigação de benefícios 
definidos, no Grupo Linde, a 31 de dezembro de 2014, é de 
16,4 anos (2013: 15,2 anos). 

Durante o período de referência, foram reconhecidos na 
demonstração de lucros ou prejuízos do Grupo os seguintes 
itens relativos à obrigação de benefícios definidos. 
 

 
80 DESPESA COM PENSÕES RELACIONADA COM PLANOS DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS  
 

 
Alemanha 

 
Reino Unido 

 
em milhões de € 

 
2014  

 
2013  

 
2014  

 
2013 

 

Custo do serviço  24  26  36  38  
Custo do serviço corrente 24  26  36  37  
Custo do serviço passado –  –  –  1  

Despesa líquida com juros  (+)/ resultado (–) 19  24  –3  – 6  
Despesa com juros da DBO 42  39  156  137  
Receita de juros de ativos do plano –23  –15  –159  –143  

Outros efeitos reconhecidos na demonstração de 
lucros ou prejuízos 

 
–  

 
–  

 
2  

 
3 

 

Custo com pensões líquido total 43  50  35  35  
 
 
Para o financiamento externo da obrigação de benefícios 
definidos, o Grupo Linde utiliza modelos internacionais 
padronizados para a transferência de ativos de pensões (por 
exemplo, fundos de pensões e Acordos de Confiança 
Contratual). Os planos de pensões financiados através de 
fundos de pensões externos existem principalmente na 
Austrália, no Canadá, na Alemanha, em Hong Kong, na 
Irlanda, na Holanda, na Nova Zelândia, na Noruega, na 
África do Sul, em Espanha, na Suíça, no Reino Unido e nos 
EUA. 

Em alguns países, a Linde é obrigada a fazer 
contribuições para os ativos do plano, como resultado de 
exigências legais ou de acordos contratuais. Em certos países, 
no entanto, estes aumentos de ativos do plano não irão levar 
ao reconhecimento de um ativo, por causa do limite máximo 
de ativos descrito na IAS 19.64 (IFRIC 14). Em 2014, não 
havia um limite máximo de ativos. 
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Outra Europa 
 

EUA 
 

Outros países 
 

Total 
  

2014  
 

2013  
 

2014  
 

2013  
 

2014  
 

2013  
 

2014  
 

2013  
 20  21  17  16  10  11  107  112 
 20  22  16  16  11  14  107  115 
 –  –1  1  –  –1  –3 –  –3 
 5  6  –2  –  –2  2  17  26 
 23  22  19  14  14  15  254  227 
 –18  –16  –21  –14  –16  –13  –237  –201 
  

–  
 

–  
 

–  
 

–  
 

1  
 

–  
 

3  
 

3 
 25  27  15  16  9  13  127  141 
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Estado do financiamento da obrigação de benefícios 
definidos: 
 
81 ESTADO DO FINANCIAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS 
 

  
Alemanha 

 
Reino Unido 

 

 
em milhões de € 

 
2014 

 
2013 

 
2014 

 
2013 

 

Valor presente atuarial das responsabilidades com pensões 
(obrigação de benefícios definidos) 

 
1432  

 
1139  

 
3984  

 
3291 

 

das quais responsabilidades com pensões não consolidadas 64  420  –  –  
das quais responsabilidades com pensões consolidadas 1368  719  3984  3291  

Valor justo dos ativos do plano  –788  –423  –3838  –3342  
OBRIGAÇÃO LÍQUIDA 644  716  146  –51  
MONTANTE A 31.12. 644  716  146  –51  

do qual provisão de pensões (+)  644  716  173  4  
do qual ativo de pensões (–)  –  –  –27  –55  

 
 
 
 

O Grupo Linde está exposto a diversos riscos em relação aos 
benefícios definidos de regimes de pensões. Além dos riscos 
atuariais gerais, o Grupo está exposto ao risco cambial e ao 
risco de investimento em relação aos ativos do plano. VER 
RELATÓRIO DE RISCO E OPORTUNIDADE. 

Os ativos do plano e a obrigação de benefícios definidos 
podem variar ao longo do tempo. Para compensar estas 
flutuações, são tidas em conta potenciais flutuações da 
obrigação de benefícios definidos, 

no âmbito da gestão de investimento dos ativos do plano. Em 
circunstâncias ideais, os ativos do plano e as 
responsabilidades com pensões são influenciados da mesma 
forma por fatores externos, o que dará uma proteção natural 
contra tais fatores (investimento orientado pelo passivo). 
Além disso, a estrutura de carteira, de base ampla, dos ativos 
do plano do Grupo Linde resultam numa diversificação do 
risco no mercado de capitais. 
 

 
82 ESTRUTURA DA CARTEIRA DE ATIVOS DE PENSÕES 
 

  
Alemanha 

 
Reino Unido 

 

 
em milhões de € 

 
2014 

 
2013 

 
2014 

 
2013 

 

Ações  224  140  690  638  
Valores mobiliários de juro fixo 423  230  2493  2285  
Propriedades 38  29  140  121  
Seguros –  –  –  –  
Outros 103  24  515  298  
TOTAL  788  423  3838  3342  

 
 
 
Os ativos do plano compreendem, principalmente, ações e 
valores mobiliários de juro fixo. No caso de propriedades e 
seguros, não estão disponíveis os preços cotados num 
mercado ativo. 

Os instrumentos financeiros emitidos por empresas do 
Grupo Linde não estão incluídos nos ativos do plano de 
forma significativa. As propriedades utilizadas pelas 
empresas do Grupo não estão incluídas nos ativos do plano. 

Planos de contribuição definidos 
O total de todos os custos com pensões relativos a planos de 
contribuição definidos foi, em 2014, de 186 milhões de EUR 
(2013: 169 milhões de EUR). Desse montante, as 
contribuições para os regimes de pensões públicos 
totalizaram, em 2014, 90 milhões de EUR (2013: 84 milhões 
de EUR). 
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Outra Europa 
 

EUA 
 

Outros países 
 

Total 
  

2014  
 

2013  
 

2014  
 

2013  
 

2014  
 

2013  
 

2014  
 

2013  
 894  702  536  450  298  259  7144  5841 
 164  129  73  67  39  35  340  651 
 730  573  463  383  259  224  6804  190 
 –598  –526  –553  –512  –291  –270  – 6068  –5073 
 296  176  –17  –62  7  –11  1076  768 
 296  176  –17  –62  7  –11  1076  768 
 296  176  74  68  60  47  1247  1011 
 –  –  –91  –130  –53  –58  –171  –243 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Outra Europa 

 
EUA 

 
Outros países 

 
Total 

  
2014  

 
2013  

 
2014  

 
2013  

 
2014  

 
2013  

 
2014  

 
em % 

 
2013  

 
em % 

 149  153  140  178  104  114  1307  21,5  1223  24,1 
 319  281  356  275  108  102  3699  61,0  3173  62,5 
 40  38  –  –  15  13  233  3,8  201  4,0 
 52  45  –  –  16  14  68  1.1  59  1,2 
 38  9  57  59  48  27  761  12,6  417  8,2 
 598  526  553  512  291  270  6068  100.0  5073  100,0 
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[24] Outras provisões 
 
Na data de balanço, as outras provisões tinham a seguinte 
estrutura de maturidade: 
 
83 OUTRAS PROVISÕES 
 

  
Correntes 

 
Não correntes 

 
Total 

 
em milhões de € 

 
2014  

 
2013  

 
2014  

 
2013  

 
2014  

 
2013  

PROVISÕES PARA IMPOSTOS 21  23  –  –  21  23 
Obrigações com transações entregues  160  134  77  86  237  220 
Obrigações de garantia e riscos de 
transações em fase de finalização 

105  96  64  74  169  170 

Obrigações relativas ao pessoal  493  450  86  66  579  516 
Obrigações de seguros  –  –  7  7  7  7 
Obrigações de desmantelamento  6  6  206  179  212  185 
Outras obrigações  227  188  52  45  279  233 

PROVISÕES DIVERSAS 991  874  492  457  1,483  1331 
TOTAL  1012  897  492  457  1504  1354 

 
 
As provisões para impostos incluem apenas outros impostos. 

As provisões para obrigações de garantia e riscos de 
transações em fase de finalização consistem principalmente 
em provisões para perdas antecipadas em transações, para 
litígios e para garantias e obrigações de garantia. As 
provisões para obrigações de garantia referem-se 
principalmente à Divisão de Engenharia e são geralmente 
utilizadas no prazo de três anos. 

As provisões para obrigações relativas ao pessoal 
compreendem principalmente provisões para trabalho a 
tempo parcial de reforma antecipada, férias pendentes, 
aniversários e salários e vencimentos ainda não pagos. A 
provisão para obrigações relativas a trabalho a tempo parcial 
de reforma antecipada é baseada em acordos contratuais 
individuais. No exercício de 2014, as obrigações de seguros 
foram exclusivamente relacionados com a Priestley Dublin 
Reinsurance Company Limited. 

As provisões para obrigações de desmantelamento são 
demonstradas pelo montante de liquidação descontado na 
data em que a fábrica entra em funcionamento. Um item 
correspondente, sujeito a depreciação, é reconhecido em 
ativos tangíveis. A provisão é agravada ao longo da duração 
dos contratos subjacentes. Devido à grande variedade de 
prazos residuais dos contratos, o prazo residual da provisão 
cai principalmente num intervalo de entre um e vinte anos. 
As mudanças nas estimativas, sempre que estas impliquem 
uma mudança dos pressupostos sobre as tendências de custos 
futuros ou mudanças das taxas de juros, são ajustadas para a 
quantia escriturada da fábrica relevante sem afetar os lucros 
ou prejuízos. 

O desenrolar do juro aplicado a diversas provisões a 
longo prazo elevou-se a 8 milhões de EUR (2013: 6 milhões 
de EUR). 

 
84 MOVIMENTOS NAS OUTRAS PROVISÕES 
 

 
 
 
em milhões de € 

 
 

A 
01.01.2014 

 
Mudanças 

na estrutura 
do Grupo1  

 
 
 

Utilização 

 
 
 

Desmobilização 

 
 
 

Adição 

 
 
 

Transferência 

 
 

A 
31.12.2014 

PROVISÕES PARA 
IMPOSTOS 

 
23  

 
12  

 
22  

 
20  

 
28  

 
– 

21 

Obrigações com transações 
entregues  

 
220  

 
–  

 
51  

 
25  

 
96  

 
–3  

 
237 

Obrigações de garantia e 
riscos de transações em 
fase de finalização 

 
 

170  

 
 

8  

 
 

41  

 
 

57  

 
 

86  

 
 

3  

 
169 

Obrigações relativas ao 
pessoal  

 
516  

 
21  

 
212  

 
31  

 
285  

 
–  

 
579 

Obrigações de seguros  7  –  –  –  –  –  7 
Obrigações de 
desmantelamento  

 
185  

 
12  

 
2  

 
2  

 
19  

 
–  

 
212 

Outras obrigações  233  11  62  54  151  –  279 
PROVISÕES DIVERSAS 1331  52  368  169  637  –  1483 
TOTAL  1354  64  390  189  665  –  1504 

 

1 Incluindo diferenças cambiais. 
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[25] Dívida financeira 
 
A dívida financeira compreende obrigações com juros do 
Grupo Linde, analisadas da seguinte maneira: 

 
85 DÍVIDA FINANCEIRA 
 

  
Corrente 

 
Não corrente 

 
Total 

  
Devida  

num ano 

 
Devida 

 em cinco anos 

 
Devida em mais  do 

que cinco anos 

 

 
em milhões de €  

 
2014  

 
2013  

 
2014  

 
2013  

 
2014  

 
2013  

 
2014  

 
2013 

Obrigações subordinadas  –  –  –  –  1049  1037 1049  1037 
Outras obrigações 710  417  3717  3476  3095  3267  7522  7160 
Papel comercial (PC) 75  81  –  –  –  –  75  81 
Empréstimos e descobertos bancários 490  643  394  208  125  248  1009  1099 
Outro passivo financeiro 19  20  158  171  24  9  201  200 
DÍVIDA FINANCEIRA BRUTA  1294  1161  4269  3855  4293  4561  9856  9577 

Menos: Valores mobiliários  521  170  –  –  –  –  521  170 
Menos: Caixa e equivalentes de caixa  1137  1178  –  –  –  –  1137  1178 

DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA  –364  –187  4269  3855  4293  4561  8198  8229 
 
 
 

Das obrigações subordinadas e outras obrigações, a 31 de 
dezembro de 2014, respetivamente, 650 milhões de EUR e 
2603 milhões de EUR (2013: respetivamente, 606 milhões de 
EUR e 2386 milhões de EUR) estavam numa relação de 
cobertura do valor justo. Se não tivesse havido qualquer 
ajustamento à quantia escriturada, resultado da relação de 
cobertura do valor justo em dívida no final do ano que tinha 
sido acordada, as obrigações subordinadas de 1049 milhões 
de EUR teriam estado 30 milhões de EUR abaixo e as outras 
obrigações de 7522 milhões de EUR teriam estado  81 
milhões de EUR abaixo. No total, a dívida financeira 
aumentou um total de 111 milhões de EUR (2013: 91 
milhões de EUR), como resultado das relações de cobertura 
do valor justo. 

 Das outras obrigações, 713 milhões de EUR estavam 
numa relação de cobertura do fluxo de caixa, a 31 de 
dezembro de 2014 (2013: 529 milhões de EUR). 

O Grupo Linde celebra Anexos de Apoio ao Crédito (CSA) 
com os bancos para minimizar o risco de contraparte. Ao 
abrigo destes acordos, os valores justos positivos e negativos 
dos derivados detidos pela Linde AG e pela Linde Finance 
B. V. são cobertos por garantias em caixa, numa base 
regular. O montante proveniente destes acordos que é 
divulgado em empréstimos e descobertos bancários, na 
dívida financeira, é de 80 milhões de EUR (2013: 228 
milhões de EUR). 

Nos exercícios de 2014 e 2013, não houve 
incumprimentos ou violações dos empréstimos a pagar. 
 
As obrigações são analisadas do seguinte modo: 

 

 
 
86 OBRIGAÇÕES DE JURO FIXO 
 

 
 
 
Emitente 

 
Volume nominal na 

moeda relevante 
(código ISO) 

 
 
 

milhões de €1 

 
Média ponderada 

residual  
(em anos)2 

 
Média ponderada 

da taxa de juro 
efetiva (em %)2, 3 

Linde Finance B. V., Amesterdam/ Linde AG, Munich  6100 milhões de EUR 6159  4,4  3,9 
Linde Finance B. V., Amesterdam 750 milhões de GBP 999  4,1  6,9 
Linde Finance B. V., Amesterdam / Linde AG, Munich 700 milhões de USD 569  2,1  5,7 
Linde AG, Munich 2000 milhões de NOK 221  2,8  2,8 
Linde Finance B. V., Amesterdam 100 milhões de AUD 67  4,5  4,3 
TOTAL   8015   

 
1 Inclui ajustamentos relativos a operações de cobertura. 
2 As obrigações subordinadas emitidas pela Linde estão incluídas somente até ao final do período em que a Linde poderá 

primeiramente exercer o seu direito a exigir o pagamento da obrigação. 
3 Taxa de juro efetiva na moeda relevante. 
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87 OBRIGAÇÕES DE JURO VARIÁVEL 
 

 
 
 
Emitente 

 
Volume nominal na 

moeda relevante 
(código ISO) 

 
 
 

milhões de € 

 
Média ponderada 

residual  
(em anos) 

 
Média ponderada 

do cupão 
(em %)1 

Linde Finance B. V., Amesterdam 490 milhões de USD 405  3,7  0,8 
Linde Finance B. V., Amesterdam 150 milhões de AUD 101  0,6  3,6 
Linde Finance B. V., Amesterdam 50 milhões de EUR 50  3,4  0,7 
TOTAL   556   

 
1 Cupão atual na moeda relevante. 
 
 
Obrigações subordinadas 
Há um direito a exigir os 700 milhões de EUR e os 250 
milhões de GBP de obrigações subordinadas emitidas em 
julho de 2006, que têm data de vencimento a 14 de julho de 
2066. Este direito aplica-se a partir de 14 de julho de 2016. 
Se o direito a exigir o empréstimo não for exercido nesta 
data, o cupão irá atrair juros a uma taxa variável (Euribor a 3 
meses: +4,125 por cento, para a obrigação em euros e 
LIBOR a 3 meses: +4,125 por cento, para a obrigação em 
libras esterlinas). O direito a exigir o empréstimo estará 
então disponível a cada trimestre, na data de vencimento, 
para o pagamento de juros. 

 O pagamento do cupão poderá ser suspenso em qualquer 
data de pagamento de juros. Os pagamentos do cupão não 
efetuados serão colmatados se o Grupo Linde fizer 
simultaneamente pagamentos de valores mobiliários ou 
valores mobiliários subordinados ou a Linde AG fizer  
pagamentos de dividendos. 
 
Outras obrigações 
Em maio de 2014, a Linde Finance B. V. emitiu uma 
obrigação de 300 milhões de EUR, a dez anos, ao abrigo do 
Programa de Emissão de Dívida de 10 mil milhões de EUR, 
com um cupão de 1,875 por cento. A obrigação é garantida 
pela Linde AG. A caixa gerada pela obrigação foi utilizada 
para proporcionar financiamento externo adicional aos 
planos de pensões na Alemanha. 

Além disso, em agosto de 2014, a Linde Finance B. V. 
emitiu duas novas obrigações para refinanciar uma 
obrigação de 400 milhões de USD que venceu em novembro 
de 2014. As duas obrigações emitidas eram uma obrigação a 
cinco anos, de 200 milhões de USD, com um cupão variável 
de 47 pontos base da USD LIBOR acima de 3 meses e uma 
obrigação a doze anos, de 200 milhões de USD, com um 
cupão fixo de 3,434 por cento. A obrigação vencida de 400 
milhões de USD foi reembolsada dentro do prazo, em 
novembro de 2014. 
 
Papel Comercial em Euros 
O Grupo Linde utiliza um Programa de Papel Comercial em 
Euros para o financiamento a curto prazo. No âmbito do 
programa, os emitentes são a Linde AG e a Linde Finance B. 
V., com a garantia da Linde AG. O volume do programa é 
de 2 mil milhões de EUR. A 31 de dezembro de 2014, não 
havia  papel comercial em circulação ao abrigo deste 
programa. 

Empréstimos e descobertos bancários 
Em julho de 2013, a Linde acordou uma nova facilidade de 
crédito, de 2,5 mil milhões de EUR, com o consórcio 
bancário, que estará disponível por um período de cinco anos, 
com duas opções para o prolongamento da facilidade de 
crédito, em cada caso, por um ano (sujeitas ao acordo dos 
credores). A linha de crédito substitui a facilidade de crédito 
de 2,5 mil milhões de EUR acordada em 2010, que não havia 
sido utilizada. Trinta e três grandes bancos alemães e 
internacionais utilizados pela Linde estão envolvidos no 
consórcio que oferece a facilidade de crédito. Em 2014, a 
Linde prolongou com sucesso a facilidade de crédito até 
2019. Subsiste uma opção de prolongamento da facilidade de 
crédito por um ano. 
 
Compromissos financeiros 
Não há compromissos financeiros incluídos no acordo 
relativo aos 2,5 mil milhões de EUR da linha de crédito do 
consórcio bancário. 

Os empréstimos e descobertos bancários da African 
Oxygen Limited incluem diversos compromissos financeiros 
relativos aos principais dados financeiros da African Oxygen 
Limited. Foram cumpridos todos os compromissos 
financeiros relativos à African Oxygen Limited nos 
exercícios de 2014 e 2013. 
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[26] Passivo de locações financeiras 
 
O passivo de locações financeiras é reembolsado ao longo do 
período de locação. Há os seguintes períodos de locação 
residuais na data do balanço: 
 
88 PASSIVO DE LOCAÇÕES FINANCEIRAS 
 

 
em milhões de € 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

TOTAL DOS PAGAMENTOS MÍNIMOS 
DE LOCAÇÕES (INVESTIMENTO 
BRUTO) 

 
114 

 
104 

devidos no prazo de um ano 23 24 
devidos em um a cinco anos 36 30 
devido em mais de cinco anos 55 50 

VALOR PRESENTE DOS 
PAGAMENTOS MÍNIMOS DE 
LOCAÇÕES 

 
74 

 
78 

devidos no prazo de um ano 23 22 
devidos em um a cinco anos 30 32 
devido em mais de cinco anos 21 24 

ENCARGO FINANCEIRO 
INCORPORADO NOS PAGAMENTOS 
MÍNIMOS DE LOCAÇÕES 

 
 

40 

 
 

26 
 
As quantias escrituradas dos ativos mantidos nas locações 
financeiras são divulgados principalmente nos ativos 
tangíveis. VER NOTA [15]. Estes ativos compreendem 
equipamento de distribuição, veículos e outros acessórios. Os 
prédios também estão aqui incluídos. Alguns dos contratos de 
locação contêm cláusulas de extensão, opções de compra ou 
cláusulas de ajustamento de preço usuais no mercado. 
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[27] Contas a pagar comerciais,  
outros passivos, passivos dos 
impostos sobre o rendimento 
 
89 CONTAS A PAGAR E OUTRO PASSIVO 
 

  
Correntes 

 
Não correntes 

 
Total 

 
em milhões de €  

 
2014  

 
2013 

 
2014 

 
2013 

 
2014 

 
2013 

Percentagem de acabamento (PoC) 810  471  –  –  810  471 
Outras  2675  2629  2  2  2677  2631 

CONTAS A PAGAR  3485  3100  2  2  3487  3102 
Adiantamentos recebidos de clientes 163  191  12  13  175  204 
Outros impostos 171  175  5  2  176  177 
Segurança social 61  56  1  1  62  57 
Derivados com valores justos negativos 158  83  377  103  535  186 
Passivos diversos 520  528  253  281  773  809 

OUTRO PASSIVO  1073  1033  648  400  1721  1433 
CONTAS A PAGAR DO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 525  624  –  –  525  624 
TOTAL  5083  4757  650  402  5733  5159 

 
 
A percentagem de contas a pagar de acabamento de 810 
milhões de EUR (2013: 471 milhões de EUR) refere-se a 
pagamentos antecipados recebidos de contratos de 
construção, em que estes excederam o estado de acabamento 
do contrato. 

O aumento de derivados com um valor justo negativo é 
principalmente devido à cobertura de taxas de juro de 
operações futuras de refinanciamento. 

As contas a pagar do imposto sobre o rendimento são 
divulgadas como correntes, em conformidade com a IAS 
1.69 (d), uma vez que são devidas, com efeito imediato, e 
geralmente a Linde não tem a opção de as adiar. Incluídos 
nas contas a pagar do imposto sobre o rendimento divulgadas 
estão os montantes que poderão não vencer até mais de doze 
meses após a data de balanço. 

Também estão incluídas nas contas a pagar do imposto 
sobre o rendimento, as contas a pagar relativas a períodos 
anteriores, decorrentes de auditorias fiscais externas em 
diversos países. 
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[28] Planos de opção sobre ações 
 
Programa de Desempenho por Ações da Linde de 2012 
Na Assembleia Geral Anual da Linde AG, realizada a 4 de 
maio de 2012, foi resolvido introduzir um programa de 
desempenho por ações para gestores (Plano de Incentivo de 
Longo Prazo de 2012 – PILP 2012), segundo o qual, poderão 
ser emitidas até 4 milhões de opções durante um período total 
de cinco anos. Para este efeito, o capital social emitido 
poderá ser aumentado até aos 10 240 000 EUR, através da 
emissão de até 4 000 000 de ações ao portador, com um valor 
nominal nocional de 2,56 EUR, se forem respeitadas 
determinadas condições (capital autorizado condicionalmente 
em 2012). 

O objetivo do PILP 2012 é continuar a incentivar a 
lealdade do pessoal de gestão da Linde AG e das suas 
empresas subsidiárias, dentro e fora da Alemanha, para com o 
Grupo Linde, através da criação de um componente de 
remuneração variável, sob a forma de ações, que funcionará 
como um incentivo a longo prazo e que implica um elemento 
de risco. 

As opções poderão ser emitidas em tranches  anuais, 
durante o período autorizado. Cada opção confere o direito a 
adquirir uma ação da Linde AG ao preço de exercício, o que 
equivale, em cada caso, ao menor preço de emissão, 
atualmente de 2,56 EUR por ação. A Linde AG poderá 
decidir, segundo o seu critério, a qualquer momento, até ao 
início do período de exercício, que os direitos de opção dos 
detentores de opções poderão ser cumpridos através de ações 
próprias ou de um pagamento em dinheiro, em vez de emitir 
novas ações para lá do capital social condicionalmente 
autorizado para esse fim. O Programa de Desempenho por 
Ações da Linde de 2012 foi concebido como um pagamento 
baseado em ações, com a compensação disponibilizada sob a 
forma de instrumentos de capital próprio. Cada tranche 
individual poderá ser emitida num prazo de 16 semanas após 
a Assembleia Geral Anual da Linde AG. As opções não 
poderão ser exercidas até ter expirado um período de 
carência. O período de carência inicia-se na data de emissão 
que tenha sido determinada e termina no quarto aniversário 
da data de emissão. Se as opções tiverem de ser exercidas, 
isso deverá ter lugar no decorrer de um período de doze 
meses a partir do final do período de carência relevante (o 
período do exercício). 
 
Objetivos de desempenho 
As opções apenas poderão ser exercidas se e na medida em 
que os objetivos de desempenho forem atingidos. O objetivos 
de desempenho para cada tranche individual de opções são 
baseados em movimentos de (i) lucros por ação e (ii) retorno 
total relativo para o acionista. No âmbito de cada tranche 
individual de opções, é dada uma ponderação 

igual ao objetivo de desempenho de “lucros por ação” e ao 
objetivo de desempenho de “retorno total relativo para o 
acionista”. No âmbito de cada um destes objetivos de 
desempenho, deverá ser alcançado um objetivo mínimo, se as 
opções estiverem a tornar-se exercíveis, e existe igualmente 
um objetivo arrojado. Se o objetivo arrojado de um destes 
objetivos de desempenho for alcançado, tornam-se exercíveis 
todas as opções relativas a esse objetivo de desempenho. 
 
Objetivo de desempenho de “lucros por ação” 
O objetivo mínimo do objetivo de desempenho de “lucros por 
ação” é alcançado se os lucros por ação diluídos da empresa, 
ajustados para itens não recorrentes, referentes ao exercício 
que termina antes do termo do período de carência, atingirem 
uma taxa de crescimento média composta (CAGR) de 6 por 
cento, quando comparada com os lucros por ação diluídos da 
empresa, ajustados para itens não recorrentes, referentes ao 
exercício que termina antes da emissão das opções. O 
objetivo arrojado do objetivo de desempenho de “lucros por 
ação” é alcançado se os lucros por ação diluídos da empresa, 
ajustados para itens não recorrentes, referentes ao exercício 
que termina antes do termo do período de carência, atingirem 
uma CAGR de pelo menos 11 por cento, quando em 
comparação com os lucros por ação diluídos da empresa, 
ajustados para itens não recorrentes, referentes ao exercício 
que termina antes da emissão das opções. O cálculo do 
objetivo de desempenho de “lucros por ação” é derivado dos 
lucros por ação diluídos da empresa,  ajustados para itens não 
recorrentes, divulgados nas demonstrações financeiras do 
Grupo auditadas, do Grupo Linde, para o exercício 
apropriado. Se nesse exercício não tiver sido feito nenhum 
ajustamento para itens recorrentes, o valor relevante são os 
lucros por ação diluídos, divulgados nas demonstrações 
financeiras do Grupo. Os itens não recorrentes são itens que, 
devido à sua natureza, frequência e/ ou âmbito, poderão ter 
um impacto adverso, na medida em que o valor dos lucros 
por ação diluídos disponibilizam um quadro informativo da 
capacidade de o Grupo Linde sustentar a sua rentabilidade no 
mercado de capitais. O ajustamento dos lucros por ação 
diluídos para itens não recorrentes é concebido para aumentar 
a transparência, no que diz respeito à capacidade de o Grupo 
sustentar a rentabilidade. Se o objetivo mínimo for atingido, 
poderão ser exercidas 12,5 por cento de todas as opções da 
tranche em causa. Se o objetivo arrojado for alcançado, 
poderão ser exercidas 50 por cento de todas as opções da 
tranche em causa: ou seja, todas as opções que dependem 
deste objetivo de desempenho. Se o objetivo mínimo for 
excedido, mas o objetivo arrojado não for atingido, o número 
de opções que poderão ser exercidas é determinado numa 
base de linha reta e irá situar-se entre 12,5 por cento e 50 por 
cento de todas as opções emitidas na mesma data de emissão, 
dependendo da extensão em que o objetivo mínimo for 
excedido e a proximidade do valor em relação ao objetivo 
arrojado. Se este cálculo não resultar num número redondo, a 
percentagem deverá ser arredondada a uma casa decimal. 

Os pormenores sobre o cálculo dos lucros por ação são 
dados na NOTA [13]. O objetivo de desempenho de “lucros 
por ação” é considerado uma condição de desempenho não 
baseada no mercado, conforme é definido pela IFRS 2. 
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Objetivo de desempenho de  
“retorno total relativo para o acionista” 
O objetivo mínimo do objetivo de desempenho de “retorno 
total relativo para o acionista” é alcançado se o retorno total 
da quota da Linde AG para o acionista exceder a mediana dos 
valores do retorno total para o acionista do grupo de controlo 
(descrito a seguir), no período entre a data de emissão e o 
início do período de exercício. Se o grupo de controlo tiver o 
mesmo número de valores, a média dos dois valores que se 
encontra no meio é considerada a mediana. O objetivo 
arrojado do objetivo de desempenho de “retorno total relativo 
para o acionista” é alcançado se o retorno total da quota da 
Linde AG para o acionista estiver no quartil superior dos 
valores do retorno total para o acionista do grupo de controlo, 
no período entre a data de emissão e o início do período de 
exercício. O retorno total da quota da Linde AG para o 
acionista compreende (i) o aumento absoluto ou a diminuição 
do preço de uma ação da Linde AG quando comparado com o 
seu valor inicial e (ii) o dividendo pago por ação, acrescido 
do valor de quaisquer direitos legais de subscrição atribuíveis 
a uma ação Linde AG (como resultado de aumentos de 
capital). Em cada caso, o cálculo refere-se ao período entre (e 
incluindo) a data de emissão e os três últimos dias de 
negociação da bolsa de valores, no sistema de negociação 
Xetra (ou num sistema sucessor comparável) da Bolsa de 
Frankfurt antes do período de exercício. O aumento absoluto 
ou a diminuição do preço da ação da Linde AG corresponde à 
diferença entre a média das cotações de fecho (ou de cotações 
sucessoras equivalentes) de ações da Linde, no sistema de 
negociação Xetra (ou num sistema sucessor comparável) da 
Bolsa de Frankfurt, durante o período entre (e incluindo) o 
62.º dia de negociação da bolsa de valores e os três últimos 
dias de negociação da bolsa de valores, antes do período de 
exercício (o valor final), e o valor inicial. O valor inicial da 
ação, para a determinação do retorno total para o acionista, é 
a média das cotações de fecho (ou de cotações sucessoras 
equivalentes) de ações da Linde, nos últimos 60 dias de 
negociação em bolsa de valores, no sistema de negociação  
Xetra (ou num sistema sucessor comparável) da Bolsa de 
Frankfurt, antes da data de emissão dos direitos de 
subscrição. Para efeitos do PILP 2012, o valor de um direito 
estatutário de subscrição é a média ponderada do volume das 
cotações de fecho desse período em que os direitos de 
subscrição são negociados, no sistema de negociação Xetra 
(ou num sistema sucessor comparável) da Bolsa de Frankfurt. 
O grupo de controlo compreende as empresas que estiverem 
no DAX 30 nesse momento, com a exceção da própria Linde. 
As empresas que forem excluídas ou incluídas no DAX 30, 
durante o período em que se baseia o cálculo do retorno total 
para o acionista, são ignoradas para efeitos do cálculo. Ao 
determinar o retorno total para o acionista das ações do grupo 
de controlo, a Linde poderá recorrer aos dados 
disponibilizados por um fornecedor reconhecidamente 
independente de dados financeiros. Se uma empresa do grupo 
de controlo comercializar diferentes categorias de ação ou 
ações com diferentes direitos de lucros na bolsa de valores, 
apenas as ações que formarem a base para a determinação do 
valor do DAX 30 serão levadas em consideração. Se o 

objetivo mínimo for atingido, poderão ser exercidas 12,5 por 
cento de todas as opções dessa tranche. Se o objetivo 
arrojado for alcançado, poderão ser exercidas 50 por cento de 
todas as opções dessa tranche: ou seja, todas as opções que 
dependem deste objetivo de desempenho. Se o objetivo 
mínimo for excedido, mas o objetivo arrojado não for 
atingido, o número de opções que poderão ser exercidas é 
determinado numa base de linha reta e irá situar-se entre 12,5 
por cento e 50 por cento de todas as opções emitidas na 
mesma data de emissão, dependendo da extensão em que o 
objetivo mínimo for excedido e a proximidade do valor em 
relação ao objetivo arrojado. Se este cálculo não resultar num 
número redondo, a percentagem deverá ser arredondada a 
uma casa decimal. 

O objetivo de “retorno total relativo para o acionista” é 
considerado uma condição de desempenho baseada no 
mercado, conforme é definido pela IFRS 2 e está incluído na 
mensuração do preço da opção. 
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Em conformidade com a IFRS 2 Pagamento com Base em 
Ações, o valor total das opções sobre ações concedidas à 
gestão é determinado na data de emissão, utilizando um 
modelo de apreçamento de opções. O valor total calculado 
das opções sobre ações na data de emissão é atribuído como 
despesa de pessoal durante o período em que a empresa 
recebe do colaborador serviços em troca. Este período é 
geralmente o mesmo que o período de carência acordado. O 
outro lado da entrada é feito diretamente no capital próprio 
(reserva de capital). 

Os movimentos, durante o exercício, de opções sobre 
ações em circulação são divulgados no quadro seguinte: 

 
90 OPÇÕES – PLANO DE INCENTIVO DE LONGO 

PRAZO DE 2012 
 

  
Número de 

opções do PILP 
 
A 01.01.2013  

 
406 200 

concedidas  343 200 
exercidas – 
executadas  15 435 
expiradas – 

 
A 31.12.2013/ 01.01.2014  

 
733 965 

das quais exercidas a 31.12.2013  – 
concedidas  302 199 
exercidas – 
executadas  32 328 
expiradas – 

 
A 31.12.2014  

 
1 003 836 

das quais exercidas a 31.12.2014  – 
 
 

O período médio remanescente no PILP 2012 é de 29 meses 
(2013: 36 meses). O preço do exercício para todas as tranches 
no PILP 2012 é de 2,56 euros. 

O cálculo das despesas é baseado no valor justo das opções 
emitidas, utilizando uma simulação de Monte Carlo para o 
cálculo do valor justo. Foram utilizados os seguintes 
parâmetros de mensuração: 
 
91 MODELO DE SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO – 

PILP 2012 
 

  
1.ª tranche 

2012 

 
2.ª tranche 

2013 

 
3.ª tranche 

2014 
 
Data da avaliação 

 
02.07.2012  

 
03.06.2013  

 
02.06.2014 

Expectativa de 
volatilidade da ação 
(em %)  

 
 

22,54  

 
 

21,08  

 
 

19,95 
Taxa de juro isenta 
de riscos (em %)  

 
0,44  

 
0,36  

 
0,24 

Rendimento 
esperado do 
dividendo (em %)  

 
 

2,50  

 
 

2,50  

 
 

2,50 
Valor inicial da ação 
da Linde (em €)  

 
120,60  

 
147,85  

 
154,55 

Preço do exercício  
(em €)  

 
2,56 

 
2,56 

 
2,56 

Número de  
participantes 

 
1001  

 
1020  

 
1048 

 
O valor da volatilidade subjacente à avaliação é baseado na 
volatilidade histórica e implícita, tendo em conta os períodos 
remanescentes das opções sobre ações. 

 
92 OPÇÕES POR OBSTÁCULO DO EXERCÍCIO – PLANO DE INCENTIVO DE LONGO PRAZO DE 2012 
 

 
 

 
 

Preço da opção 

 
 

Ponderação 

 
 

Valor justo 

 
 

Probabilidade 

 
Valor calculado  

a 31.12. 
 
1.ª tranche 2012  

 
em €  

 
em %  

 
em €  

 
em %  

 
em € 

Lucros por ação  106,74  50  53,37  40  21,35 
Retorno total relativo para o acionista 52,31  50  26,16  26,16 
TOTAL   100  79,53   47,51 
 
2.ª tranche 2013 

     

Lucros por ação  131,42  50  65,71  40  26,28 
Retorno total relativo para o acionista 67,75  50  33,88   33,88 
TOTAL   100  99,59   60,16 
 
3.ª tranche 2014 

     

Lucros por ação  137,72  50  68,86  40  27,54 
Retorno total relativo para o acionista 74,96  50  37,48   37,48 
TOTAL   100  106,34   65,02 

 
 
O valor da volatilidade subjacente à avaliação é baseado na 
volatilidade histórica das ações da Linde. A expectativa de 
volatilidade é calculada com base nos valores históricos, nos 
três anos que precederam a data de emissão das opções. No 
cálculo das opções que serão exercíveis no futuro, é levada 
em conta a probabilidade de que o objetivo de desempenho 
de “lucros por ação” seja alcançado, e essa probabilidade é a 
mesma em 2014 que era em 2013. 



RELATÓRIO FINANCEIRO LINDE 2014 

 

21
8 

O
U

TR
A

 IN
FO

R
M

A
Ç

Ã
O

 

 
 
 
 
 
 

Investimento pessoal, ações paritárias 
Uma pré-condição para a participação no PILP 2012, por 
parte de participantes no plano do Escalão 5 ou superior da 
estrutura de gestão interna da Linde, é o investimento 
pessoal obrigatório em ações da empresa no início de cada 
tranche do regime. No caso dos membros do Conselho de 
Administração, o número de ações que cada membro 
individual do Conselho deverá comprar, como investimento 
pessoal, é determinado pelo Conselho de Supervisão. Em 
relação aos outros executivos da Linde, do Escalão 5 ou 
superior, é o Conselho de Administração que determina o 
número de ações que deverão ser compradas por cada um, 
individualmente. Por cada ação adquirida por um 
participante no regime, como um investimento pessoal, e 
mantida pelo participante, em relação a cada tranche, ao 
longo do período de carência das opções, será concedida 
uma ação paritária da Linde AG, no final do período de 
carência, sem nenhum custo para o participante. No entanto, 
é permitido à Linde o pagamento de um montante em 
dinheiro àqueles que têm direito a opções, em vez de lhes 
conceder as ações paritárias. As condições que se aplicam à 
concessão de ações paritárias incluem: um investimento 
pessoal do participante no regime de ações da Linde AG, no 
momento apropriado, a detenção sem restrições de tais 
ações durante o período de carência da tranche 
correspondente e, salvo no caso de cessação do serviço ou 
rescisão do contrato de trabalho do participante no regime, 
antes do fim do período de carência (casos especiais), 
quando se deverão aplicar regras diferentes, a existência de 
um contrato de serviço ou de trabalho com o participante no 
regime, no final do período de carência, relativamente ao 
qual nenhum aviso de despedimento tenha sido dado. Os 
participantes no plano do Escalão 4 da estrutura de gestão 
interna da Linde poderão fazer um investimento pessoal 
voluntário em ações da Linde AG e ser-lhes-ão concedidas 
ações paritárias em conformidade, sem prejuízo das 
condições acima mencionadas. 

O valor justo do direito a uma ação paritária na primeira 
tranche (2012) é de 109,26 EUR. O valor justo do direito a 
uma ação paritária na segunda tranche (2013) é de 133,95 
EUR. O valor justo do direito a uma ação paritária na 
terceira tranche (2014) é de 140,01 EUR. 
 
93 AÇÕES CORRESPONDENTES – PLANO DE 

INCENTIVO DE LONGO PRAZO DE 2012 
 

  
PILP – Número  

de ações 
correspondentes 

 
A 01.01.2013  

 
36 382 

concedidas  29 929 
expiradas – 
executadas  26 
atribuídas – 

 
A 31.12.2013/ 01.01.2014  

 
66 285 

concedidas  29 102 
expiradas – 
executadas  3123 
atribuídas – 

 
A 31.12.2014  

 
92 264 

 

O efeito sobre os ganhos do reconhecimento da despesa na 
demonstração de lucros ou prejuízos do Grupo Linde é 
apresentado no quadro seguinte. Foi reconhecido o mesmo 
montante na reserva de capital. 
 
94 DESPESAS COM PESSOAL – PLANO DE INCENTIVO 

DE LONGO PRAZO DE 2012 
 

 
em milhões de €  

 
2014 

 
2013 

TOTAL  17  9 
 
 
Programa de Desempenho por Ações da Linde de 2007 
Na Assembleia Geral Anual da Linde AG, realizada a 5 de 
junho de 2007, foi resolvido introduzir um programa de 
desempenho por ações para gestores (Plano de Incentivo de 
Longo Prazo de 2007 – PILP 2007), segundo o qual, poderão 
ser emitidas até 3,5 milhões de opções durante um período 
total de cinco anos. 

O objetivo do PILP 2007 é apresentar aos gestores da 
Linde, mundialmente, critérios de desempenho significativos 
e incentivar a lealdade a longo prazo do pessoal de gestão. 

Aos participantes são concedidas opções, numa base 
anual, para subscrever ações da Linde, cada uma com uma 
duração máxima de três anos, dois meses e duas semanas. O 
Conselho de Supervisão determina a atribuição de opções aos 
membros do Conselho de Administração da Linde AG. Caso 
contrário, o Conselho de Administração determina quais são 
os participantes no regime e o número de opções a serem 
emitidas. As opções relativas a este regime foram concedidas 
pela última vez em 2011 e exercidas pela última vez no 
exercício de 2014. 

Cada opção confere o direito a adquirir uma ação da 
Linde AG ao preço de exercício, o que equivale, em cada 
caso, ao menor preço de emissão, atualmente de 2,56 EUR 
por ação. A Linde AG poderá decidir, segundo o seu critério, 
a qualquer momento, até ao início do período de exercício, 
que os direitos de opção dos detentores de opções poderão ser 
cumpridos através de ações próprias ou de um pagamento em 
dinheiro, em vez de emitir novas ações para lá do capital 
social condicionalmente autorizado para esse fim. Estas 
disposições permitem uma certa flexibilidade no exercício 
das opções. O Programa de Desempenho por Ações da Linde 
de 2007 foi concebido como um pagamento baseado em 
ações, com a compensação a ser disponibilizada sob a forma 
de instrumentos de capital próprio. 

Poderá fazer sentido económico utilizar ações próprias, 
sempre que estas estejam disponíveis, em vez de aumentar o 
capital social ou fazer um pagamento em dinheiro. A decisão 
sobre a forma como os direitos de opção serão cumpridos em 
cada caso, será tomada pelos órgãos executivos competentes 
da empresa. 

Aplicam-se certas condições ao exercício das opções. Em 
primeiro lugar, as condições da opção preveem um período 
de carência (período de aquisição de direitos) de três anos a 
partir da data de emissão. No final do período de aquisição de 
direitos, as opções poderão ser exercidas no decorrer de um 
período de quatro semanas, na condição de o membro do 
plano ter, nessa altura, um contrato de serviço ou de trabalho 
com a Linde AG ou com uma empresa do Grupo, 
relativamente ao qual nenhum aviso de despedimento tenha 
sido dado. Em casos especiais, em que um membro do 
regime deixe a Linde prematuramente, poderá ser feita uma 
exceção às regras apresentadas. Sob certas condições, o 
período de exercício 
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poderá ser encurtado e o período de aquisição de direitos 
alongado, embora o termo das tranches individuais não 
possa exceder o prazo máximo de três anos, dois meses e 
duas semanas. As opções numa só tranche poderão ser 
exercidas no final do período de aquisição de direitos, se e 
na medida em que os três objetivos de desempenho previstos 
tenham sido cumpridos. Um objetivo de desempenho poderá 
ser cumprido, independentemente de outro objetivo de 
desempenho ter sido cumprido. Na definição dos três 
objetivos de desempenho estão incluídos objetivos mínimos 
e objetivos arrojados, do cumprimento dos quais resultará 
um diferente número de opções exercíveis na tranche. 
 
Objetivo de desempenho de  
“lucros por ação ajustados” 
Aplica-se uma ponderação de 40 por cento ao objetivo de 
desempenho de “lucros por ação ajustados”. O objetivo 
mínimo será alcançado se os lucros por ação ajustados 
alcançarem uma taxa de crescimento anual composta 
(CAGR) de 7 por cento durante o período de aquisição de 
direitos. O objetivo arrojado será alcançado se for alcançada 
uma CAGR de 12 por cento. Se o objetivo mínimo for 
alcançado, poderão ser exercidos 10 por cento das opções de 
uma tranche e, se o objetivo arrojado for alcançado, 40 por 
cento das opções de uma tranche. Se a CAGR ficar entre 
estes dois objetivos quantificados, o número de opções que 
poderão ser exercidas será determinado numa base linear 
entre estas duas taxas percentuais. O objetivo de 
desempenho de  “lucros por ação ajustados” é considerado 
uma condição de desempenho não baseada no mercado, 
conforme é definido pela IFRS 2. 
 
Objetivo de desempenho de  
“retorno total absoluto para o acionista” 
Aplica-se uma ponderação de 30 por cento ao objetivo de 
desempenho de “retorno total absoluto para o acionista”. O 
objetivo mínimo será alcançado se o retorno total absoluto 
para o acionista, durante o período de aquisição de direitos, 
for de 20 por cento sobre o valor inicial. O objetivo arrojado 
será alcançado se o retorno total para o acionista for de 40 
por cento. Se o objetivo mínimo for alcançado, poderão ser 
exercidos 7,5 por cento das opções de uma tranche e, se o 
objetivo arrojado for alcançado, 30 por cento das opções de 
uma tranche. Se o retorno total para o acionista ficar entre 
estes dois objetivos quantificados, o número de opções que 
poderão ser exercidas será determinado numa base linear 
entre estas duas taxas percentuais. O primeiro componente 
do retorno total para o acionista, durante o período de três 
anos, é a mudança no preço da ação da Linde AG, durante o 
período de aquisição de direitos, que é determinado pela 
comparação da média da cotação de fecho das ações da 
Linde nos últimos 20 dias de negociação em bolsa de 
valores, no sistema de negociação Xetra, da Bolsa de 
Frankfurt, antes da data de emissão das opções na tranche 
relevante e a média da cotação de fecho das ações da Linde 
nos últimos 20 dias de negociação em bolsa de valores, no 
sistema de negociação Xetra, da Bolsa de Frankfurt, antes e 
incluindo os três últimos dias de negociação da bolsa de 
valores, antes do período de exercício. Os outros 
componentes do retorno total para o acionista são os 
dividendos pagos e o valor de quaisquer direitos de 
subscrição estatutários relativos às ações (por exemplo, 
como resultado de aumentos do capital social). O objetivo 
de desempenho de “retorno total absoluto para o acionista” 
 

é considerado uma condição de desempenho baseada no 
mercado, tal como é definido na IFRS 2 e está incluído na 
mensuração do preço da opção. 
 
Objetivo de desempenho de  
“retorno total relativo para o acionista” 
Aplica-se uma ponderação de 30 por cento ao objetivo de 
desempenho de “retorno total relativo para o acionista”. O 
objetivo mínimo será alcançado se o retorno total para o 
acionista da ação da Linde AG superar a mediana do 
controlo do grupo (DAX 30), durante o período de aquisição 
de direitos. O objetivo arrojado será alcançado se o retorno 
total para o acionista da ação da Linde AG ficar no quartil 
superior do controlo do grupo (DAX 30), durante o período 
de aquisição de direitos. Se o objetivo mínimo for alcançado, 
poderão ser exercidos 7,5 por cento das opções de uma 
tranche e, se o objetivo arrojado for alcançado, 30 por cento 
das opções de uma tranche. Se o retorno total para o 
acionista ficar entre estes dois objetivos quantificados, o 
número de opções que poderão ser exercidas será 
determinado numa base linear entre estas duas taxas 
percentuais. Quando o retorno total para o acionista é 
calculado, aplicam-se os mesmos comentários que foram 
feitos em relação ao objetivo de desempenho de “retorno 
total absoluto para o acionista”. O objetivo de desempenho 
de “retorno total relativo para o acionista” é considerado 
uma condição de desempenho baseada no mercado, 
conforme é definido pela IFRS 2 e está incluído na 
mensuração do preço da opção. 

Em conformidade com a IFRS 2 Pagamento com Base 
em Ações, o valor total das opções sobre ações concedidas a 
gestores é determinado na data de emissão, utilizando um 
modelo de apreçamento de opções. O valor total calculado 
das opções sobre ações na data de emissão é atribuído como 
despesa de pessoal durante o período em que a empresa 
recebe do colaborador serviços em troca. Este período é 
geralmente o mesmo que o período de aquisição de direitos 
acordado. O outro lado da entrada é feito diretamente no 
capital próprio (reserva de capital). 

Os movimentos nas opções emitidas ao abrigo do Plano 
de Incentivo de Longo Prazo de 2007 foram os seguintes: 
 
95 OPÇÕES – PLANO DE INCENTIVO DE LONGO 

PRAZO DE 2007 
 

  
Número de 

opções de PILP 
 
A 01.01.2013  

 
866 591 

concedidas – 
exercidas 423 536 
executadas 58 045 
expiradas – 

 
A 31.12.2013/ 01.01.2014  

 
385 010 

das quais exercíveis a 31.12.2013  – 
concedidas  – 
exercidas 84 268 
executadas  300 434 
expiradas 308 

 
A 31.12.2014  

 
– 

das quais exercíveis a 31.12.2014  – 
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Em 2014, foram exercidas 84 268 opções da tranche de 2011, 
o que aumentou o capital subscrito em 215 726,08 euros 
(2013: 1 milhão de EUR). 

O PILP 2007 expirou no exercício de 2014. A 31 de 
dezembro de 2013, o período médio remanescente do PILP 
2007 era de seis meses. O preço de todas as tranches do PILP 
2007, no exercício, é de 2,56 EUR. O preço médio por ação, 
quando as opções da tranche de 2011 foram exercidas, foi de 
155,10 EUR. 

O cálculo da despesa é baseado no valor justo das opções 
emitidas, utilizando uma simulação de Monte Carlo para o 
cálculo do valor justo. Foram utilizados os seguintes 
parâmetros de mensuração: 
 
96 MODELO DE SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO – PILP 2007 
 

  
1.ª tranche 

2007 

 
2.ª tranche 

2008 

 
3.ª tranche 

2009 

 
4.ª tranche 

2010 

 
5.ª tranche 

2011 
 
Data da avaliação  

 
02.08.2007  

 
05.06.2008 

 
20.05.2009 

 
01.06.2010 

 
01.06.2011 

Expectativa de volatilidade da ação (em %)  20,26  22,58  34,60  35,27  34,06 
Taxa de juro isenta de riscos (em %)  4,31  4,28  1,88  0,85  1,89 
Rendimento esperado do dividendo (em %)  1,90  1,90  3,10  2,50  2,50 
Valor inicial da ação da Linde (em €) 88,45  96,10  59,75  84,54  116,45 
Preço do exercício (em €) 2,56  2,56  2,56  2,56  2,56 
Número de  participantes 840  871  862  868  915 

 
 
O valor de volatilidade subjacente à avaliação é baseado na 
volatilidade histórica implícita, tomando em conta os 
períodos remanescentes destas opções sobre ações. 
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97 OPÇÕES POR OBSTÁCULO DO EXERCÍCIO – PLANO DE INCENTIVO DE LONGO PRAZO DE 2007 
 

  
 

Preço da opção 

 
 

Ponderação 

 
 

Valor justo 

 
 

Probabilidade 

 
Valor calculado  

a 31.12. 
 
1.ª tranche 2007  

 
em €  

 
em %  

 
em €  

 
em %  

 
em € 

Lucros por ação ajustados 81,30  40  32,52  –  – 
Retorno total absoluto para o acionista 36,34  30  10,90   10,90 
Retorno total relativo para o acionista 43,69  30  13,11   13,11 
TOTAL   100 56,53   24,01 
 
2.ª tranche 2008 

     

Lucros por ação ajustados 88,52  40  35,41  94  33,43 
Retorno total absoluto para o acionista 41,27  30  12,38   12,38 
Retorno total relativo para o acionista 46,85  30  14,06   14,06 
TOTAL   100 61,85   59,87 
 
3.ª tranche 2009 

     

Lucros por ação ajustados 52,10  40  20,84  100  20,84 
Retorno total absoluto para o acionista 26,38  30  7,91   7,91 
Retorno total relativo para o acionista 30,93  30  9,28   9,28 
TOTAL   100  38,03   38,03 
 
4.ª tranche 2010 

     

Lucros por ação ajustados 79,64  40  31,86  100  31,86 
Retorno total absoluto para o acionista 38,85  30  11,66   11,66 
Retorno total relativo para o acionista 46,78  30  14,03   14,03 
TOTAL   100 57,55  57,55 
 
5.ª tranche 2011 

     

Lucros por ação ajustados 105,72  40  42,29  –  – 
Retorno total absoluto para o acionista 52,57  30  15,77   15,77 
Retorno total relativo para o acionista 61,17  30  18,35   18,35 
TOTAL   100  76,41   34,12 

 
 
A probabilidade de que o objetivo de desempenho de “lucros 
por ação ajustados” seja alcançado é levado em conta no 
cálculo das opções que serão exercíveis no futuro. Em 2013, 
a probabilidade de que o objetivo de desempenho de “lucros 
por ação ajustados” fosse alcançado, no que diz respeito à 
quinta tranche do PILP 2007 (atribuída no exercício de 
2011), foi ajustada de 40 por cento para 0 por cento. Como 
resultado, houve um impacto positivo sobre os ganhos de 4 
milhões de EUR, no exercício de 2013, o que foi 
reconhecido em custos funcionais. Caso contrário, não teria 
havido mudanças no valor das opções por obstáculo do 
exercício, em relação ao ano anterior. 

O valor de volatilidade subjacente à avaliação é baseado 
na volatilidade histórica das ações da Linde. A volatilidade 
esperada é calculada com base nos valores históricos dos 
três anos que precederam a data de emissão das opções. 

O efeito sobre os ganhos do reconhecimento da despesa na 
demonstração de lucros ou prejuízos do Grupo Linde é 
mostrado no quadro seguinte. O mesmo montante foi 
reconhecido na reserva de capital. 
 
98 DESPESAS COM PESSOAL – PLANO DE INCENTIVO 

DE LONGO PRAZO 2007 
 

 
em milhões de €  

 
2014 

 
2013 

TOTAL 1 4 
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[29] Instrumentos financeiros 
 
O quadro a seguir mostra os valores justos dos instrumentos 
financeiros por categoria e inclui uma comparação dos 
valores justos dos instrumentos financeiros com o seus 
valores contabilísticos. 
 
99 ATIVOS FINANCEIROS A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
 

  
Instrumentos financeiros 

 

  
Valor justo 

 
Quantia escriturada 

 

 
 
em milhões de € 

  
Caixa e equivalentes 

de caixa  

 

Investimentos e valores mobiliários a valor justo  554  –  
Investimentos e valores mobiliários a custo amortizado 20  –  
Contas a receber de locações financeiras  344 –  
Dívidas comerciais a receber  2,553  –  
Contas a receber em percentagem de contratos concluídos 511  –  
Derivativos com valores positivos justos 409  –  
Diversas contas a receber e ativos 603  –  
Caixa e equivalentes de caixa  1137  1137  
TOTAL  6131  1137  

 
 
 
 
100 PASSIVO FINANCEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
 
 

 
 
 
 
em milhões de € 

 

Dívida financeira  
Passivo de locações financeiras   
Contas a pagar (excluindo PoC)   
Derivados com valores justos negativos  
Passivos diversos  
TOTAL  
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Instrumentos financeiros 

 
Valores do balanço 

 
Quantia escriturada 

  
 

Empréstimos  
e contas a 

receber 

 
 

Ativos financeiros 
mantidos até à 

maturidade 

 
 
 

Derivados  
independentes 

 
Derivados 

designados como 
instrumentos de 

cobertura 

 
 
 

Ativos financeiros  
disponíveis para venda 

 
 
 
 

Total 

 
 

Instrumentos 
financeiros fora do 

âmbito da IAS 39 

 
 
 
 

Total 
 –  –  –  –  554  554  –  554 
 6  14  –  –  –  20  –  20 
 –  –  –  –  –  –  298  298 
 2553  –  –  –  –  2553  –  2553 
 511  –  –  –  –  511  –  511 
 –  –  126  283  –  409  –  409 
 266  –  –  –  –  266  337  603 
 –  –  –  –  –  1137  –  1137 
 3336  14  126  283  554  5450  635  6085 

 
 
 
 
 
 

  
Instrumentos financeiros 

 
Valores do balanço 

  
Valor justo 

 
Quantia escriturada 

    
 
 

Passivo financeiro  
pelo custo amortizado 

 
 
 

Derivados 
independentes 

 
Derivados  

designados como 
 instrumentos de  

cobertura 

 
 
 
 

Total 

 
 

Instrumentos 
financeiros fora do 

âmbito da IAS 39 

 
 
 
 

Total 
  10 481  9856  –  –  9856  –  9856 
  71  –  –  –  –  74  74 
  2677  2677  –  –  2677  –  2677 
  535  –  28  507  535  –  535 
  773  599  –  –  599  174  773 
  14 537  13 132  28  507  13 667  248  13 915 
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101 ATIVOS FINANCEIROS A 31 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

  
Instrumentos financeiros 

 

  
Valor justo 

 
Quantia escriturada 

 

 
 
em milhões de € 

  
Caixa e equivalentes 

de caixa 

 

Investimentos e valores mobiliários a valor justo  228 –   
Investimentos e valores mobiliários a custo amortizado  20 –   
Contas a receber de locações financeiras  381 –   
Dívidas comerciais a receber  2,371 –   
Contas a receber em percentagem de contratos concluídos 421 –   
Derivativos com valores positivos justos 455 –   
Diversas contas a receber e ativos 762 –   
Caixa e equivalentes de caixa  1178 1178  
TOTAL  5816 1178  

 
 
 
102 PASSIVO FINANCEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013 
 
 

 
 
 
 
em milhões de € 

 

Dívida financeira  
Passivo de locações financeiras   
Contas a pagar (excluindo PoC)   
Derivados com valores justos negativos  
Passivos diversos  
TOTAL  
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Instrumentos financeiros 

 
Valores do balanço 

  
Quantia escriturada 

  
 

Empréstimos 
e contas a 

receber 

 
 

Ativos financeiros 
mantidos até à 

maturidade 

 
 
 

Derivados 
independentes 

 
Derivados  

designados como  
instrumentos de  

cobertura 

 
 
 

Ativos financeiros  
disponíveis para venda 

 
 
 
 

Total 

 
 

Instrumentos 
financeiros fora do 

âmbito da IAS 39 

 
 
 
 

Total 
 –  –  –  –  228  228 –  228 
 7  13  –  –  –  20  –  20 
 –  –  –  –  –  –  327  327 
 2371 –  –  –  –  2371 –  2,371 
 421  –  –  –  –  421 –  421 
 –  –  74  381  –  455  –  455 
 346  –  –  –  –  346 416  762 
 –  –  –  –  –  1178  –  1178  
 3145  13  74  381  228  5019  743  5672 

 
 
 

  
Instrumentos financeiros 

 
Valores do balanço 

  
Valor justo 

 
Quantia escriturada 

    
 

Passivo financeiro 
pelo custo 

amortizado 

 
 
 

Derivados 
independentes 

 
Derivados  

designados como  
instrumentos de  

cobertura 

 
 
 
 

Total 

 
 

Instrumentos 
financeiros fora do 

âmbito da IAS 39 

 
 
 
 

Total 
  9935  9577  –  –  9577  –  9577  
  78  –  –  –  –  78  78 
  2631  2631  –  –  2631  –  2631  
  186  –  59  127  186  –  186 
  809  639  –  –  639 170  809 
  13 639  12 847  59 127 13 033  248  13 281 
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O valor justo dos instrumentos financeiros é geralmente 
determinado com base nos preços da bolsa de valores. Se os 
preços da bolsa de valores não estiverem disponíveis, o 
valor justo será determinado através de métodos de 
mensuração usuais no mercado, com base em parâmetros 
específicos de mercado para o instrumento. 

O valor justo dos instrumentos financeiros derivados é 
determinado da seguinte maneira. As opções são 
valorizadas pelos parceiros externos, utilizando o modelo 
Black-Scholes de apreçamento de opções. Os futuros [VER 
GLOSSÁRIO] são medidos com recurso ao 

preço da bolsa de valores do mercado relevante. Todos os 
outros instrumentos financeiros derivados são mensurados 
através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados, 
utilizando o método do valor presente líquido. Na medida do 
possível, os parâmetros de entrada utilizados nestes modelos 
são preços de mercado observáveis relevantes e as taxas de 
juro da data de balanço, são obtidas a partir de fontes 
externas reconhecidas. 

Estes cálculos são baseados nas seguintes curvas de juros: 

 
103 CURVAS DE JUROS 
 

 
2014, em %  

 
EUR  

 
USD  

 
GBP  

 
JPY  

 
AUD  

 
SEK  

 
RUB  

 
DKK 

Juros a seis meses 0,11  0,29  0,62  0,08  3,03  0,31  24,64  0,13 
Juros a um ano 0,16  0,44  0,65  0,14  2,51  0,24  20,20  0,41 
Juros a cinco anos 0,36  1,76  1,47  0,22  2,54  0,64  13,02  0,64 
Juros a dez anos 0,81  2,27  1,89  0,52  3,03  1,26  12,23  1,13 
 
2013, em % 

        

Juros a seis meses 0,33  0,29  0,56  0,15  2,74  0,96  7,25  0,09 
Juros a um ano 0,40  0,31  0,64  0,21  2,62  1,01  6,97  0,54 
Juros a cinco anos 1,26  1,74  2,13  0,40  3,72  2,17  7,21  1,50 
Juros a dez anos 2,15  3,02  2,99  0,93  4,54  2,86  7,39  2,39 

 
 
 
O quadro seguinte mostra os instrumentos financeiros do 
Grupo Linde, que são mensurados pelo valor justo. A Linde 
utiliza a seguinte hierarquia para determinar e divulgar os 
valores justos, com base no método utilizado para averiguar 
os seus valores justos: 
 
– Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados 

ativos para ativos e passivos idênticos. 

– Nível 2: Dados diferentes dos preços de mercado 
cotados incluídos no Nível 1 que são observáveis para o 
ativo ou passivo, direta ou indiretamente. 

– Nível 3: Dados para os ativos ou passivos que não são 
baseados em informação de mercado observável. 

 

 
 
104 ATIVOS FINANCEIROS E PASSIVO MENSURADOS PELO VALOR JUSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
 

 
em milhões de €  

 
Nível 1  

 
Nível 2  

 
Nível 3 

Investimentos e valores mobiliários 511 – – 
Derivados independentes com valores justos positivos – 126 – 
Derivados designados como instrumentos de cobertura com valores justos positivos – 283 – 
Derivados independentes com valores justos negativos – 28 – 
Derivados designados como instrumentos de cobertura com valores justos negativos – 507 – 

 
 
105 ATIVOS FINANCEIROS E PASSIVO MENSURADOS PELO VALOR JUSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

 
em milhões de €  

 
Nível 1  

 
Nível 2  

 
Nível 3 

Investimentos e valores mobiliários 163 62 – 
Derivados independentes com valores justos positivos – 74 – 
Derivados designados como instrumentos de cobertura com valores justos positivos – 381 – 
Derivados independentes com valores justos negativos – 59 – 
Derivados designados como instrumentos de cobertura com valores justos negativos – 127 – 
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Em 2014, não houve transferências dos cálculos de valor 
justo entre os Níveis 1, 2 e 3. Na categoria investimentos e 
valores mobiliários estão incluídos ativos financeiros (ativos 
financeiros disponíveis para venda) de 43 milhões de EUR 
(2013: 3 milhões de EUR), cujo valor justo não pode ser 
determinado com fiabilidade. Incluem investimentos de 38 
milhões de EUR, em relação aos quais foi determinado, em 
2013, um valor justo de Nivel 2. Não há nem preços de 
mercado observáveis, nem informação suficiente, para que 
se possa fazer uma avaliação fiável destes ativos através de 
outros métodos de avaliação. Atualmente, não há uma 
intenção de vender estes ativos. 

Geralmente, não há mercados líquidos para empréstimos 
e contas a receber que sejam mensurados pelo custo 
amortizado. A exceção a isto, são as obrigações emitidas 
pela Linde AG e a Linde Finance B. V., que são colocadas e 
negociadas no mercado de capitais. O valor justo destes 
instrumentos é determinado através da atual cotação em 
bolsa  (Nível 1). Em relação a empréstimos atuais, contas a 
receber e passivo reconhecido no custo amortizado, 
presume-se o valor justo que corresponde à quantia 
escriturada. Em relação a todos os outros empréstimos e 
contas a receber, o valor justo é determinado pelo desconto 
de fluxos de caixa futuros esperados. As taxas de juro 
aplicadas aos empréstimos são as mesmas que se aplicariam 
a novos empréstimos garantidos com a estrutura de risco, 
moeda e maturidade originais. O valor justo é determinado 
através do método de desconto de fluxos de caixa, tendo em 
conta as notações de crédito individual e outras 
circunstâncias de mercado, sob a forma de crédito e de 
spreads de liquidez, geralmente aplicados no mercado 
(Nível 2). 

No exercício de 2014, não houve diferenças entre o valor 
justo de um instrumento financeiro quando foi reconhecido 
pela primeira vez e o montante pelo qual teria sido 
reconhecido nessa altura, caso tivessem sido utilizados os 
métodos de avaliação acima descritos. 
 
No exercício de 2014, os ganhos e as perdas financeiras 
líquidas apresentaram-se da seguinte maneira:  
 
106 GANHOS E PERDAS FINANCEIROS LÍQUIDOS 
 

Os ganhos financeiros líquidos e as perdas em instrumentos 
financeiros resultaram de mudanças no valor justo, do 
reconhecimento e da reversão de perdas por imparidade, de 
eliminações e flutuações da taxa de câmbio. Em 2013, os 
ganhos financeiros líquidos e as perdas do passivo financeiro 
pelo custo amortizado incluíram um rendimento de 27 
milhões de EUR da amortização de um empréstimo, no 
decorrer da aquisição da posição de acionistas minoritários 
numa subsidiária. 

Os ganhos financeiros líquidos e as perdas correspondem 
à avaliação dos ganhos e das perdas dos instrumentos 
financeiros, mas excluindo juros e dividendos. 

Os derivados independentes compreendem todos os 
derivados que não são designados como instrumentos de 
cobertura. Incluem os derivados de relacionamentos de 
cobertura económica de riscos, não designados como 
coberturas, em relação aos quais os ganhos e perdas 
decorrem da operação subjacente e o item coberto é, ao 
mesmo tempo, reconhecido na declaração de lucros ou 
prejuízos. 

O resultado financeiro inclui honorários e outros custos 
de capital de 13 milhões de EUR (2013: 22 milhões de 
EUR), relativos a instrumentos financeiros não pelo valor 
justo, através de lucros ou prejuízos.  

Não foi acrescida nenhuma receitas de juros que diga 
respeito a instrumentos financeiros depreciados, 
especialmente contas a receber. 

 
em milhões de €  

 
2014  

 
2013 

De derivados independentes  204  –85 
De ativos financeiros mantidos até à 
maturidade 

 
–  

 
– 

De empréstimos e contas a receber  100  –83 
De ativos financeiros disponíveis para 
venda  

 
2  

 
20 

dos quais: transferências para 
lucros ou prejuízos  

 
14  

 
– 

dos quais: transferências para 
mudanças cumulativas no capital próprio  

 
–12  

 
20 

De passivo financeiro 
a custo amortizado  

 
–341 

 
81 

TOTAL  –35  –67 
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A perda por imparidade nos ativos financeiros: 
 
107 PERDA POR IMPARIDADE NOS ATIVOS FINANCEIROS A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
 

 
 
 
 
em milhões de € 

 
Quantia 

escriturada 
antes da 

imparidade 

 
 

Perda por 
imparidade 
acumulada 

 
Quantia 

escriturada 
depois da 

imparidade 

 
 

Da qual perda por 
imparidade no 

exercício de 2014 
Investimentos e valores mobiliários pelo valor justo 556  2  554  1 
Investimentos e valores mobiliários pelo custo amortizado  25 5  20 – 
Contas a receber de locações financeiras  298 – 298 – 
Dívidas comerciais a receber  2,848  295  2553  62 
Contas a receber da percentagem de conclusão de contratos 511 – 511 – 
Derivados com valores justos positivos 409 – 409 – 
Várias contas a receber e ativos 606  3  603 – 
Caixa e equivalentes de caixa  1137  – 1137 – 

 
 
 
108 PERDA POR IMPARIDADE NOS ATIVOS FINANCEIROS A 31 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

 
 
 
 
em milhões de € 

 
Quantia 

escriturada 
antes da 

imparidade 

 
 

Perda por 
imparidade 
acumulada 

 
Quantia 

escriturada 
depois da 

imparidade 

 
 

Da qual perda por 
imparidade no 

exercício de 2014 
Investimentos e valores mobiliários pelo valor justo 233  5  228  1 
Investimentos e valores mobiliários pelo custo amortizado  25 5  20  4 
Contas a receber de locações financeiras  332 5  327  5 
Dívidas comerciais a receber  2676  305  2371  64 
Contas a receber da percentagem de conclusão de contratos 421 – 421 – 
Derivados com valores justos positivos 455  – 455 – 
Várias contas a receber e ativos 768  6  762  3 
Caixa e equivalentes de caixa  1178  – 1178 – 

 
 
 
A perda por imparidade nas contas a receber comerciais pode 
ser analisada da seguinte maneira: 
 
109 PERDA POR IMPARIDADE NAS CONTAS A RECEBER COMERCIAIS 
 

 
 
em milhões de € 

 
Perda por imparidade 

acumulada 
 
A 01.01.2013  

 
303 

Ajustes cambiais  –20 
Adições devido a aquisições  5 
Aumento de perdas por imparidade 
registado na demonstração de resultados 

 
64 

Amortizações totais imputadas a perdas 
por imparidade cumulativas 

 
–47 

 
A 31.12.2013/ 01.01.2014  

 
305 

Ajustes cambiais  13 
Adições devido a aquisições  – 
Aumento de perdas por imparidade 
registado na demonstração de resultados 

 
62 

Amortizações totais imputadas a perdas 
por imparidade cumulativas 

 
–85 

 
A 31.12.2014  

 
295 
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As quantias escrituradas dos ativos financeiros reconhecidos 
têm em conta o maior risco possível de incumprimento. Um 
resumo dos ativos financeiros vencidos, mas sem 
imparidades, é apresentado na NOTA [18]. As receitas de 
juros e as despesas com juros, relativas a instrumentos 
financeiros não mensurados pelo valor justo, através de 
lucros ou prejuízos, foram as seguintes: 

 
110 RECEITA DE JUROS/ DESPESA DE INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS NÃO MENSURADOS PELO VALOR 
JUSTO 

 
 
em milhões de €  

 
2014  

 
2013 

Receitas de juros  37  42 
Despesas com juros  354  365 
TOTAL –317  –323 

 
 
Não estão incluídas aqui as receitas de juros e as despesas 
com juros de derivados ou as receitas de juros e as despesas 
com juros de ativos e passivo fora do âmbito da IFRS 7. 
 
Posições de risco e gestão de risco 
O Grupo Linde está exposto a uma série de riscos 
financeiros. Estes incluem, nomeadamente: o risco de 
contraparte, o risco de liquidez, o risco de taxa de juro, o 
risco da taxa de câmbio e outros riscos de preço de mercado. 
Serão descritos seguidamente. Para informação 
complementar sobre gestão de risco no Grupo Linde, 
consulte as divulgações do relatório de gestão combinada. 
VER RELATÓRIO DE RISCO E OPORTUNIDADE, 
PÁGINAS 132 A 147. 
 
Risco de contraparte 
O risco de contraparte é o risco de que uma contraparte não 
cumpra as suas obrigações contratuais de pagamento e que 
isso leve a uma perda para o Grupo Linde. 

O Grupo Linde trata, em princípio, com contrapartes que 
têm uma boa notação de crédito. São realizadas análises 
regulares do merecimento de crédito das contrapartes e 
foram claramente estabelecidos limites definidos. A 
experiência do decorrer da crise económica mostrou que as 
classificações de crédito se podem alterar muito 
rapidamente. Por isso, é possível que, apesar do processo de 
acompanhamento do Grupo, as contrapartes possam atrasar 
pagamentos ou deixar de fazê-los na totalidade. O Grupo 
Linde não acredita que tenha alguma exposição significativa 
ao risco de incumprimento decorrente de qualquer 
contraparte individual. A concentração do risco de 
contraparte é limitada, devido à base de clientes do Grupo 
ser ampla e não correlacionada. Com a exceção do 
Medicare, o programa federal de seguros de saúde do 
sistema de saúde dos EUA, o maior devedor representa 
menos de 2 por cento do total das dívidas comerciais a 
receber no Grupo Linde. O Medicare constitui um pouco 
menos de 8 por cento das dívidas comerciais a receber no 
Grupo. 

As posições de risco pendentes estão sujeitas a limites 
rigorosos e são monitorizadas continuamente. As quantias 
escrituradas de ativos financeiros reportados no balanço, que 
têm em conta as perdas por imparidade, representam o risco 
de incumprimento mais elevado possível, sem incluírem o 
valor de qualquer garantia adicional. 

Um critério significativo para a gestão do risco de 
contraparte, relativo a operações de financiamento e de 
mercado de capitais, 

é a notação de crédito da contraparte relevante. Nesse 
sentido, a Linde limita a extensão e duração de quaisquer 
transações comerciais a celebrar. As análises regulares são 
realizadas por uma unidade de supervisão que é 
independente do departamento comercial, para assegurar a 
conformidade com todos os limites definidos. O Grupo 
Linde concluiu Anexos de Apoio ao Crédito (CSA) bilaterais 
com a maioria dos bancos com os quais são negociados os 
instrumentos financeiros. Com base nesses acordos, os 
valores justos positivos e negativos de derivados, detidos 
pela Linde AG e a Linde Finance B. V., para efeitos de taxas 
de juro e de gestão de moeda, são garantidos com caixa, 
numa base regular. Desta forma, é minimizado o risco de 
incumprimento decorrente destes instrumentos. Estas 
operações estão sujeitas às regras do acordo-quadro para 
transações de derivados financeiros, pelo que os direitos e as 
obrigações associados à troca de garantias adicionais não se 
qualificam para a compensação no balanço. A 
disponibilidade para entrar em CSAs com a Linde AG e a 
Linde Finance B. V. é uma condição prévia essencial para se 
ser aceite pela Linde como contraparte. Neste contexto, o 
Grupo Linde emitiu 141 milhões de EUR (2013: 0 milhões 
de EUR) como garantia adicional de derivados com valores 
justos negativos e recebeu 80 milhões de EUR (2013: 228 
milhões de EUR) como garantia adicional de derivados com 
valores justos positivos. O Grupo Linde também tem ativos 
financeiros com um quantia escriturada de 4 milhões de 
EUR (2013: 3 milhões de EUR) que são dados como 
garantia adicional de passivo ou passivo contingente. Nos 
exercícios de 2014 e 2013, não foi realizada nenhuma 
garantia adicional significativa pelo Grupo Linde, para além 
dos CSA acima descritos . 
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111 ATIVOS FINANCEIROS/ PASSIVOS COMPENSÁVEIS OU ACORDOS DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO PARA TRANSAÇÕES 
FINANCEIRAS DERIVADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2014, em milhões de € 

 
 

Montante 
bruto dos 

ativos/ 
passivos 

financeiros 
reconhecidos 

 
 

Montante bruto 
dos ativos 

financeiros 
reconhecidos/  

passivos 
contrabalançados  

 
Montante 

líquido dos 
ativos 

financeiros/ 
passivos 

apresentados 
no balanço 

 
 
 
 

Instrumentos 
financeiros 

elegíveis para 
compensação 

 
 
 

Montante 
líquido 

antes de 
garantia 

adicional 

 
 
 

Garantia 
adicional 

em 
dinheiro 

recebida1 

 
 
 
 

Garantia 
adicional 

em dinheiro 
prometida 1  

 
 
 
 
 
 

Montante 
líquido 

Derivados com valores justos 
positivos 

 
409  

 
–  

 
409 

 
–303  

 
106  

 
–57  

 
9  

 
58 

Derivados com valores justos 
negativos 

 
–535  

 
–  

 
–535  

 
303  

 
–232  

 
–23  

 
132  

 
–123 

Dívidas comerciais a receber  5  3  2  –  2  –  –  2 
Contas a pagar  4  3  1  –  1  –  –  1 
TOTAL  –117  6  –123  –  –123  –80  141  –62 
 
31.12.2013, em milhões de € 

        

Derivados com valores justos 
positivos 

 
455  

 
–  

 
455  

 
–151  

 
304  

 
–197  

 
–  

 
107 

Derivados com valores justos 
negativos 

 
–186  

 
–  

 
–186  

 
151  

 
–35  

 
–31  

 
–  

 
–66 

Dívidas comerciais a receber  5  2  3  –  3  –  –  3 
Contas a pagar  3  2  1  –  1  –  –  1 
 
TOTAL  

 
277  

 
4  

 
273  

 
–  

 
273  

 
–228 

 
–  

 
45 

 
1 Os termos que regem os CSA poderão resultar na superproteção da posição de valor justo líquido da contraparte. 
 

 
 
 
Risco de liquidez 
O risco de liquidez é o risco de que o Grupo não seja mais capaz de cumprir as suas obrigações de pagamento financeiras. No 
quadro seguinte, são apresentados os fluxos de caixa, contratuais, não descontados, esperados, futuros de passivos financeiros: 
 
112 FLUXOS DE CAIXA FUTUROS DE PASSIVOS FINANCEIROS – 2014 
 

 
 
em milhões de € 

 
Devidos no 

prazo de um ano 

 
Devidos no prazo de 

um a cinco anos 

 
Devidos no prazo de 

mais de cinco anos 
Saídas de caixa do passivo financeiro não derivado 4865  6344  3599 
Saídas de caixa de derivados com valores justos negativos 128  1,100  785 

das quais liquidadas de forma bruta 121  1,036  342 
fluxos de caixa relacionados, como resultado da liquidação bruta 108  920  304 

 
 
113 FLUXOS DE CAIXA FUTUROS DE PASSIVOS FINANCEIROS – 2013 
 

 
 
em milhões de € 

 
Devidos no 

prazo de um ano 

 
Devidos no prazo de 

um a cinco anos 

 
Devidos no prazo de 

mais de cinco anos 
Saídas de caixa do passivo financeiro não derivado 4867  4943  4910 
Saídas de caixa de derivados com valores justos negativos 122  455 87 

dos quais liquidados de forma bruta 120  439 –  
fluxos de caixa relacionados, como resultado da liquidação bruta 111  416  –  

 
 
No caso de instrumentos financeiros derivados, apenas 
aqueles que têm  valores justos negativos são incluídos nas 
saídas de caixa acima apresentadas, em conformidade com a 
IFRS 7.39 (b). No caso dos derivados liquidados de forma 
bruta, tanto a saída de caixa como o fluxo de caixa na 
liquidação do instrumento derivado são incluídos na análise, 
para evitar distorções na apresentação. 
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Risco de taxa de juro 
O risco de taxa de juro resulta de flutuações de mercado nas 
taxas de juros. Como resultado das suas atividades de 
financiamento, o Grupo Linde é exposto a um risco de 
mudanças de taxa de juro. A 31 de dezembro de 2014, o 
Grupo Linde detinha instrumentos remunerados (líquidos, 
incluindo derivados de taxa de juro/ de coberturas) que 
totalizavam 8139 milhões de EUR (2013: 8085 milhões de 
EUR). Destes, 3112 milhões de EUR (2013: 3257 milhões de 
EUR) relativos a juros de instrumentos remunerados, com 
taxas de juros variáveis, e 5028 milhões de EUR (2013: 4828 
milhões de EUR) relativos a juros de instrumentos 
remunerados, com taxas de juros fixas. Isto é equivalente a 
um rácio de taxa fixa, à escala do Grupo, de 62 por cento 
(2013: 60 por cento). 

O Grupo Linde considera as libras esterlinas, o euro, os 
dólares australianos e os dólares americanos como as moedas 
que têm um impacto significativo nas suas atividades de 
financiamento. Na data de balanço, o Grupo Linde tinha uma 
participação total em instrumentos remunerados 

 

em euros de 4879 milhões de EUR (2013: 5007 milhões de 
EUR) [rácio de taxa fixa: 49 por cento (2013: 47 por cento)], 
em libras esterlinas, de 75 milhões de GBP (2013: 202 
milhões de GBP) [rácio de taxa fixa: 91 por cento (2013: 100 
por cento)], em dólares americanos, de 2264 milhões de USD 
(2013: EUR 2466 milhões de USD) [rácio de taxa fixa: 85 por 
cento (2013: 72 por cento)], e em dólares australianos de 910 
milhões de AUD (2013: 712 milhões de AUD) [rácio de taxa 
fixa: 54 por cento (2013: 70 por cento)]. Além disso, a Linde 
tem utilizado swaps a pagar no futuro para disponibilizar um 
elemento de cobertura das futuras emissões de obrigações 
contra a exposição a taxas de juros crescentes. 

Com base no risco de taxa de juro dos instrumentos 
remunerados com taxas de juro variáveis e dos instrumentos 
financeiros de cobertura que o Grupo Linde detém ou emitiu, 
uma mudança hipotética nas taxas de juros aplicáveis aos 
respetivos instrumentos teria os seguintes efeitos (se a taxa de 
câmbio permanecesse constante): 

114 EFEITO DAS MUDANÇAS NAS TAXAS DE JUROS – 2014 
 

 
 
Moeda, em milhões de €  

 
 

Mudança 

 
Demonstração 

de resultados 

 
Reconhecido no 
capital próprio 

EUR  + 100 pb  –25  104 
 – 100 pb1  2  –178 
GBP + 100 pb  –  –9 
 – 100 pb1  1  –9 
USD + 100 pb  –3  75 
 – 100 pb1  –  –76 
AUD + 100 pb  –3  8 
 – 100 pb1  3  –8 
Outras moedas + 100 pb  –  1 
 – 100 pb1  –  –1 

 

1 Se o nível de juros da data de balanço fosse inferior a 1 por cento, as taxas de juros seriam reduzidas, no máximo, para zero. 
Não foram admitidas taxas de juros negativas. 

 
 
115 EFEITO DAS MUDANÇAS NAS TAXAS DE JUROS – 2013 
 

 
 
Moeda, em milhões de €  

 
 

Mudança 

 
Demonstração 

de resultados 

 
Reconhecido no 
capital próprio 

EUR  + 100 pb  –27  29 
 – 100 pb1  7  –47 
GBP + 100 pb  –  –6 
 – 100 pb1  1  6 
USD + 100 pb  –5  67 
 – 100 pb1  1  –68 
AUD + 100 pb  –1  5 
 – 100 pb1  1  –5 
Outras moedas + 100 pb  1  1 
 – 100 pb1  –1  –1 

 

1 Se o nível de juros da data de balanço fosse inferior a 1 por cento, as taxas de juros seriam reduzidas, no máximo, para zero. 
Não foram admitidas taxas de juros negativas. 
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Riscos de taxa de câmbio 
Devido às suas atividades como grupo internacional, o Grupo 
Linde está exposto a riscos de taxa de câmbio. A ampla 
disseminação das suas atividades por muitas zonas 
monetárias diferentes e o seu modelo de negócio local tem 
resultado numa concentração baixa de risco para o Grupo. 

O Grupo Linde monitoriza e administra o risco de taxa de 
câmbio, um risco que tem um impacto sobre as suas 
operações. O risco de taxa de câmbio bruta engloba todas as 
atividades operacionais do Grupo. Este risco de taxa de 
câmbio bruta é reduzido em cerca de 86 por cento (2013: 88 
por cento), em resultado de operações de cobertura. Por isso, 
o Grupo Linde está exposto, na data de balanço, a um risco 
de taxa de câmbio líquido de 14 por cento em relação ao total 
da soma de atividades operacionais que envolvem moeda 
estrangeira (2013: 12 por cento). 

O risco de movimentos na taxa de câmbio é monitorizado 
para finalidades de gestão interna, com base num valor em 
risco que diz respeito a posições em moedas diferentes da 
moeda funcional relevante. 

 O valor em risco é calculado com base em dados 
históricos (250 dias úteis), em conformidade com padrões 
bancários internacionais. O valor em risco apresenta a perda 
potencial máxima, com base numa probabilidade de 97,5 por 
cento, para um período de detenção de 12 meses. O cálculo 
leva em conta as correlações entre as transações que estão a 
ser consideradas; o risco de uma carteira é geralmente mais 
baixo do que o total dos seus respetivos riscos individuais. 

A 31 de dezembro de 2014, o valor em risco foi de 17 
milhões de EUR (2013: 12 milhões de EUR). Este valor é 
obtido através da exclusão da descontinuidade na série 
histórica do bolívar venezuelano, devido à transição para o 
novo sistema SICAD II de taxa de câmbio, baseado num 
leilão. Ver também NOTA [5] sobre a conversão de moeda 
estrangeira. 
 
Outros riscos de preço de mercado 
Como resultado das suas compras de energia, o Grupo Linde 
está exposto aos riscos decorrentes de mudanças nos preços 
das matérias-primas. O Grupo monitoriza e gere estes riscos 
de preço de matérias-primas, decorrentes da compra de 
eletricidade e gás natural para utilização em produção. Estas 
operações de cobertura são governadas por rigorosas 
orientações de gestão de risco, estando constantemente a ser 
monitorizada a sua conformidade em relação a elas. Os riscos 
de preço de matérias-primas são cobertos, principalmente, 
por contratos de fornecimento a longo prazo ou limitados 
pela forma e a estrutura dos contratos de vendas. Os 
derivados também são utilizados, embora em muito menor 
medida, para a cobertura contra a exposição a mudanças no 
preço da eletricidade, do gás natural e do gás propano. O 
risco de preço de matérias-primas em relação a instrumentos 
financeiros não é, por isso, material. 

Contabilidade de Cobertura 
 
Cobertura de Fluxos de Caixa 
O Grupo Linde cobre os fluxos de caixa, tanto no Grupo, 
como a nível das empresas, com base em taxas de cobertura 
mínimas acordadas. A nível das empresas, as transações 
futuras que sejam altamente prováveis estão cobertas contra  
os riscos cambiais. Com esta finalidade, é utilizado um 
orçamento de rolamento de 15 meses ou orçamentos para 
projetos específicos de clientes individuais. 

Em geral, estas coberturas são contabilizadas como 
cobertura de fluxos de caixa, em conformidade com a IAS 39 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A 
parcela efetiva do ganho ou da perda com os instrumentos de 
cobertura é reconhecida diretamente no capital próprio e 
libertada para a declaração de lucros ou prejuízos quando os 
fluxos de caixa cobertos também são reconhecidos na 
demonstração de lucros ou prejuízos ou se não se espera que 
ocorra uma transação futura coberta. Além disso, os riscos 
associados às mudanças nas taxas de juros, relativamente a 
certo passivo financeiro ou a medidas de financiamento 
futuras, são protegidos por instrumentos financeiros 
derivados e contabilizados como cobertura de fluxos de 
caixa. 

O Grupo Linde também cobre a exposição aos riscos de 
preço de matérias-primas, que surgem no curso normal dos 
negócios, nas suas operações de compras, e resultam em 
posições de risco em aberto. Para reduzir a dimensão do 
risco, o Grupo Linde entra num pequeno número de 
derivados de eletricidade, gás natural e gás propano. 
Normalmente, as relações de cobertura deste tipo também são 
designadas como relações de cobertura de fluxos de caixa, se 
isso estiver de acordo com os factos. 

Se as transações futuras cobertas (transações previstas, tal 
como é definido por uma IAS 39) resultarem no 
reconhecimento de um ativo ou passivo não financeiro, as 
suas quantias escrituradas iniciais serão ajustadas ao 
montante registado no capital próprio. É este, geralmente, o 
caso dos ativos não correntes e dos inventários. 

O quadro seguinte apresenta uma reconciliação da reserva 
para cobertura de fluxos de caixa: 
 
 
116 RESERVA PARA COBERTURA DE FLUXOS DE CAIXA 
 

 
em milhões de €  

 
2014  

 
2013 

A 01.01.  –14  –99 
Adições  –229  95 
Transferências para a declaração de lucros 
ou prejuízos 

 
–16  

 
–10 

das quais relativas à receita –4  3 
das quais relativas ao custo das vendas  –13  –14 
das quais relativas às receitas financeiras  1  1 

A 31.12.  –259  –14 
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A reserva para cobertura de fluxo de caixa refere-se 
principalmente à cobertura da taxa de juro de medidas de 
financiamento futuras. 

No exercício de 2014, foi reconhecido um rendimento de 
1 milhão de EUR (2013: 1 milhão de EUR) no resultado 
financeiro relacionado com transações previstas que não 
tiveram lugar. A maior parte do montante é relativo à 
cobertura cambial em relação à previsão de receita em moeda 
estrangeira. 

Não foram reconhecidos montantes relativos à ineficácia 
da cobertura de fluxos de caixa em 2014 ou 2013. 

Espera-se que os fluxos de caixa e os ganhos e perdas 
destes instrumentos de cobertura sejam os seguintes: 
 
117 FLUXOS DE CAIXA, GANHOS E PERDAS DA COBERTURA DE FLUXOS DE CAIXA – 2014 
 
 
 
em milhões de €  

 
No prazo 

de um ano 

 
No prazo de um 

a cinco anos 

 
No prazo de mais 

de cinco anos 

 
 

Total 
Fluxos de caixa de instrumentos de cobertura –33  –322  –252  –607 
Ganho/ perda –8  –62  –189  –259 
 
 
118 FLUXOS DE CAIXA, GANHOS E PERDAS DA COBERTURA DE FLUXOS DE CAIXA – 2013 
 
 
 
em milhões de €  

 
No prazo 

de um ano 

 
No prazo de um 

a cinco anos 

 
No prazo de mais 

de cinco anos 

 
 

Total 
Fluxos de caixa de instrumentos de cobertura –41  –139  –41  –221 
Ganho/ perda –17  –3  –6  –14 
 
 
Cobertura do valor justo 
O Grupo Linde utiliza swaps de taxa de juro para cobrir a 
exposição às mudanças no valor justo dos ativos financeiros e 
no passivo financeiro, como resultado de mudanças na taxa 
de juro. Se a cobertura for considerada eficaz, a quantia 
escriturada do item coberto será ajustada às mudanças no 
valor justo atribuível ao risco coberto. 

O quadro seguinte apresenta as mudanças nas transações 
subjacentes e nos instrumentos de cobertura das relações de 
cobertura do valor justo reconhecidas em lucros ou prejuízos. 
 
 
119 COBERTURA DO VALOR JUSTO 
 

 
em milhões de €  

 
2014  

 
2013 

De operações cobertas –44  89 
De instrumentos de cobertura 41  –85 
INEFICÁCIA –3  4 

 
 



RELATÓRIO FINANCEIRO LINDE 2014 

 

23
4 

O
U

TR
A

 IN
FO

R
M

A
Ç

Ã
O

 

 
 
 
 
 
 

Cobertura de um investimento líquido  
numa operação no exterior 
O Grupo Linde cobre a sua exposição ao risco de conversão, 
ao contrair empréstimos em moeda estrangeira e ao celebrar 
contratos cambiais a prazo e swaps de taxas de juro de divisas 
cruzadas. Estas coberturas qualificam-se, geralmente, como 
coberturas de um investimento líquido numa operação no 
exterior (anteriormente referido como cobertura do 
investimento líquido), em conformidade com a IAS 39 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e, 
consequentemente, a parcela eficaz da cobertura é transferida 
para o capital próprio. Se a operação estrangeira for 
posteriormente vendida ou abandonada, o montante 
reconhecido no capital próprio é libertado para a declaração 
de lucros ou prejuízos. 

Não foi reconhecido nenhum montante, em 2014 ou 
2013, como resultado da ineficácia em cobertura de 
investimento líquido. 
 
Valor justo dos instrumentos financeiros designados como 
coberturas: 
 
120 VALOR JUSTO DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

DESIGNADOS COMO COBERTURAS 
 

 
em milhões de €  

 
2014  

 
2013 

Cobertura de fluxos de caixa   
Operações cambiais a prazo 2  10 
Taxas de juro/ swaps de taxas de juro de 
divisas cruzadas 

 
–203  

 
93 

Matérias-primas –18  –20 
Passivo financeiro 155  105 
 
Cobertura do valor justo  

 
 

 
 

Swaps de taxas de juro 123  80 
 
Cobertura do investimento líquido 

 
 

 
 

Operações cambiais a prazo –110  51 
Swaps de taxas de juro de divisas 
cruzadas  

–18  40 

Passivo financeiro em moeda  
estrangeira 

 
1373  

 
1232 

TOTAL  1304  1591 
 
 

[30] Demonstração de fluxos de caixa do Grupo 
 
A declaração de fluxos de caixa mostra a origem e aplicação 
de fundos. Em conformidade com a IAS 7 Demonstração dos 
Fluxo de Caixa, os fluxos de caixa das atividades 
operacionais são distinguidos dos fluxos de caixa de 
investimento e de financiamento. 

A caixa e os equivalentes de caixa divulgados na 
demonstração dos fluxos de caixa compreendem o conjunto 
da caixa e dos equivalentes de caixa divulgados na 
demonstração de situação financeira: ou seja, o dinheiro em 
caixa, os saldos bancários e os fundos do mercado monetário 
com um prazo de três meses ou menos. A caixa e os 
equivalentes de caixa de 9 milhões de EUR (2013: 23 
milhões de EUR) estão sujeitos a restrições de levantamento, 
em resultado de restrições à exportação de divisas. O fluxos 
de caixa de atividades de investimento e de financiamento 
são calculados com base nos pagamentos, enquanto o fluxo 
de caixa das atividades operacionais deriva indiretamente do 
lucro antes de impostos sobre o rendimento. 

Quando o fluxo de caixa das atividades operacionais é 
calculado, as mudanças em ativos e passivo são ajustadas 
para os efeitos da conversão de moeda e das mudanças na 
estrutura do Grupo. Como resultado, não é possível 
reconciliar os valores das diferenças entre as rubricas da 
demonstração da situação financeira publicada. 

As distribuições recebidas e os impostos sobre o 
rendimento pagos, incluídos no fluxo de caixa de atividades 
operacionais, são divulgados separadamente. Os influxos de 
caixa de associadas e negócios conjuntos são divulgados em 
fluxos de caixa das atividades operacionais. As receitas 
financeiras de locações financeiras incorporadas (IFRIC 4/ 
IAS 17) foram incluídas em influxos de caixa das atividades 
operacionais, devido ao facto de tal rendimento estar 
claramente relacionado com o negócio operacional do Grupo 
Linde, enquanto os custos de empréstimos capitalizados, de 
42 milhões de EUR (2013: 50 milhões de EUR), são 
divulgados em fluxos de caixa das atividades de 
investimento. Todos os outros pagamentos de juros são 
divulgados em fluxos de caixa das atividades financeiras. 

Para as saídas de caixa relativas às sociedades recém-
consolidadas, consulte a Demonstração de fluxos de caixa do 
Grupo. VER QUADROS 36 E 37, PÁGINAS 160 A 161. Na 
Demonstração da situação financeira do Grupo, foi 
reconhecido um montante de 8 milhões de EUR (2013: 5 
milhões de EUR) como passivo que não está incluído nas 
saídas de caixa das empresas consolidadas. 

O aumento total em caixa e equivalentes de caixa como 
resultado de aquisições foi de 1 milhão de EUR (2013: 18 
milhões de EUR). 

As atividades de investimento compreendem adições e 
alienações de ativos tangíveis, ativos financeiros, ativos 
intangíveis e empresas consolidadas. As adições e alienações 
em moeda estrangeira foram convertidas a taxas médias. 
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[31] Informação por segmentos 
 
A IFRS 8 Segmentos Operacionais exige que os segmentos 
operacionais sejam definidos em função da gestão interna da 
organização. O âmbito das informações financeiras 
preparadas para reporte no segmento corresponde à 
informação disponibilizada ao Conselho de Administração 
completo numa base regular. 

A estrutura organizacional do negócio de gases deriva da 
gestão a nível regional. No decurso da reestruturação interna 
da empresa, no segmento reportável das Américas, a RBU 
da América do Sul foi incorporada na RBU da América do 
Norte, a partir de 1 de janeiro de 2014. A nova Unidade de 
Negócios Regional, RBU das Américas, combina os 
respetivos pontos fortes regionais das duas anteriores RBU 
para formar uma organização conjunta eficiente e está agora 
ainda mais bem posicionada para responder, de forma 
eficaz, às necessidades dos clientes. O negócio operacional 
da Divisão de Gases está, por isso, agora dividido nas 
seguintes sete Unidades de Negócios Regionais: Américas, 
Europa Continental & Setentrional, África & Reino Unido, 
Médio Oriente & Europa de Leste, Sudeste Asiático, Grande 
China e Pacífico Sul. Estes segmentos operacionais foram 
agregados para formarem os três seguintes segmentos 
reportáveis: 
 
– EMEA (Europa, Médio Oriente e África) 
– Ásia/ Pacífico 
– Américas 
 
Os segmentos operacionais têm características económicas 
comparáveis e não existem diferenças significativas entre os 
segmentos operacionais, em termos de produtos e serviços, 
do processo de produção, da diversificação de clientes, dos 
processos de vendas ou do quadro regulador. Devido à 
homogeneidade entre os segmentos, com base nos critérios 
acima listados, a Linde combina os segmentos operacionais, 
de acordo com as responsabilidades dos membros 
individuais do Conselho de Administração, de modo a 
refletirem a estrutura organizacional interna, no reporte 
externo do Grupo. 

A Divisão de Engenharia e as Outras Atividades são 
geridas separadamente, numa base global. Em conformidade 
com a IFRS 8, o Grupo Linde reporta, por isso, através de  
cinco segmentos reportáveis. A coluna “Reconciliação” 
compreende as atividades corporativas e os ajustamentos de 
consolidação. VER QUADRO 39, PÁGINAS 164 A 65. 

A seguir, é apresentada uma breve descrição dos 
segmentos reportáveis: 
 
Divisão de Gases 
(EMEA, Ásia/ Pacífico e Américas): 
As atividades da Divisão de Gases compreendem a 
produção, venda e distribuição de gases para aplicações na 
indústria, medicina, proteção ambiental e em investigação e 
desenvolvimento. Além disso, esta divisão oferece 
conhecimento de aplicação técnica, serviços especializados e 
o hardware necessário para utilizar os gases. O modelo de 
negócio dos três segmentos reportáveis da Divisão de Gases 
(EMEA, Ásia/ Pacífico e Américas) é, em grande parte, 
idêntico em cada segmento. 

Divisão de Engenharia: 
As atividades da Divisão de Engenharia compreendem a 
conceção e realização, chave na mão, de fábricas de olefina, 
fábricas para a produção de hidrogénio e gás de síntese e o 
processamento de gás natural, e fábricas de separação de 
gases. Esta divisão também desenvolve e fabrica 
componentes de fábrica e oferece serviços especializados. 
 
Outras Atividades: 
As Outras Atividades compreendem a Gist, líder no 
fornecimento de soluções de logística e de cadeia de 
abastecimento, com operações comerciais, principalmente, no 
Reino Unido. 
 
 
Políticas contabilísticas dos segmentos 
Nos segmentos reportáveis, aplicam-se as mesmas políticas 
contabilísticas, tal como estão estabelecidas na NOTA [7]. As 
exceções aplicam-se ao financiamento do Grupo, que é 
atribuído aos corporativos. As responsabilidades com pensões 
são atribuídas ao segmento em que os colaboradores 
relevantes trabalham. A provisão para responsabilidades com 
pensões já existentes, decorrente do plano de pensões do 
BOC, em relação às pessoas jurídicas, no Reino Unido, é 
atribuída ao segmento da EMEA. O custo do serviço foi 
cobrado à EMEA e aos segmentos corporativos. As 
transações entre os segmentos reportáveis, descritas 
anteriormente, são conduzidas nas mesmas condições que 
para terceiros não relacionados. 

Para chegar ao valor da Divisão de Gases, como um todo, 
a partir dos valores dos três segmentos reportáveis da Divisão 
de Gases, foram aplicados ajustamentos de consolidação de 
124 milhões de EUR (2013: 117 milhões de EUR) à receita. 
Por isso, não é possível chegar ao valor da Divisão de Gases, 
como um todo, por uma mera soma dos valores dos 
segmentos reportáveis da Divisão de Gases. 

O lucro do segmento é calculado com base no lucro de 
exploração. 

As despesas de capital por segmento representam os 
montantes investidos durante o exercício, do ponto de vista da 
subsidiária. Na coluna “Reconciliação” estão não só incluídos 
os ajustamentos de consolidação exigidos, do ponto de vista 
do Grupo, mas também os ajustamentos como resultado de 
variações no custo de aquisição e fabricação do Grupo, como 
resultado de fornecimentos efetuados pela Divisão de 
Engenharia à Divisão de Gases. 

Em seguida é apresentada a reconciliação da receita do 
segmento com a receita do grupo e do lucro operacional do 
segmento com os resultados do Grupo antes de impostos 
sobre o rendimento: 
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121 RECONCILIAÇÕES DA RECEITA DO SEGMENTO 

COM O RESULTADO DO SEGMENTO 
 

 
em milhões de €  

 
2014  

 
2013 

Receita   
Receita total dos  
segmentos reportáveis  

17 655  17 413 

Consolidação –608  –758 
RECEITA DO GRUPO  17 047  16 655 
 
Lucro operacional 

  

Lucro operacional dos  
segmentos reportáveis 

 
4197  

 
4219 

Lucro operacional das atividades 
corporativas 

 
–246  

 
–225 

Custos de reestruturação (item não 
recorrente)  

 
66  

 
– 

Amortização e depreciação  1969  1795 
Receitas financeiras  50 98 
Despesas financeiras  415  475 
Consolidação  –31  –28 
LUCRO ANTES DE IMPOSTOS 1520  1794 

 
 
 
[32] Colaboradores 
 
O número médio de colaboradores (incluindo colaboradores a 
tempo parcial proporcionalmente) poderá ser analisado da 
seguinte maneira: 
 
122 COLABORADORES POR SEGMENTO REPORTÁVEL 
 

  
2014 

 
2013 

Divisão de Gases  52 361  51 463 
EMEA  21 669  21 597 
Ásia/ Pacífico  12 205  11 976 
Américas  18 487  17 890 

Divisão de Engenharia  7192  6790 
Outras Atividades  4769  4823 
GRUPO  64 322  63 076 

 
Em 2014, o número médio de colaboradores nas empresas 
incluídas nas demonstrações financeiras do Grupo, numa base 
de linha a linha, era de 164 (2014: 169). 
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[33] Recomendação para a 
aprovação das demonstrações  
financeiras anuais e apropriação 
do lucro da Linde AG 
 
 
O lucros não atribuídos da Linde Aktiengesellschaft, a 31 de 
dezembro de 2014, eram de 584 759 923,65 EUR (2013: 
556 763 409,00 EUR). 

As demonstrações financeiras anuais da Linde AG, 
elaboradas em conformidade com o Código Comercial 
Alemão (HGB) e a Lei das Sociedades por Ações Alemã 
(AktG), são publicadas e apresentadas no Diário Oficial da 
União alemão (Bundesanzeiger). 
 
123 BALANÇO DA LINDE AG – ATIVOS 
 

 
em milhões de €  

 
31.12.2014  

 
31.12.2013 

Ativos intangíveis  111  110 
Ativos tangíveis  381  370 
Ativos financeiros  17 601  17 528 
ATIVOS NÃO CORRENTES  18 093  18 008 
Inventários  2345  1655 

deduzidos os adiantamentos  
recebidos de clientes 

 
–2345  

 
–1655 

Contas a receber e outros ativos  1668  1486 
Valores mobiliários  500  149 
Ativos líquidos 379  491 
ATIVOS CIRCULANTES  2547  2126 
Despesas antecipadas e encargos 
diferidos 

 
23  

 
20 

ATIVOS TOTAIS  20 663  20 154 
 
 
124 BALANÇO DA LINDE AG – CAPITAL PRÓPRIO E 

PASSIVO 
 

 
em milhões de €  

 
31.12.2014  

 
31.12.2013 

Capital subscrito  475  475 
Capital autorizado 
condicionalmente de 62 milhões de 
€ (2013: 62 milhões de €) 

  

Reserva de capital  6564  6562 
Reservas de lucros  2138  2075 
Lucros não atribuídos 585  557 
CAPITAL PRÓPRIO  9762  9669 
Provisões para pensões e obrigações 
similares  

184  512 

Outras provisões  772  840 
PROVISÕES 956  1352 
PASSIVO  9945  9133 
TOTAL DE CAPITAL PRÓPRIO 
E PASSIVO  

20 663  20 154 

 

125 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DA LINDE AG 
 

 
em milhões de €  

 
2014  

 
2013 

RECEITA  1888  2,193 
Custo das vendas  1134  1442 
LUCRO BRUTO  754  751 
Despesas de marketing e vendas  297  294 
Custos de investigação e desenvolvimento 128  126 
Despesas administrativas gerais 358  348 
Outros proveitos operacionais 297  395 
Outras despesas operacionais  231  248 
Rendimento do investimento 680  600 
Outros juros e encargos similares 279  270 

dos quais de empresas subsidiárias 214 
milhões de € (2013:  229 milhões de €) 

  

Amortização de ativos financeiros e valores 
mobiliários detidos como ativos circulantes  

11  13 

Juros e encargos similares 402  421 
dos quais de empresas subsidiárias 232 
milhões de € (2013: 232 milhões de €) 

  

LUCROS DE ATIVIDADES NORMAIS 583  566 
Despesa de imposto sobre o rendimento –70  4 
LUCRO DO EXERCÍCIO  653  562 
Transferência para reservas de lucros –68  –5 
LUCRO NÃO APROPRIADO 585  557 

 
 
O Conselho de Administração recomenda que, quando as 
demonstrações financeiras anuais da Linde AG forem 
aprovadas, na reunião do Conselho de Supervisão de 13 de 
março de 2015, o Conselho de Supervisão proponha que seja 
votada na Assembleia Geral Anual de 12 de maio de 2015 a 
aplicação dos resultados de 584 759 923,65 EUR (2013: 556 
763 409,00 EUR): 
 
– o pagamento de um dividendo de 3,15 EUR (2013: 3,00 

EUR) por ação sem indicação de valor nominal com direito 
a dividendo. O pagamento total de dividendos de 185 638 
071 (2013: 185 587 803) ações sem indicação do valor 
nominal com direito a dividendo ascende a 584 759 923,65 
EUR (2013: 556 763 409,00 EUR). 

 
As 95 109 ações próprias, detidas pela Empresa, sem 
qualquer direito a dividendo no momento da proposta, não 
são incluídas no cálculo do montante a ser distribuído. 
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[34] Transações com partes relacionadas 
 
Além das empresas subsidiárias incluídas nas 
demonstrações financeiras do Grupo, a Linde AG está 
relacionada, direta ou indiretamente, durante a realização 
das suas atividades comerciais normais, com subsidiárias 
não consolidadas, negócios conjuntos e associadas. As 
relações comerciais com estas empresas são geralmente 
conduzidas nas mesmas condições que para terceiros não 
relacionados. Na lista de participações sociais, organizadas 
por divisão, são divulgadas as empresas associadas que são  
 

controladas pelo Grupo Linde ou sobre as quais o Grupo 
Linde pode exercer uma influência significativa. 

A lista completa de participações sociais do Grupo (VER 
NOTA [41]) foi apresentada na versão eletrónica do Diário 
Oficial da União alemão. A informação sobre a remuneração 
do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão 
está exposta na NOTA [35]. 

O volume de transações do Grupo Linde com estas partes 
relacionadas é apresentado em seguida. Serviços prestados 
pelo Grupo a partes relacionadas: 
 

 
126 RECEITA COM PARTES RELACIONADAS 
 

 
2014 

 
2013 

 
 
 
em milhões de €  

 
Subsidiárias 

não 
consolidadas 

 
Associadas 

ou negócios 
conjuntos 

 
Outras 
partes 

relacionadas 

 
 
 

Total 

 
Subsidiárias 

não 
consolidadas 

 
Associadas 

ou negócios 
conjuntos 

 
Outras 
partes 

relacionadas 

 
 
 

Total 
Vendas de bens –  12  –  12  1  5  –  6 
Receita baseada em PoC –  19  –  19  –  4 – 4 
Outra receita –  1  –  1  –  1  –  1 

 
 

Serviços prestados pelas partes relacionadas ao Grupo: 
 
127 BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS A PARTES RELACIONADAS 
 

 
2014 

 
2013 

 
 
 
em milhões de €  

 
Subsidiárias 

não 
consolidadas 

 
Associadas 

ou negócios 
conjuntos 

 
Outras 
partes 

relacionadas 

 
 
 

Total 

 
Subsidiárias 

não 
consolidadas 

 
Associadas 

ou negócios 
conjuntos 

 
Outras 
partes 

relacionadas 

 
 
 

Total 
Bens e serviços adquiridos a 
partes relacionadas 

 
5 

 
120 

 
–  

 
125 

 
8 

 
117 

 
–  

 
125 

 
 

As pessoas relacionadas são, principalmente, os membros do 
Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão. 
Em 2014, não foram realizadas transações significativas entre 
o Grupo Linde e membros do Conselho de Administração e 
do Conselho de Supervisão ou membros das suas famílias 
que estivessem fora das fronteiras de empregos, acordos de 
serviço e nomeação ou contratos de remuneração existentes. 

Alguns membros do Conselho de Administração e do 
Conselho de Supervisão da Linde ocupam cargos similares 
em outras empresas. A Linde tem relações comerciais 
normais com virtualmente todas essas empresas. A venda e 
compra de bens e serviços a essas empresas têm lugar nas 
condições normais de mercado. 
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Na data de balanço, as contas a receber e passivo com partes 
relacionadas eram os seguintes: 
 
 
 
128 CONTAS A RECEBER E PASSIVO COM PARTES RELACIONADAS 
 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

 
 
 
em milhões de €  

 
Subsidiárias 

não 
consolidadas 

 
Associadas 

ou negócios 
conjuntos 

 
Outras 
partes 

relacionadas 

 
 
 

Total 

 
Subsidiárias 

não 
consolidadas 

 
Associadas 

ou negócios 
conjuntos 

 
Outras 
partes 

relacionadas 

 
 
 

Total 
Contas a receber de partes 
relacionadas  

–  14  –  17  4  38  –  42 

Passivo com partes 
relacionadas 

–  36  –  37  1  37 – 38 

 
 
Além disso, na data de balanço, havia acordos de garantia 
livres de encargos, relativos a associadas e negócios 
conjuntos de 4 milhões de EUR (2013: 8 milhões de EUR). 
São divulgados como passivo contingente na NOTA [38]. Na 
data de balanço, também havia pedidos de compra em aberto, 
relativos a negócios conjuntos de 36 milhões de EUR (2013: 
25 milhões de EUR). 
 
 
 

[35] Informação adicional 
sobre o Conselho de Supervisão 
e o Conselho de Administração 
 
A seguir, são divulgados os emolumentos totais do Conselho 
de Administração e do Conselho de Supervisão, tal como é 
exigido pelo § 315a (1), em conjugação com o § 314 (1), n.º 
6, do Código Comercial Alemão (HGB). É igualmente 
reportada nesta Nota a informação exigida pela IAS 24.17 
sobre os emolumentos totais do Conselho de Administração. 
 
Conselho de Supervisão 
Os emolumentos dos membros do Conselho de Supervisão 
são baseados nas provisões relevantes estabelecidas nos 
estatutos da sociedade, que foram alteradas por uma 
resolução aprovada na Assembleia Geral Anual, realizada a 
29 de maio de 2013, com efeitos a partir de 30 de maio de 
2013. Os emolumentos do Conselho de Supervisão para o 
exercício de 2013 compreendiam, assim, dois elementos: um 
elemento baseado nos estatutos da sociedade que vigoraram 
até 29 de maio de 2013 e um elemento baseado nos estatutos 
da sociedade que se aplicaram a partir de 30 de maio de 
2013. Os emolumentos totais do Conselho de Supervisão, 
apresentados no quadro seguinte, são baseados no custo 
incorrido no exercício, em conformidade com a IAS 24.17: 
 
129 EMOLUMENTOS DO CONSELHO DE 

SUPERVISÃO (INCL. IVA)  
 

 
em €  

 
2014  

 
2013 

Emolumentos fixos  2 891,700 2 129 509 
Emolumentos variáveis  –  720 241 
Senhas de presença  94 010  68 425 
EMOLUMENTOS TOTAIS 2 985 710  2 918 175 

 
 

A 31 de dezembro de 2014, não havia adiantamentos ou 
empréstimos a membros do Conselho de Supervisão. 
Também fora este o caso a 31 de dezembro de 2013. 
 
Conselho de Administração 
Os emolumentos totais do Conselho de Administração, em 
conformidade com as provisões do Código Comercial 
Alemão (HGB) e as Normas de Contabilidade Alemãs DRS 
17, foram os seguintes: 
 
130 EMOLUMENTOS DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O 
CÓDIGO COMERCIAL ALEMÃO (HGB) 

 
 
em €  

 
2014 

 
2013 

Emolumentos fixos/ Prestações 
em espécie/ Outros benefícios  

 
4 263 230  

 
3 926 278 

Emolumentos em caixa 
variáveis a curto prazo 

 
4 622 705  

 
5 649 615 

Emolumentos em caixa 
variáveis a longo prazo 

 
3 081 804  

 
3 766 410 

EMOLUMENTOS TOTAIS 
EM CAIXA 

 
11 967 739  

 
13 342 303 

Plano de Incentivo de Longo 
Prazo (valor na data da 
concessão)  

 
3 124 883  

 
3 500 320 

EMOLUMENTOS TOTAIS 15 092 622  16 842 623 
Custo do serviço para as 
responsabilidades com pensões  

 
1 022 807  

 
1 676 183 

EMOLUMENTOS TOTAIS 
(HGB)  

 
16 115 429  

 
18 518 806 
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131 AÇÕES CONCEDIDAS DE PAGAMENTOS BASEADOS EM AÇÕES 
 

  
2014 

 
2013 

  
 
 

unidades 

 
Preço por unidade 

quando concedidas  
em €  

 
 
 

unidades 

 
Preço por unidade 

quando concedidas  
em €  

Opções (PILP 2012)  38 450  65,02  46 543  60,16 
Ações paritárias (PILP 2012)  4463  140,01  5228  133,95 
Ações virtuais –  –  25 870  145,59 

 
 
Em 2014 e 2013, não houve adiantamentos ou empréstimos 
a membros do Conselho de Administração. 

A remuneração total paga a antigos membros do 
Conselho de Administração e aos seus dependentes 
sobreviventes ascendeu a 3 290 586 EUR (2013: 2 830 896 
EUR). Foi feita uma provisão de 58 273 773 EUR (2013: 37 
150 987 EUR) no Grupo Linde para as pensões atuais e os 
futuros benefícios de pensões, em relação aos antigos 
membros do Conselho de Administração e aos seus 
dependentes sobreviventes. Na Linde AG, a provisão 
correspondente foi de 44 793 684 EUR (2013: 32 921 398 
EUR). 
 
Os emolumentos do Conselho de Administração, em 
conformidade com a IAS 24.17, baseados no custo incorrido 
no exercício, foram os seguintes: 
 
132 EMOLUMENTOS DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS 
IFRS 

 
 
em €  

 
2014  

 
2013 

Emolumentos em caixa de curto 
prazo  

 
8 885 935  

 
9 575 893 

Emolumentos em caixa de 
longo prazo  

 
3 081 804  

 
3 766 410 

EMOLUMENTOS TOTAIS 
EM CAIXA 

 
11 967 739  

 
13 342 303 

Mudança no valor das ações 
virtuais 

 
285 411  

 
472 661 

Custo do Plano de Incentivo de 
Longo Prazo  

 
4 869 835  

 
2 064 218 

Custo do serviço para as 
responsabilidades com pensões  

 
1 228 535  

 
2 092 301 

EMOLUMENTOS TOTAIS 
(IFRS)  

 
18 351 520  

 
17 971 483 

 
Além disso, surgiram benefícios pós-emprego de 582 mil 
EUR no decurso de 2014. 

O  relatório sobre remunerações apresenta as 
características básicas e a estrutura da remuneração do 
Conselho de Administração. É apresentado nas PÁGINAS 
58 A 74 DO RELATÓRIO FINANCEIRO DE 2014, como 
parte do relatório de gestão combinada. 

[36] Declaração de Conformidade 
com o Código de Governação 
Corporativa Alemão e Declaração  
sobre Governação Corporativa em  
conformidade com o § 289a do  
Código Comercial Alemão (HGB) 
 
O Conselho de Administração e o Conselho de Supervisão da 
Linde AG aprovou a declaração prescrita, nos termos do § 
161 da Lei das Sociedades por Ações Alemã (AktG) sobre as 
recomendações do Código de Governação Corporativa 
Alemão, e tornou-a acessível aos acionistas, a título 
permanente. A Declaração de Conformidade foi publicada na 
Internet em 
WWW.LINDE.COM/DECLARATIONOFCOMPLIANCE. 

A Declaração sobre Governação Corporativa poderá ser 
encontrada na Internet em 
WWW.LINDE.COM/CORPORATEGOVERNANCE. 

Na secção Governação Corporativa, do Relatório 
Financeiro, é apresentado um comentário pormenorizado 
sobre a governação corporativa da Linde. 
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[37] Outros cargos dos conselheiros 
 
[As divulgações sobre outros cargos dos conselheiros são 
de 31 de dezembro de 2014] 
 
Conselho de Supervisão 
Os membros do Conselho de Supervisão da Linde 
Aktiengesellschaft são membros dos seguintes outros 
conselhos de supervisão estatutários alemães e conselhos 
alemães e estrangeiros comparáveis: 
 
DR. MANFRED SCHNEIDER 
Presidente do Conselho de Supervisão da Linde AG, 
Anterior Presidente do Conselho de Supervisão da Bayer 
AG 
 
– GABINETES EXTERNOS: 

RWE AG (Presidente) 
 
HANS-DIETER KATTE 
Vice-Presidente do Conselho de Supervisão da Linde AG, 
Presidente Conselho de Empresa de Pullach, 
Divisão de Engenharia, Linde AG 
 
MICHAEL DIEKMANN 
Segundo Vice-Presidente do Conselho de Supervisão da 
Linde AG, 
Presidente do Conselho de Administração da Allianz SE 
 
– GABINETES EXTERNOS: 

BASF SE (Vice-Presidente) 
Siemens AG 
 

– ESCRITÓRIOS DO GRUPO: 
Allianz Asset Management AG (Presidente) 
Allianz Deutschland AG 
 

– ESCRITÓRIOS DO GRUPO: 
Allianz França S.A. 
(Vice- Presidente do Conselho de Administração) 
Allianz S.p.A. 
(Membro do Conselho de Administração) 

 
PROFESSOR DR. 
ANN-KRISTIN ACHLEITNER 
Professor da Universidade  
Técnica de Munique (TUM) 
 
– GABINETES EXTERNOS: 

METRO AG 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft, Munique 
 

– GABINETES EXTERNOS: 
GDF SUEZ SA, Paris, França 
(Membro do Conselho de Administração) 

 
DR. CLEMENS BÖRSIG 
Presidente do Conselho de Administração da 
Deutsche Bank Foundation, 
Anterior Presidente do Conselho de Supervisão do 
Deutsche Bank AG 
 
– GABINETES EXTERNOS: 

Bayer AG 
Daimler AG 
 

– GABINETES EXTERNOS: 
Emerson Electric Company 
(Membro do Conselho de Administração) 
Istituto per le Opere di Religione (IOR) 
(Membro do Conselho de Superintendência) 

 
ANKE COUTURIER 
Responsável das Pensões Globais, Linde AG 
 
FRANZ FEHRENBACH 
Presidente do Conselho de Supervisão da Robert Bosch 
GmbH, 
Sócio-gerente da Robert Bosch Industrietreuhand KG 
 
– GABINETES EXTERNOS: 

BASF SE 
Robert Bosch GmbH (Presidente) 
STIHL AG (Vice-Presidente) 
 

– GABINETES EXTERNOS: 
STIHL Holding AG & Co. KG 
(Membro do Conselho Consultivo) 

 
GERNOT HAHL 
Presidente do Conselho de Empresa de Worms, 
Divisão de Gases, Linde AG 
 
DR. MARTIN KIMMICH 
Segundo Representante Autorizado, IG Metall Munique 
 
– GABINETES EXTERNOS: 

MTU Aero Engines AG 
Nokia Solutions e Networks Management GmbH 

 
KLAUS-PETER MÜLLER 
Presidente do Conselho de Supervisão do Commerzbank AG 
 
– GABINETES EXTERNOS: 

Commerzbank AG (Presidente) 
Fresenius Management SE 
Fresenius SE & Co. KGaA 
 

– GABINETES EXTERNOS: 
Parker Hannifin Corporation 
(Membro do Conselho de Administração) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– CARGOS EM OUTROS CONSELHOS DE 

SUPERVISÃO ESTATUTÁRIOS ALEMÃES. 
 
– CARGOS EM CONSELHOS ALEMÃES E 

ESTRANGEIROS COMPARÁVEIS. 
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XAVER SCHMIDT 
Secretário do Conselho de Administração da IG Bergbau, 
Chemie, Energie, Hannover 
 
– ESCRITÓRIOS DO GRUPO: 

Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum 
Bergmannsheil GmbH 
(Presidente Suplente) 

 
FRANK SONNTAG 
Presidente do Conselho de Empresa da 
Linde Engineering Dresden GmbH 

Conselho de Administração 
Para além das suas funções de gestão em empresas 
individuais não afiliadas e em empresas em que é realizado 
um investimento, os membros do Conselho de Administração 
da Linde Aktiengesellschaft são membros dos seguintes 
outros conselhos de supervisão estatutários alemães e 
conselhos alemães e estrangeiros comparáveis: 
 
DR. WOLFGANG BÜCHELE 
Membro do Conselho de Administração (desde 1 de maio de 
2014) 
Presidente do Conselho de Administração (desde 20 de maio 
de 2014) 
 
– GABINETES EXTERNOS: 

Merck KGaA (Presidente) 
 

– GABINETES EXTERNOS: 
E. Merck KG 
(Membro do Conselho de Parceiros) 
Kemira Oyi, Finlândia 
(Membro do Conselho de Administração) 

 
PROFESSOR DR. ALDO BELLONI 
Membro do Conselho de Administração 
 
THOMAS BLADES 
Membro do Conselho de Administração 
 
GEORG DENOKE 
Membro do Conselho de Administração 
 
SANJIV LAMBA 
Membro do Conselho de Administração 
 
– ESCRITÓRIOS DO GRUPO: 

LINDE INDIA LIMITED 
(Presidente do Conselho de Administração) 

 
Os seguintes membros saíram do Conselho de 
Administração no exercício de 2014: 
(A informação disponibilizada refere-se à data de saída.) 
 
PROFESSOR DR. WOLFGANG REITZLE 
Presidente do Conselho de Administração 
(saiu a 20 de maio de 2014) 
 
– GABINETES EXTERNOS: 

Axel Springer SE (desde 16 de abril de 2014) 
Continental AG (Presidente) 
Medical Park AG 
 

– GABINETES EXTERNOS: 
Holcim Ltd., Suíça 
(Presidente do Conselho de Administração desde 29 de 
abril de 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
– CARGOS EM OUTROS CONSELHOS DE 

SUPERVISÃO ESTATUTÁRIOS ALEMÃES. 
 
– CARGOS EM CONSELHOS ALEMÃES E 

ESTRANGEIROS COMPARÁVEIS. 
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[38] Passivo contingente e 
outros compromissos financeiros 
 
133 PASSIVO CONTINGENTE 
 

 
em milhões de €  

 
31.12.2014  

 
31.12.2013 

Garantias (Guarantees) 3  1 
Garantias (Warranties)  15  141 
Outro passivo contingente 64  32 
TOTAL  82  47 

 

1 Ajustado. 
 
Acordos de garantias (warranties e guarantees) 
O passivo contingente surge na Linde, principalmente, a 
partir de acordos de garantias (warranties e guarantees). Em 
casos excecionais, a Linde celebra acordos de garantia com 
os bancos para assegurar os empréstimos em subsidiárias não 
consolidadas. 
 
Outras contingências 
A Divisão de Engenharia celebra regularmente contratos com 
parceiros de consórcio para a construção de fábricas 
industriais chave na mão, em que os parceiros de consórcio 
assumem a responsabilidade conjunta e solidária com o 
cliente para o volume total do contrato. Há aqui regras 
internas claras sobre a forma como a responsabilidade deverá 
ser dividida entre os parceiros. Atualmente, há encomendas 
para a construção de fábricas, com um dos nossos parceiros 
de consórcio, que totalizam 1106 milhões de EUR (2013: 
1129 milhões de EUR). De momento, a Linde antecipa que 
não haverá reclamação de responsabilidade conjunta e 
solidária e, por isso, não revelou qualquer passivo 
contingente em relação a estes contratos. 
 
Outros compromissos financeiros 
Os outros compromissos financeiros incluem compromissos 
de locação relativos a locações operacionais e compromissos 
relativos a encomendas. Os compromissos relativos a 
encomendas são em relação a encomendas pendentes, para as 
quais já foi acordada uma obrigação contratual de pagamento. 
 
134 OUTROS COMPROMISSOS FINANCEIROS 
 

 
em milhões de €  

 
31.12.2014  

 
31.12.2013 

Obrigações relativas a locações 
operacionais não canceláveis 

 
564  

 
564 

Compromisso de despesas de 
capital (ativos fixos tangíveis) 

 
383  

 
375 

Compromisso de despesas de 
capital (ativos fixos intangíveis)  

 
8  

 
11 

TOTAL  955  950 

O total dos pagamentos mínimos de locações, relativos a 
locações operacionais não canceláveis, são analisados por data 
de vencimento, da seguinte forma: 
 
135 AQUISIÇÕES DE LOCAÇÕES 
 

 
em milhões de €  

 
31.12.2014  

 
31.12.2013 

Total dos pagamentos mínimos 
de locações (investimento 
bruto) 

  

devidos no prazo de um ano 145  152 
devidos no prazo de um a 
cinco anos  

284  274 

devidos no prazo de mais de 
cinco anos 

135  138 

TOTAL  564  564 
 
 
Os pagamentos mínimos de locações dizem respeito a 
edifícios locados, equipamento técnico, acessórios, mobiliário 
e equipamento (adjudicação de contratos de locação). Dizem 
respeito a um grande número de contratos individuais. No 
exercício de 2014, foram reconhecidos custos decorrentes de 
locações operacionais de 246 milhões de EUR (2013: 237 
milhões de EUR). 
 
Litígios 
O Grupo Linde ou uma das empresas do Grupo estão 
envolvidos em processos judiciais ou de arbitragem atuais ou 
previsíveis no decurso normal dos negócios. 

Em 2010, a autoridade da concorrência brasileira CADE 
aplicou coimas a uma série de empresas de gases, incluindo a 
subsidiária brasileira da Linde, em razão de conduta comercial 
anticoncorrencial, nos anos de 1998 a 2004. O montante 
relativo ao Grupo Linde é de cerca de 188 milhões de BRL. 
Com base na taxa de câmbio corrente na data de balanço, isso 
é equivalente a cerca de 60 milhões de EUR. Visto da 
perspetiva dos dias de hoje, a Linde assume que esta decisão 
não irá resistir a um recurso judicial. 

A Linde é igualmente parte interessada em diversos 
processos judiciais ou de arbitragem atuais ou previsíveis, em 
relação aos quais a probabilidade de uma alegação é 
improvável ou o impacto sobre a situação económica do 
Grupo Linde seria imaterial. Foram feitas provisões 
adequadas, na empresa relevante do Grupo, para um potencial 
passivo financeiro relativamente a todos os outros processos 
em que a Linde está envolvida. 
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[39] Honorários e serviços dos auditores 
 
A KPMG, auditora das demonstrações financeiras do Grupo, 
ofereceu os seguintes serviços a empresas do Grupo Linde: 
 
136 HONORÁRIOS E SERVIÇOS DOS AUDITORES 

 
  

2014 
 

2013 
 
 
em milhões de € 

 
 

Grupo 

 
Da própria 
KPMG AG1  

 
 

Grupo 

 
Da própria 
KPMG AG1  

Auditoria (incluindo despesas) 10  3  10  3 
Outros serviços de certificação 2  1  2  1 
Consultadoria fiscal 1  –  1  – 
Outros serviços –  –  1  1 
TOTAL  13  4  14  5 
 

1 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 
 
No quadro anterior, a auditoria inclui os honorários para a 
auditoria das demonstrações financeiras consolidadas do 
Grupo Linde, das demonstrações financeiras anuais 
estatutárias da Linde AG e das subsidiárias incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas. 

Os outros serviços de certificação, compreendem, 
sobretudo, avaliações dos relatórios trimestrais, emissão de 
uma carta de conforto, análises de devida diligência, 
confirmação de conformidade com acordos contratuais 
específicos e outros procedimentos de análise. 

Os custos de consultadoria fiscal referem-se, 
principalmente, à elaboração de declarações fiscais, à 
análises de preços de transferência e ao aconselhamento 
fiscal relativo a transações comerciais atuais ou propostas. 
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[40] Reconciliação dos valores  
financeiros principais 
 
O principais dados financeiros relativos ao Grupo Linde são 
apresentados a seguir, após um ajustamento para itens não 
recorrentes. Os itens não recorrentes são itens que, devido à 
sua natureza, frequência e/ ou extensão, são suscetíveis de 
terem um impacto adverso sobre a precisão com que os 
indicadores de desempenho financeiro refletem a 
sustentabilidade da capacidade de ganho do Grupo Linde no 
mercado de capitais. 
 
137 PRINCIPAIS VALORES FINANCEIROS AJUSTADOS PARA ITENS NÃO RECORRENTES 
 

  
31.12.2014 

 
31.12.2013 

 
 
 
 
 
em milhões de € 

 
 
 
 

Conforme 
relatado 

 
 
 
 

Itens não 
recorrentes 

 
Principais 

valores 
financeiros antes 

de itens não 
recorrentes 

 
 
 
 

Conforme 
relatado 

 
 
 
 

Itens não 
recorrentes 

 
Principais 

valores 
financeiros antes 

de itens não 
recorrentes 

Receita  17 047 –  17 047  16 655  –  16 655 
Custo das vendas  –11 297  223  –11 074  –10 642  –  –10 642 
LUCRO BRUTO  5750  223  5973  6013  –  6013 
Custos de investigação e desenvolvimento, marketing,  
vendas e despesas administrativas  

 
–4070  

 
68  

 
–4002  

 
–4023  

 
–  

 
–4023 

Outras receitas e despesas operacionais 183  4  187  165  –  165 
Participação no lucro ou prejuízo de associadas e 
negócios conjuntos (no capital próprio)  

 
22  

 
–  

 
22  

 
16  

 
–  

 
16 

EBIT  1885  295  2180  2171  –  2171 
Resultado financeiro –365  –  –365  –377  –  –377 
Despesa de imposto sobre o rendimento –358  –25  –383  –364  –  –364 
LUCRO DO EXERCÍCIO  1162  270  1432  1430  –  1430 

atribuível a acionistas da Linde AG  1102  221 1323  1317  –  1317 
atribuível a interesses que não controlam  60  49  109  113  –  113 

 
EBIT  

 
1885  

 
295  

 
2180  

 
2171  

 
–  

 
2171 

Amortização de ativos intangíveis 
e depreciação de ativos tangíveis  

 
–1969  

 
229  

 
–1740  

 
–1795  

 
–  

 
–1795 

LUCRO DE EXPLORAÇÃO  3854  66  3920  3966  –  3966 
 
Capital próprio incluindo interesses que não controlam  

 
14 267  

 
270  

 
14 537  

 
13 586  

 
–  

 
13 586 

Mais: Dívida financeira 9856  –  9856  9577  –  9577 
Mais: Passivo de locações financeiras  74  –  74  78  –  78 
Menos: Contas a receber de locações financeiras  298  –  298  327  –  327 
Menos: Caixa, equivalentes de caixa e valores mobiliários  1658  –  1658  1348  –  1348 
Mais: Obrigações líquidas com pensões 1094  –  1094  784  –  784 
CAPITAL INVESTIDO 23 335  270  23 605  22 350  –  22 350 
 
LUCROS POR AÇÃO em € – NÃO DILUÍDOS  

 
5,94  

 
 

 
7,13 

 
7,10 

  
7,10 

LUCROS POR AÇÃO em € – DILUÍDOS 5,91   7,10  7,08   7,08 
RETORNO SOBRE O CAPITAL INVESTIDO 
(ROCE) em %  

 
8,3  

  
9,5  

 
9,7  

  
9,7 
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[41] Lista de participações no  
Grupo Linde e na Linde AG a  
31 de Dezembro de 2014, em  
conformidade com o disposto  
no § 313 (2), n.º 4 do Código  
Comercial Alemão (HGB) 

Os resultados das empresas adquiridas em 2014 estão 
incluídos a partir da data de aquisição. As informações sobre 
o capital próprio,o resultado líquido e o prejuízo líquido das 
empresas são relativas a 31 de dezembro de 2014 e estão em 
conformidade com as Normas Internacionais de 
Contabilidade, a menos que seja especificamente revelado a 
seguir. 
 

 
 
 
 
 
138 EMPRESAS INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO GRUPO (EM CONFORMIDADE COM A IFRS 

10) 
 

 
 
 
 

Sede social 

 
 
 
 

País 

 
 
 
 

Participação 

 
 

Da 
própria 

Linde AG 

 
 
 

Capital 
próprio 

 
Resultado 

líquido/ 
perda 

líquida 

 
 
 
 

Nota 
 
 

   
 
 

em % 

 
 
 

em % 

 
em 

milhões 
de € 

 
em 

milhões 
de € 

 

Divisão de Gases        
 
EMEA 

       

AFROX – África Oxigénio, Limitada  Luanda  AGO  100   –0,1  0,4  c, d 
LINDE GAS MIDDLE EAST LLC  Abu Dhabi  ARE  49  49  11,4  –1,7  f 
LINDE HEALTH CARE MIDDLE EAST LLC  Abu Dhabi  ARE  49  49  –1,1  –2,9  f 
LINDE HELIUM M E FZCO  Jebel Ali  ARE  100   3,4  0,2  
Linde Electronics GmbH  Stadl-Paura  AUT  100   10,8  2,1  
Linde Gas GmbH  Stadl-Paura  AUT  100   230,8  24,9  
 
PROVISIS Gase & Service GmbH 

Bad Wimsbach-
Neydharting 

 
AUT  

 
100  

  
0,5  

 
0,1 

 

Chemogas N. V.  Grimbergen  BEL  100   8,0  2,5  
Linde Gas Belgium NV  Grimbergen  BEL  100   1,2  0,8  
Linde Homecare Belgium SPRL  Scalyn  BEL  100  100  4,0  0,0  
Linde Gas Bulgaria EOOD  Stara Zagora  BGR  100   8,8 0,1  
Linde Gas BH d. o. o.  Zenica  BIH  85  85  3,9  –0,3  
“Linde Gaz Bel” FLLC  Telmy  BLR  100  99  1,2  0,1  
AFROX GAS & ENGINEERING SUPPLIES 
(BOTSWANA) (PTY) LIMITED  

 
Gaborone  

 
BWA  

 
100  

  
0,0  

 
0,0 

 

BOTSWANA OXYGEN COMPANY 
(PTY) LIMITED 

 
Gaborone  

 
BWA  

 
100  

  
1,4  

 
1,3  

 
d 

BOTSWANA STEEL ENGINEERING 
(PTY) LIMITED  

 
Gaborone  

 
BWA  

 
100  

  
0,0  

 
0,0  

 
c, d 

HANDIGAS (BOTSWANA) (PTY) LIMITED  Gaborone  BWA  100   0,0  0,0  
HEAT GAS (PTY) LIMITED  Gaborone  BWA  100   0,0  0,0  d 
KIDDO INVESTMENTS (PTY) LIMITED  Gaborone  BWA  100   0,3  0,0  d 
PanGas AG  Dagmersellen  CHE  100   86,2  31,3  
RDC GASES & WELDING (DRL) LIMITED  Lubumbashi  COD  100   0,0  0,0  c 
LINDE HADJIKYRIAKOS GAS LIMITED  Nicósia  CYP  51  51  8,8  0,6  
Linde Gas a. s.  Praga  CZE  100   190,7  51,0  
Linde Sokolovská s. r. o.  Praga  CZE  100   56,9  6,8  
Heins & Co. GmbH  Rastede  DEU  100   0,1  –  a 
Hydromotive GmbH & Co. KG  Leuna  DEU  100  100  2,4  0,3  
Hydromotive Verwaltungs-GmbH  Leuna  DEU  100  100  0,1  0,0  
Linde Electronics GmbH & Co. KG  Pullach  DEU  100  100  25,2  –0,3  
Linde Electronics Verwaltungs GmbH  Pullach  DEU  100  100  5,6  1,6  
Linde Gas Produktionsgesellschaft 
mbH & Co. KG  

 
Pullach  

 
DEU  

 
100  

 
100  

 
338,9  

 
–4,2 

 

 



RELATÓRIO FINANCEIRO LINDE 2014 

 

24
7 

 
 
 
 
 
 
138 EMPRESAS INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO GRUPO (EM CONFORMIDADE COM A IFRS 

10) 
 

 
 
 
 

Sede social 

 
 
 
 

País 

 
 
 
 

Participação 

 
 
 

Da própria 
Linde AG 

 
 
 

Capital 
próprio 

 
Resultado 

líquido/ 
perda 

líquida 

 
 
 
 

Nota 
 
 

   
 
 

em % 

 
 
 

em % 

 
em 

milhões 
de € 

 
 

em milhões 
de € 

 

 
Linde Gas Therapeutics GmbH 

Oberschleißh
eim 

 
DEU  

 
100  

  
46,8  

 
–  

 
a 

Linde Gas Verwaltungs GmbH  Pullach  DEU  100  100  0,1  0,0  
 
Linde Remeo Deutschland GmbH 

Blankenfelde-
Mahlow 

 
DEU  

 
100  

  
4,8  

 
–  

 
a 

Linde Schweißtechnik GmbH  Pullach  DEU  100   1,2  –  a 
Linde Welding GmbH  Pullach  DEU  100   0,3  –  a 
MTA GmbH Medizin-Technischer 
Anlagenbau  

 
Mainhausen  

 
DEU  

 
100 

  
0,1 

 
–  

 
a 

Tega-Technische Gase und Gasetechnik 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung  

 
Würzburg  

 
DEU  

 
100  

 
6 

 
1,9  

 
–  

 
a 

Unterbichler Gase GmbH  Munique  DEU  100   0,8  – a 
AGA A/ S  Copenhaga  DNK  100   13,7  4,4  
GI/ LINDE ALGERIE  Argel DZA  100  40  10,8  2,1  
Linde Gas Algerie S. p. A.  Argel DZA  66  66  89,4  13,4  
Abelló Linde, S. A.  Barcelona  ESP  100  100  133,9  22,7  
LINDE ELECTRONICS, S. L.  Barcelona  ESP  100   –3,6  –0,3  
Linde Médica, S. L.  Barcelona  ESP  100   121,9  4,1  
LINDE MEDICINA L, S. L.  Barcelona  ESP  100   262,9  19,3  
AS Eesti AGA  Tallinn  EST  100   25,1  3,7  
Kiinteistö Oy Karakaasu  Espoo  FIN  100   –2,1  0,0  c 
Kiinteistö Oy Karaportti  Espoo  FIN  100   –3,4  0,0  c 
Oy AGA Ab  Espoo  FIN  100   634,2  53,5  c 
Teollisuuskaasut Suomi Oy  Espoo  FIN  100   2,4  0,0  c 
TK-Teollisuuskaasut Oy  Espoo  FIN  100   –0,3  0,0  c 
LINDE ELECTRONICS SAS  Saint-Priest  FRA  100   2,7  –0,1  
Linde France S. A.  Saint-Priest  FRA  100   141,0  18,4  
LINDE HOMECARE FRANCE SAS  Saint-Priest  FRA  100   39,5  1,3  
REMEO FRANCE SAS  Saint-Priest  FRA  100   0,0  0,0  
ALLWELD INDUSTRIAL AND WELDING 
SUPPLIES LIMITED  

 
Nottingham  

 
GBR  

 
100  

  
–0,2  

 
0,0  

 
c, d 

BOC HEALTHCARE LIMITED  Guildford  GBR  100   0,6  0,1  
BOC HELEX  Guildford  GBR  100   4368,4  127,0  
EXPRESS INDUSTRIAL & WELDING 
SUPPLIES LIMITED  

 
Nottingham  

 
GBR  

 
100  

  
1,4  

 
0,2  

 
c, d 

FLUO ROGAS LIMITED  Guildford  GBR  100   0,1 0,0  
FUTURE INDUSTRIAL AND WELDING 
SUPPLIES LTD.  

 
Nottingham  

 
GBR  

 
100  

  
1,4  

 
0,5  

 
c, d 

GAFFNEY INDUSTRIAL & WELDING 
SUPPLIES LTD  

 
Nottingham  

 
GBR  

 
80  

  
1,7  

 
0,2  

 
c, d 

GAS & GEAR LIMITED  Nottingham  GBR  100   0,0  0,0  c 
GAS INSTRUMENT SERVICES LIMITED  Nottingham  GBR  100   0,0  0,0  c 
GWYNEDD INDUSTRIAL AND WELDING 
SUPPLIES LIMITED  

Nottingham  GBR  100   –0,6  –0,1  c, d 

INDU STRIAL & WELDING SUPPLIES 
(NORTH WEST) LIMITED  

 
Nottingham  

 
GBR  

 
100  

  
–2,0  

 
0,0  

 
c, d 

INDUSTRIAL AND WELDING 
MANAGEMENT LIMITED  

 
Nottingham  

 
GBR  

 
100  

  
0,4  

 
0,2  

 
c, d 

INDUSTRIAL SUPPLIES & SERVICES 
LIMITED  

 
Nottingham  

 
GBR  

 
100  

  
9,5  

 
7,0  

 
c, d 

IWS (INDUSTRIAL & WELDING SUPPLIES) 
LIMITED  

 
Guildford  

 
GBR  

 
100  

  
0,0  

 
0,0  

 
c 

LEENGATE INDUSTRIAL & WELDING 
SUPPLIES (SCOTLAND) LIMITED  

 
Nottingham  

 
GBR  

 
100  

  
1,4  

 
0,3  

 
c, d 

LEEN GATE HIRE & SERVICES LIMITED  Nottingham  GBR  100   0,0  0,0  c, d 
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138 EMPRESAS INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO GRUPO (EM CONFORMIDADE COM A IFRS 

10) 
 

 
 
 
 

Sede social 

 
 
 
 

País 

 
 
 
 

Participação 

 
 

Da 
própria 

Linde AG 

 
 
 

Capital 
próprio 

 
Resultado 

líquido/ 
perda 

líquida 

 
 
 
 

Nota 
 
 

   
 
 

em % 

 
 
 

em % 

 
em 

milhões 
de € 

 
em 

milhões 
de € 

 

LEEN GATE INDUSTRIAL & WELDING 
SUPPLIES (LINCOLN) LIMITED  

 
Nottingham  

 
GBR  

 
100  

  
0,3  

 
0,0  

 
c, d 

LEEN GATE INDUSTRIAL & WELDING 
SUPPLIES (NORTH EAST) LIMITED  

 
Nottingham  

 
GBR  

 
100  

  
1,9  

 
0,3  

 
c, d 

LEEN GATE INDUSTRIAL & WELDING 
SUPPLIES (NOTTINGHAM) LIMITED  

 
Nottingham  

 
GBR  

 
100  

  
–0,3  

 
–0,1  

 
c, d 

LEEN GATE INDUSTRIAL & WELDING 
SUPPLIES LIMITED  

 
Nottingham  

 
GBR  

 
100  

  
0,5  

 
0,1  

 
c, d 

LEEN GATE WELDING LIMITED  Nottingham  GBR  100   0,0  0,0  c, d 
LINDE GAS HOLDINGS LIMITED  Guildford  GBR  100  100  0,0  0,0  c 
LINDE HELIUM HOLDINGS LIMITED  Guildford  GBR  100   0,8  0,8  c, d 
PENNINE INDUSTRIAL & WELDING 
SUPPLIES LIMITED  

 
Nottingham  

 
GBR  

 
100  

  
0,0  

 
0,0  

 
c, d 

REMEO HEALTHCARE LIMITED  Guildford  GBR  100   0,0 0,0   
ROCK INDUSTRIAL & WELDING 
SUPPLIES LIMITED 

 
Nottingham  

 
GBR  

 
88  

  
1,6  

 
0,3  

 
c, d 

RYVAL GAS LIMITED  Nottingham  GBR  100   0,0  0,0  c, d 
W & G SUPPLIES LIMITED  Nottingham  GBR  100   0,2  0,0  c, d 
WELDER EQUIPMENT SERVICES LIMITED  Nottingham  GBR  75   0,3  0,1  c, d 
WESSEX INDUSTRIAL & WELDING 
SUPPLIES LIMITED  

 
Nottingham  

 
GBR  

 
100  

  
–0,3  

 
0,1  

 
c, d 

Linde Hellas Monoprosopi E. P. E.  Mandra  GRC  100  100  38,6  –0,5  
LINDE PLIN d. o. o.  Karlovac  HRV  100  100  4,6  0,6  
Linde Gáz Magyarország Zrt.  Répcelak  HUN  100   136,7  33,9  
BOC (TRADING) LIMITED  Dublin  IRL  100   0,3  0,0  c 
BOC GASES IRELAND HOLDINGS LIMITED  Dublin  IRL  100   7,1  30,0  
BOC Gases Ireland Limited  Dublin  IRL  100   29,1 24,8 c 
COOPER CRYOSERVICE LIMITED  Dublin  IRL  100   1,7  0,0  
ISAGA ehf.  Reykjavík  ISL  100   9,2  2,8  
Linde Gas Italia S. r. l.  Arluno  ITA  100   150,2  15,6  
LINDE MEDICALE Srl  Arluno  ITA  100   24,9  3,0  
TOO Linde Gaz Kazakhstan  Almaty  KAZ  100  100  19,3  1,2  
BOC Kenya Limited  Nairobi  KEN  65   14,4 1,2  
AFROX LESOTHO (PTY) LIMITED  Maseru  LSO  100   1,2  0,1  d 
LESOTHO OXYGEN COMPANY (PTY) 
LIMITED  

Maseru  LSO  100   0,0  0,0  c 

AGA UAB  Vilnius  LTU  100   5,3  0,2  
AGA SIA  Riga  LVA  100   19,7  2,6  
LINDE GAS BITOLA DOOEL Skopje  Skopje  MKD  100   0,5  –0,1  
Afrox Moçambique, Limitada  Maputo  MOZ  100   3,7  0,6  d 
BOC GASES MOZAMBIQUE LIMITED  Maputo  MOZ  100   1,1  0,0  d 
Linde Gases Moçambique, Limitada  Maputo  MOZ  100   0,0  0,0  c 
AFROX INTERNATIONAL LIMITED  Port Louis  MUS  100   0,0  0,0  d 
Afrox Malawi Limited  Blantyre  MWI  79   2,1  1,1  d 
IGL (PTY) LIMITED  Windhoek  NAM  100   4,6  2,6  d 
IGL PROPERTIES (PTY) LIMITED  Windhoek  NAM  100   0,5  0,1  d 
NA MOX Namibia (PTY) LIMITED  Windhoek  NAM  100   0,7  –0,1  d 
REPTILE INVESTMENT NINE (PTY) 
LIMITED  

Windhoek  NAM  100   0,0  0,0  d 

REPTILE INVESTMENT TEN (PTY) LIMITED  Windhoek  NAM  100   0,0  0,0  d 
BOC Gases Nigeria Plc  Lagos  NGA  60   9,2  1,2  
AGA International B. V.  Schiedam  NLD  100   221,3  4,4  
B. V. Nederlandse Pijpleidingmaatschappij  Roterdão  NLD  100   10,1  –2,2  
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Linde Electronics B. V.  Schiedam  NLD  100   7,3  2,3  
Linde Gas Benelux B. V.  Schiedam  NLD  100   115,7  25,9  
Linde Gas Cryoservices B. V.  Eindhoven  NLD  100   1,2  0,9  
Linde Gas Therapeutics Benelux B. V.  Eindhoven  NLD  100   50,2  5,0  
Linde Homecare Benelux B. V.  Nuland  NLD  100   6,1  –1,4  
Naamloze Vennootschap 
Linde Gas Benelux  

 
Schiedam  

 
NLD  

 
100  

  
275,0  

 
50,1 

 

OCAP CO2 B. V.  Schiedam  NLD  100   4,7  7,7  
AGA AS  Oslo  NOR  100   29,1  27,2  
Eurogaz-Gdynia Sp. z o. o.  Gdynia  POL  99   4,8  0,3  
LINDE GAZ POLSKA Spółka z o. o.  Cracóvia  POL  100  100  135,7  14,5  
LINDE GLOBAL SERVICES PORTUGAL, 
UNIPESSOAL LDA  

 
Maia  

 
PRT  

 
100  

  
0,1  

 
–0,3 

 

LINDE PORTUGAL, LDA  Lisboa  PRT  100   93,2  11,2  
LINDE SAÚDE, LDA  Maia  PRT  100   37,7  6,2  
LINDE GAZ ROMANIA S. R. L.  Timisoara  ROU  100   140,0  17,9  
OAO “Linde Gas Rus”  Balashikha  RUS  100  100 41,2  –3,6  
OAO “Linde Uraltechgaz”  Yekaterinburg  RUS  74  74  7,7  0,7  
Linde Jubail Industrial Gases Factory LLC  Al-Khobar  SAU  100  84  6,7  –0,2  
Saudi Industrial Gas Company  Al-Khobar  SAU  51   63,5  2,3  
LINDE GAS SRBIJA Industrija gasova 
a. d. Bečej  

 
Bečej  

 
SRB  

 
87  

 
87  

 
10,1  

 
0,8 

 

Aries 94 s. r. o.  Bratislava  SVK  100   2,2  0,7  
Linde Gas k. s.  Bratislava  SVK  100   27,9  4,2  
LINDE PLIN d. o. o.  Celje  SVN  100  100  10,3  1,4  
AB Held  Lidingö  SWE  100   0,0  0,0  
AGA Fastighet Göteborg AB  Lidingö  SWE  100   0,0  0,1  
AGA Gas Aktiebolag  Lidingö  SWE  100   0,0  0,0  
AGA Industrial Gas Engineering 
Aktiebolag  

 
Lidingö  

 
SWE  

 
100  

  
0,0  

 
0,0 

 

AGA International Investment Aktiebolag  Lidingö  SWE  100   0,0  0,0  
AGA Medical Aktiebolag  Lidingö  SWE  100   0,0  0,0  
Agatronic AB  Lidingö  SWE  100   0,1  0,0  
CRYO Aktiebolag  Gotemburgo  SWE  100   0,0  0,0  
Flaskgascentralen i Malmö Aktiebolag  Svedala  SWE  100   0,0  0,0  
Linde Saúde AB  Lidingö  SWE  100   14,0  2,5  
NORLIC AB  Lidingö  SWE  90   13,6  0,0  
Svenska Aktiebolaget Gasaccumulator  Lidingö  SWE  100   0,1  0,0  
Svets Gas Aktiebolag  Lidingö  SWE  100   0,0  0,0  
HANDIGAS SWAZILAND (PTY) LIMITED  Mbabane  SWZ  100   0,0  0,0  
SWAZI OXYGEN (PTY) LIMITED  Mbabane  SWZ  100   1,3  1,1  d 
Linde Gas Tunisie S. A. Ben  Arous  TUN  60  60  5,8  –0,3  
Linde Gaz Anonim Şirketi Istambul  TUR  100  100  61,9  –1,9  
BOC Tanzania Limited  Dar es Salaam  TZA  100   0,8  0,1  
BOC Uganda Limited  Kampala  UGA  100   0,8  0,0  
PJSC “Linde Gaz Ukraina”  Dnipropetrovsk  UKR  100  96  10,3  –2,2  
African Oxygen Limited  Joanesburgo  ZAF  56   236,0  6,0  
AFROX (PROPRIETARY) LIMITED  Joanesburgo  ZAF  100   0,0  0,0  
AFROX AFRICAN INVESTMENTS 
(PTY) LIMITED 

 
Joanesburgo  

 
ZAF  

 
100  

  
18,3  

 
1,1  

 
d 

AFROX EDUCATIONAL SERVICES 
(PROPRIETARY) LTD  

 
Joanesburgo  

 
ZAF  

 
100  

  
0,0  

 
0,0 
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AFROX PROPERTIES (PTY) LIMITED  Joanesburgo  ZAF  100   2,3  1,1  d 
AFROX SAFETY (PTY) LIMITED  Joanesburgo  ZAF  100   0,8  1,9  d 
AMALGAMATED GAS AND WELDING 
(PTY) LIMITED  

 
Joanesburgo  

 
ZAF  

 
100  

  
0,0  

 
0,0 

 

AMALGAMATED WELDING AND CUTTING 
(PROPRIETARY) LIMITED  

 
Joanesburgo  

 
ZAF  

 
100  

  
0,2  

 
0,0  

 
d 

AMALGAMATED WELDING AND CUTTING 
HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED  

 
Joanesburgo  

 
ZAF  

 
100  

  
0,0  

 
0,0 

 

AWCE (PROPRIETARY) LIMITED  Joanesburgo  ZAF  100   0,0  0,0  
HUMAN PERFORMANCE SYSTEMS 
(PTY) LIMITED  

 
Joanesburgo  

 
ZAF  

 
100  

  
0,0  

 
0,0 

 

INDUSTRIAL RESEARCH AND 
DEVELOPMENT (PTY) LIMITED  

 
Joanesburgo  

 
ZAF  

 
100  

  
0,0  

 
–0,1  

 
d 

ISAS TRUST  Joanesburgo  ZAF  100   2,7  –1,4  d 
NASIONALE SWEISWARE (PTY) LTD  Joanesburgo  ZAF  100   0,0  0,0  
NICOWELD (PTY) LIMITED  Sandton  ZAF  100   0,0  0,0  
PPE-ISIZO (PTY) LIMITED  Joanesburgo  ZAF  100   0,0  0,0  
SAFETY GAS (PROPRIETARY) LIMITED  Joanesburgo  ZAF  100   0,0  0,0  
AFROX ZAMBIA LIMITED  Ndola  ZMB  70   5,8  2,5  d 
BOC Zimbabwe (Private) Limited  Harare  ZWE 100  22,2  2,9  
 
Ásia/ Pacífico 

       

AUSCOM HOLDINGS PTY LIMITED  North Ryde  AUS  100   86,7  0,0  
BOC CUSTOMER ENGINEERING PTY LTD  North Ryde  AUS  100   8,4  0,0  
BOC GASES FINANCE LIMITED  North Ryde  AUS  100   26,6  40,8  
BOC GRUPO PTY LIMITED  North Ryde  AUS  100   –3,4  0,0  
BOC Limited  North Ryde  AUS  100   279,2  116,2  
BOGGY CREEK PTY LIMITED  North Ryde  AUS  100   4,0  0,5  
CIG PRODUCTS PTY LIMITED  North Ryde  AUS  100   0,0  0,0  
ELGAS AUTOGAS PTY LIMITED  North Ryde  AUS  100   4,5  0,0  
ELGAS LIMITED  North Ryde  AUS  100   219,2  33,7  
ELGAS RETICULATION PTY LIMITED  North Ryde  AUS  100   3,8  0,5  
FLEXIHIRE PTY LIMITED  North Ryde  AUS  100   22,9  1,0  
PACIFIC ENGINEERING SUPPLIES 
PTY LIMITED 

 
North Ryde  

 
AUS  

 
100  

  
–1,4  

 
0,0 

 

SOUTH PACIFIC WELDING GRUPO 
PTY LIMITED  

 
North Ryde  

 
AUS  

 
100  

  
23,3  

 
5,9 

 

TIAMONT PTY LIMITED  North Ryde  AUS  100   4,3  0,7  
UNIGAS JOINT VENTURE PARTNERSHIP  Mulgrave  AUS  100   20,2  1,3  
UNIGAS TRANSPORT FUELS PTY LTD  North Ryde  AUS  100   6,8  0,0  
Linde Bangladesh Limited  Dhaka  BGD  60   27,6  6,0  
Anhui JuLan Industrial Gases Co., Ltd.  Lu’an  CHN  100   2,1  –0,3  
ASIA UNION (SHANGHAI) ELECTRONIC 
CHEMICAL COMPANY LIMITED  

 
Xangai  

 
CHN  

 
100  

  
0,0  

 
0,0 

 

AUECC Shanghai  Xangai  CHN  100   2,5  0,0  
AUECC Shanghai Co. Ltd.  Xangai  CHN  100   16,2  –2,1  
BOC (China) Holdings Co., Ltd.  Xangai  CHN  100   161,3  14,3  
BOC Gases (Nanjing) Company Limited  Nanjing  CHN  100   6,6  0,9  
BOC Gases (Suzhou) Co., Ltd.  Suzhou  CHN  100   48,5  3,7  
BOC Gases (Tianjin) Company Limited  Tianjin  CHN  100   14,8  –2,1  
BOCLH Industrial Gases 
(Chengdu) Co., Ltd  

 
Chengdu  

 
CHN  

 
100  

  
15,2  

 
0,2 

 

BOCLH Industrial Gases (DaLian) Co., Ltd.  Dalian  CHN  100   13,2  –0,7  
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BOCLH Industrial Gases 
(Shanghai) Co., Ltd.  

 
Xangai  

 
CHN  

 
100  

  
13,1  

 
– 0,3 

 

BOCLH Industrial Gases 
(Songjiang) Co., Ltd.  

 
Xangai  

 
CHN  

 
100  

  
–3,4  

 
1,7 

 

BOCLH Industrial Gases (Suzhou) Co., Ltd.  Suzhou  CHN  100   34,5  –1,3  
BOCLH Industrial Gases 
(Waigaoqiao) Co., Ltd.  

 
Xangai 

 
CHN  

 
100  

  
–0,3  

 
–0,2 

 

BOCLH Industrial Gases (Xiamen) Co., Ltd.  Xiamen  CHN  100   –0,4  –2,1  
BOC-TISCO GASES CO., Ltd  Tayiuan  CHN  50   161,6  7,6  f, i 
Dalian Xizhong Island Linde Industrial 
Gases Co., Ltd.  

 
Dalian  

 
CHN  

 
70  

  
0,1  

 
0,0 

 

Guangkong Industrial Gases 
Company Limited 

 
Guangzhou  

 
CHN  

 
50  

  
43,3  

 
11,9  

 
f, i 

Guangzhou GISE Gases Co., Ltd.  Guangzhou  CHN  50   29,1  0,9  f, i 
Guangzhou Pearl River Industrial 
Gases Company Limited  

 
Guangzhou  

 
CHN  

 
50  

  
8,1  

 
–4,0  

 
f, i 

Hefei Juwang Industrial Gas Co., Ltd.  Hefei  CHN  100   8,7  0,0  
Jianyang Linde Medical Gases 
Company Limited  

 
Jianyang  

 
CHN  

 
100  

  
1,2  

 
–0,1 

 

Linde (Quanzhou) Carbon Dioxide Co. Ltd.  Quanzhou  CHN  100   1,7  0,0  
Linde Carbonic (Wuhu) Company Ltd.  Wuhu  CHN  60   4,1  –0,5 i 
Linde Carbonic Company Ltd., Shanghai  Xangai  CHN  60  46  11,6  –0,5  i 
Linde Dahua (Dalian) Gases Co., Ltd  Dalian  CHN  50   30,2 0,5 f, i 
Linde Electronics & Specialty Gases 
(Suzhou) Co Ltd.  

 
Suzhou  

 
CHN  

 
100  

 
100  

 
6,7  

 
–1,0 

 

Linde Gas Ningbo Ltd.  Ningbo  CHN  100   110,5  1,2  
Linde Gas Shenzhen Ltd.  Shenzhen  CHN  100   6,4  1,7  
Linde Gas Southeast (Xiamen) Ltd.  Xiamen  CHN  100   3,3  0,4  
Linde Gas Xiamen Ltd.  Xiamen  CHN  100  100 42,6  4,1  
Linde Gas Zhenhai Ltd.  Ningbo  CHN  100   2,1  –0,4  
Linde Gases (Changzhou) 
Company Limited 

 
Changzhou  

 
CHN  

 
100  

  
15,9  

 
–2,4 

 

Linde Gases (Chengdu) Co., Ltd.  Chengdu  CHN  100   10,5  0,0  
Linde Gases (Fushun) Co., Ltd.  Fushun  CHN  100   3,4  –1,0  
Linde Gases (Huizhou) Co., Ltd.  Huizhou  CHN  100   0,5  0,0  
Linde Gases (Jilin) Co., Ltd.  Jilin  CHN  100   20,3  –1,6  
Linde Gases (Langfang) Co., Ltd.  Langfang  CHN  100   9,8  –0,2  
Linde Gases (Meishan) Co., Ltd.  Meishan  CHN  100   13,9  –0,6  
Linde Gases (Nanjing) Company Limited Nanjing CHN 100   –0,7  –1,8  
Linde Gases (Shanghai) Co., Ltd.  Xangai  CHN  100   17,6  2,1  
Linde Gases (Suzhou) Company Limited  Suzhou  CHN  100   9,2  0,4  
Linde Gases (Xuzhou) Company Limited  Xuzhou  CHN  100   22,6  2,8  
Linde Gases (Yantai) Co., Ltd.  Yantai  CHN  90   48,5  0,6  
Linde Gases (Zhangzhou) Co., Ltd.  Zhangzhou  CHN  100   13,7  1,7  
Linde Gases Daxie Company Limited  Ningbo  CHN  100   11,1  0,8  
Linde GISE Gas (Shenzhen) Co., Ltd  Shenzhen  CHN  50   9,7  –0,1  f 
Linde Huachang (Zhangjiagang) 
Gas Co. Ltd.  

 
Zhangjiagang  

 
CHN  

 
75  

  
5,5  

 
0,5  

 
i 

Linde Lienhwa Gases (BeiJing) Co., Ltd.  Pequim  CHN  100   14,8  –0,1  
Linde Nanjing Chemical Industrial Park 
Gases Co., Ltd.  

 
Nanjing  

 
CHN  

 
100  

  
9,4  

 
–2,7 

 

Linde-Huayi (Chongqing) Gases Co., Ltd  Chongqing  CHN  60   –31,3  –99,9  
Ma’anshan BOC-Ma Steel Gases 
Company Limited 

 
Maanshan  

 
CHN  

 
50  

  
90,9  

 
18,5 

 
f, i 
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Nanjing Qiangsheng Industrial  
Gases Co., Ltd.  

 
Nanjing  

 
CHN  

 
100  

  
1,6  

 
0,3 

 

Shanghai BOC Huayang Carbon  
Dioxide Co., Ltd.  

Xangai   
CHN  

 
80  

  
0,1  

 
–0,1 

 

Shanghai BOC Industrial Gases  
Company Limited  

Xangai   
CHN  

 
100  

  
9,1  

 
–2,5 

 

Shanghai HuaLin Industrial Gases Co. Ltd.  Xangai  CHN  50   93,3  14,2  f, i 
Shanghai Linhua Gas 
Transportation Co., Ltd.  

 
Xangai  

 
CHN  

 
100  

  
0,8  

 
0,0 

 

Shenzhen Feiying Industrial Gases  
Company Limited  

 
Shenzhen  

 
CHN  

 
90  

  
1,1  

 
0,2 

 

Shenzhen South China Industrial Gases Co. Ltd.  Shenzhen  CHN  50   10,8  1,3  f, i 
Wuxi Boc Gases Co., Limited  Wuxi  CHN  100   1,2  0,0  
ZHENJIANG XINHUA INDUSTRIAL 
GASES CO., LTD.  

 
Zhenjiang  

 
CHN  

 
100  

  
0,4  

 
0,0 

 

BOC (FIJI) LIMITED  Lami Suva  FJI  90   3,0  1,3  
HKO DEVELOPMENT COMPANY LIMITED  Kowloon  HKG  100   0,0  0,0  
LIEN HWA INDUSTRIAL  
GASES (HK) LIMITED 

 
Wan Chai  

 
HKG  

 
100  

  
–0,1  

 
0,0  

 
c 

Linde Gas (H. K.) Limited  Hong Kong  HKG  100  100  422,6  10,7  
Linde GISE Gases (Hong Kong)  
Company Limited  

 
Hong Kong  

 
HKG  

 
50  

  
0,0 

 
0,0  

 
f 

Linde HKO Limited  Hong Kong  HKG  100   91,7  15,1  
NEW SINO GASES COMPANY LIMITED  Tai Po  HKG  100   0,8  0,7  
P. T. Gresik Gases Indonesia  Jacarta  IDN  93   13,5  –0,7  
P. T. Gresik Power Indonesia  Jacarta  IDN  92   8,6  –0,2  
P. T. Townsville Welding Supplies  Jacarta  IDN  100   –0,2  0,0  
PT. LINDE INDONESIA  Jacarta  IDN  100   26,3  –6,4  
BELLARY OXYGEN COMPANY  
PRIIVAE LIMITED  

 
Bellary  

 
IND  

 
50  

  
13,1  

 
1,9  

 
f, i 

LINDE INDIA LIMITED  Calcutá  IND  75   177,1  1,6  
Linde Korea Co., Ltd.  Pohang  KOR  100   268,2  19,9  
 
PS Chem Co., Ltd.  

Gyeongsang
nam-do  

 
KOR  

 
100  

  
8,1  

 
1,1 

 

PSG Co., Ltd.  Busan  KOR  51   23,4  4,3  i 
Sam Kwang Gas Tech Co., Ltd.  Seul  KOR  100   4,7  1,1  
Ceylon Oxygen Ltd.  Colombo  LKA  100  100  20,6  0,2  
DAYAMOX SDN BHD  Petaling Jaya  MYS  100   0,0  0,0  
Linde EOX Sdn. Bhd.  Petaling Jaya  MYS  100   26,3  1,9  
Linde Gas Products Malaysia Sdn. Bhd.  Petaling Jaya  MYS  100  100  19,6  1,1  
LINDE INDUSTRIAL GASES 
(MALAYSIA) SDN. BHD.  

 
Petaling Jaya  

 
MYS  

 
80  

 
80  

 
8,7  

 
0,0 

 

LINDE MALAYSIA HOLDINGS BERHAD  Petaling Jaya  MYS  100   79,6 14,5  
LINDE MALAYSIA SDN. BHD.  Petaling Jaya  MYS  100   178,9  38,6  
LINDE ROC SDN. BHD.  Petaling Jaya MYS  100   –0,3  –0,3  
LINDE WELDING PRODUCTS SDN. BHD.  Petaling Jaya  MYS  100   0,9  0,4  
BOC LIMITED  Auckland  NZL  100   36,6  20,5  
BOC NEW ZEALAND HOLDINGS LIMITED  Auckland  NZL 100   35,9  15,6  
ELGAS LIMITED  Auckland  NZL  100   21,3  1,7  
SOUTH PACIFIC WELDING GRUPO 
(NZ) LIMITED  

 
Auckland  

 
NZL 

 
100  

  
0,2  

 
0,0 

 

Linde Pakistan Limited  Carachi  PAK  60   13,9  0,9  
BATAAN INDUSTRIAL GASES INC  Pasig   PHL  100   0,6  0,1  
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BOC (PHILS.) HOLDINGS, INC.  Pasig   PHL  100   21,0  0,0  
CHATSWOOD INC  Makati   PHL  62   0,0  0,0  c, e 
CIGC CORPORA ION  Pasig   PHL  100   1,4  0,4  
CRYO INDUSTRIAL GASES, INC  Pasig   PHL  100   0,4  0,1  
GRANDPLAINS PROPERTIES, INC  Pasig   PHL 40   2,2  0,4  f, i 
LINDE PHILIPPINE S (SOUTH), INC.  Mandaue   PHL  100   18,6  0,3  
LINDE PHILIPPINE S, INC.  Pasig   PHL  100   27,7  2,3  
ROYAL SOUTHMEADOW S, INC  Mandaue   PHL  40   0,8  0,0  f, i 
BOC Papua New Guinea Limited  Lae  PNG  74   29,8  6,5  
Linde Gas Asia Pte Ltd  Singapura  SGP  100   11,8  5,1  
Linde Gas Singapura Pte. Ltd.  Singapura  SGP  100  100 104,2 15,2  
LINDE TREASURY ASIA PACIFIC PTE.LTD.  Singapura  SGP  100   0,2  –0,1  
BOC GASES SOLOMON ISLANDS LIMITED  Honiara  SLB  100   2,8  0,9  
KTPV (THAILAND) LIMITED  Chachoengsao  THA  100   13,0  6,5  
Linde (Thailand) Public Company Limited  Samut Prakan  THA  100   201,6  27,4  
Linde Air Chemicals Limited  Samut Prakan  THA  99   43,6  9,1  
Linde HyCO Limited  Samut Prakan  THA  100   24,2  2,0  
MIG Production Company Limited  Samut Prakan  THA  54   68,8  10,7  
RAYONG ACETYLENE LIMITED  Samut Prakan  THA  87   2,7  0,1  
SKTY (Thailand) Limited  Chachoengsao  THA  100   45,0  12,6  
TIG TRADING LIMITED  Samut Prakan  THA  100   4,6  0,0  
BOC (TONGA) LIMITED  Nuku’alofa  TON  100   0,1  0,0  
ASIA UNION ELECTRONIC CHEMICAL 
CORPORATION  

 
Taipé 

 
TWN  

 
100  

  
33,1  

 
2,1  

 
c 

CONFEDERATE TECHNOLOGY COMPANY 
LIMITED  

 
Wuchi Town  

 
TWN  

 
89  

  
9,0  

 
0,9  

 
c 

FAR EASTERN INDUSTRIAL GASES 
COMPANY LIMITED  

 
Kaohsiung  

 
TWN  

 
55  

  
8,9  

 
1,0  

 
c 

LIEN CHIA INDUSTRIAL GASES COMPANY 
LIMITED  

 
Chiayi   

 
TWN  

 
100  

  
0,1  

 
0,0  

 
c 

LIEN CHUAN INDUSTRIAL GASES 
COMPANY LIMITED  

 
Zhongli  

 
TWN  

 
100  

  
0,2  

 
0,2  

 
c 

LIEN FUNG PRECISION  TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD  

Taichung Hsien  TWN  100   3,8  0,7  c 

LIEN HWA COMMONWEALTH 
CORPORATION  

 
Taipé 

 
TWN 

 
100 

  
2,1  

 
1,0  

 
c 

LIEN HWA LOX CRYOGENIC EQUIPMENT 
CORPORATION  

 
Taipé 

 
TWN  

 
89  

  
2,8 

 
0,2  

 
c 

LIEN JIAN LPG COMPANY LIMITED  Su’ao  TWN  60   0,3  0,0  c, d 
LIEN SHENG INDUSTRIAL GASES 
COMPANY LIMITED  

 
Hsinchu  

 
TWN  

 
100  

  
0,4  

 
0,4  

 
c 

LIEN TONG GASES COMPANY LIMITED  Kaohsiung  TWN  55   0,1  0,0  c 
LIEN YANG INDUSTRIAL GASES COMPANY 
LIMITED  

 
Yilan  

 
TWN  

 
100  

  
0,7  

 
0,4  

 
c 

LIEN YI LPG COMPANY LIMITED  Taoyuan   TWN  60   1,8  0,0  c, d 
LIENHWA UNITED LPG COMPANY LIMITED  Taipé TWN  56   8,3  0,4  c 
LINDE LIENHWA INDUSTRIAL GASES CO. 
LTD.  

 
Taipé 

 
TWN  

 
50  

  
258,9  

 
68,6  

 
c, f, i 

UNITED INDUSTRIAL GASES COMPANY 
LIMITED  

 
Hsinchu  

 
TWN  

 
55  

  
120,9  

 
27,4  

 
c 

YUAN RONG INDUSTRIAL GASES 
COMPANY LIMITED  

 
Taipé 

 
TWN  

 
60  

  
11,5  

 
1,2  

 
c 

AUECC (BVI) HOLDINGS LIMITED  Tortola  VGB  100   0,7  0,0  
BOC LIENHWA (BVI) HOLDING Co., Ltd.  Tortola  VGB 100   107,6  0,1  
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Sede social 

 
 
 
 

País 

 
 
 
 

Participação 

 
 

Da 
própria 

Linde AG 

 
 
 

Capital 
próprio 

 
Resultado 

líquido/ 
perda 

líquida 

 
 
 
 

Nota 
 
 

   
 
 

em % 

 
 
 

em % 

 
em 

milhões 
de € 

 
em 

milhões 
de € 

 

KEY PROOF INVESTMENTS LIMITED  Tortola  VGB  100   1,6  0,0  
PURE QUALITY TECHNOLOGY LIMITED  Tortola  VGB 100   0,0  0,0  
SHINE SKY INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED  

 
Tortola  

 
VGB  

 
100  

  
0,7  

 
0,0 

 

SKY WALKER GRUPO LIMITED  Tortola  VGB  100   1,7  –0,5  c 
Linde Gas Vietnam Limited  Ba Ria  VNM  100  100  2,3  –0,3  
Linde Vietnam Limited Company  Ba Ria  VNM  100   9,4  –14,5  
BOC Samoa Limited  Apia  WSM 96   1,2  0,2  
 
Américas 

       

BOC GASES ARUBA N. V.  Santa Cruz  ABW  100   2,9  0,1  
Grupo Linde Gas Argentina S. A.  Buenos Aires  ARG  100  65 34,1  3,7  
Linde Salud S. A.  Buenos Aires  ARG  100  90  1,9  –0,5  
The Hydrogen Company of Paraguana Ltd.  Hamilton  BMU  100   41,2  52,1  
Linde Gases Ltda.  Barueri  BRA  100   203,7  –145,2  
LINDE-BOC GASES LIMITADA  São Paulo  BRA  100   9,2  1,0  
1142091 Ontario Inc.  Londres  CAN  100   0,0  0,0  c 
2961-8303 Québec Inc.  Montréal  CAN  100   1,6  0,2  c, d 
Cen-Alta Welding Supplies Ltd.  Calgary  CAN  100   2,3  0,1  c, d 
Contact Welding Supplies Ltd.  Londres  CAN  100   0,0  0,0  c 
Oxygène Sorel-Tracy Inc.  Sorel-Tracy  CAN  100   0,2  0,1  c, d 
Soudures Industrielles du Richelieu 
Métropolitain Inc.  

 
Sorel-Tracy  

 
CAN  

 
100  

  
1,3  

 
0,2  

 
c, d 

BOC de Chile S. A.  Providencia  CHL  100   6,8  0,6  
Linde Gas Chile S. A.  Santiago  CHL  100   119,3  5,6  
Spectra Gases (Shanghai) Trading Co., LTD.  Xangai  CHN  100   2,7  1,4  
Linde Colombia S. A.  Bogotá  COL  100   90,5  3,3  
REMEO Medical Services S. A. S.  Bogotá  COL  100   0,1  0,0  
Linde Gas Curaçao N. V.  Willemstad  CUW  100   2,4  0,3  
LINDE GAS DOMINICANA, S. R. L.  Santo Domingo  DOM  100   6,3  1,1  
Agua y Gas de Sillunchi S. A.  Quito  ECU 100   0,7  –0,4  
Linde Ecuador S. A.  Quito  ECU  100   64,5  5,6  
Spectra Gases Limited  Guildford  GBR  100   1,1  0,0  
BOC GASES DE MEXICO, S. A. DE C. V.  México  MEX  100   0,0  0,0  
Compañía de Nitrógeno de Cantarell, 
S. A. de C. V.  

 
Santa Fé  

 
MEX  

 
100  

  
111,5  

 
35,5 

 

Compania de Operaciones de Nitrogeno, 
S. A. de C. V.  

 
Santa Fé  

 
MEX  

 
100  

  
5,7  

 
2,1  

 
c, d 

SERVICIOS DE OPERACIONES DE 
NITROGENO, S. A. DE C. V.  

 
Santa Fé  

 
MEX  

 
100  

  
1,5  

 
0,3  

 
c, d 

Linde Gas Perú S. A.  Callao  PER  100   13,8  0,6  
Linde Gas Puerto Rico, Inc.  Cataño  PRI 100   1,3  –0,5  
AGA S. A.  Montevideo  URY  100   14,1  2,3  
East Coast Oxygen Company  Bethlehem  EUA  50   10,4  –3,5  f, i 
Holox Inc.  Norcross  EUA  100   0,0  0,0  
LAG Methanol LLC  Wilmington  EUA  100   0,0  0,0  
Lincare (demonstrações financeiras consolidadas) 
incluindo:  

     
601,9  

 
184,6 

 

1536502 Ontario Inc.  Hamilton  EUA  100     h 
ACRO PHARMACEUTICAL SERVICES LLC  Harrisburg  EUA  100     h 
ALPHA RESPIRATORY INC.  Wilmington  EUA  100     h 
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em 
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em 
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CARING RESPONDERS LLC  Wilmington  EUA  100     h 
COMMUNITY PHARMACY SERVICES, LLC Wilmington EUA  100     h 
Complete Infusion Services, LLC  Bingham Farms EUA  100     h 
CONVACARE SERVICES, INC.  Bloomington EUA  100     h 
CPAP SUPPLY EUA LLC  Wilmington EUA  100     h 
Gamma Acquisition Inc.  Wilmington EUA  100     h 
HCS Lancaster LLC  Wilmington EUA  100     h 
HEALTH CARE SOLUTIONS AT HOME INC.  Wilmington EUA  100     h 
HOME-CARE EQUIPMENT NETWORK INC.  Plantation EUA  100     h 
LINCARE EQUIPMENT LLC  Wilmington EUA  100     h 
LINCARE HOLDINGS INC.  Wilmington EUA  100     h 
LINCARE INC.  Wilmington EUA  100     h 
LINCARE LEASING LLC  Wilmington EUA  100     h 
LINCARE LICENSING INC.  Wilmington EUA  100     h 
LINCARE OF CANADA ACQUISITIONS INC.  Wilmington EUA  100     h 
LINCARE OF CANADA INC.  Toronto EUA  100     h 
LINCARE OF NEW YORK, INC.  Nova Iorque EUA  100     h 
LINCARE PHARMACY SERVICES INC.  Wilmington EUA  100     h 
LINCARE PROCUREMENT INC.  Wilmington EUA  100     h 
LINCARE PULMONARY REHAB 
MANAGEMENT, LLC  

 
Wilmington 

 
EUA  

 
100  

    
h 

Lincare Pulmonary Rehab 
Services of Missouri, LLC  

 
Clayton 

 
EUA  

 
100  

    
h 

LINCARE PULMONARY REHAB 
SERVICES OF OHIO, LLC  

 
Cleveland 

 
EUA  

 
100  

    
h 

Linde RSS LLC  Wilmington EUA  100     h 
Longcap DN S, LLC  Wilmington EUA  100     h 
mdINR, LLC  Wilmington EUA  100     h 
MED 4 HOME INC.  Wilmington EUA  100     h 
MediLink HomeCare, Inc.  Trenton EUA  100     h 
MEDIMATICS LLC  Wilmington EUA  100     h 
MidSouth Distribution, Inc.  Texarkana EUA  100     h 
MRB ACQUISITION CORP.  Plantation EUA  100     h 
OCT Pharmacy, L. L. C.  Bingham Farms EUA  100     h 
OPTIGEN, INC.  Plantation EUA  100     h 
Palm Drug, Inc.  Highland EUA  100     h 
Patient Support Services, Inc.  Texarkana EUA  100     h 
PULMOREHAB LLC  Wilmington EUA  100     h 
Raytel Cardiac Services, Inc.  Wilmington EUA  100     h 
Sleepcair, Inc.  Topeka EUA  100     h 

Linde Canada Investments LLC  Wilmington  EUA  100   14,9  0,3  
Linde Delaware Investments Inc.  Wilmington  EUA  100   296,9  45,5  
Linde Energy Services, Inc  Wilmington  EUA  100   –0,3  0,0  
Linde Gas North America LLC  Wilmington  EUA  100   757,2  113,1  
Linde Merchant Production, Inc  Wilmington  EUA  100   146,8  –0,9  
Linde North America, Inc.  Wilmington  EUA  100  <0,1  615,1  –68,8  
AGA Gas C. A.  Caracas  VEN  100   22,5  14,7  g 
BOC GASES DE VENEZUELA, C. A.  Caracas  VEN  100   –0,3  –1,8  
PRODUCTORA DE GAS CARBONICO SA  Caracas  VEN  100   –0,3  –0.3  
General Gases of the Virgin Islands, Inc.  Saint Croix  VIR  100   4,4  –0,1  
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em 

milhões 
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em 

milhões 
de € 

 

 
Divisão de Engenharia 

       

Linde Engineering Middle East LLC  Abu Dhabi  ARE  49  29 28,9 21,5  f 
Linde (Australia) Pty. Ltd.  North Ryde  AUS  100  100  1,0  0,1  
Linde Process Plants Canada Inc.  Calgary  CAN  100   0,4 0,8  
Arboliana Holding AG  Pfungen  CHE  100   4,8  0,8  
Bertrams Heatec AG  Pratteln  CHE  100   6,5  –0,4  
Linde Kryotechnik AG  Pfungen  CHE  100   15,0  7,8  
Cryostar Cryogenic Equipments 
(Hangzhou) Co. Ltd.  

 
Hangzhou  

 
CHN  

 
100  

 
100  

 
8,3  

 
3,5 

 

Hangzhou Linde International 
TradingCo., Ltd.  

 
Hangzhou  

 
CHN  

 
100  

  
0,3 

 
0,0 

 

Linde Engineering (Dalian) Co. Ltd.  Dalian  CHN  56  56  57,9  7,7  
Linde Engineering (Hangzhou) Co. Ltd.  Hangzhou  CHN  75  75  36,4  16,4  
Linde Engineering Dresden GmbH  Dresden  DEU  100  6  63,9  –  a 
Selas-Linde GmbH  Pullach  DEU  100  100  31,6  –  a 
CRYOSTAR SAS  Hésingue  FRA  100   68,2 31,6  
LINDE CRYOPLANTS LIMITED  Guildford  GBR  100   5,8  0,0  
Linde Engineering India Private Limited  Nova Deli  IND 100  100 16,1  0,5  
Linde Impianti Italia S. r. l.  Fiumicino  ITA  100  100  1,4  –0,8  
LPM, S. A. de C. V.  Mexico  MEX  100  90  7,9  –0,3  
Linde Engineering (Malaysia) Sdn. Bhd.  Kuala Lumpur  MYS  100  100  –0,8  –0,5  
OOO “Linde Engineering Rus”  Samara  RUS  100  100  –7,6  –10,3  
Linde Arabian Contracting Company Ltd.  Riade  SAU  100  90  11,5  –9,0  
Cryostar Singapore Pte Ltd  Singapura  SGP  100  100  16,1  5,5  
Linde Engineering North America Inc.  Wilmington  EUA  100   –22,6  –45,7  
Linde Process Plants, Inc.  Tulsa  EUA  100   71,3  23,5  
Linde Process Plants (Pty.) Ltd.  Joanesburgo  ZAF  100  100 9,1  3,3  
Cryostar USA LLC  Wilmington  EUA  100   0,2  0,0  
 
Outras Atividades 

       

BOC AIP Limited Partnership  North Ryde  AUS  100   895,7  209,3  
BOC Australia Pty Limited  North Ryde  AUS  100   66,0  42,0  
 
Gist Österreich GmbH 

Wallern an der 
Trattnach  

 
AUT  

 
100  

  
0,1  

 
0,0  

 
c, d 

Linde Österreich Holding GmbH  Stadl-Paura  AUT  100  62  752,7  134,2  
Gist Belgium BVBA  Lochristi  BEL  100   –0,3  0,0  c, d 
PRIESTLEY COMPANY LIMITED  Hamilton  BMU  100   23,9  0,0  
Linde Canada Limited  Mississauga  CAN  100   317,5  59,8  
Linde Holding AG  Dagmersellen  CHE  100  100 21,8  16,5  
GISTRANS Czech Republic s. r. o.  Olomouc  CZE  100   3,1  0,6  
Commercium Immobilien- und 
Beteiligungs-GmbH  

 
Munique  

 
DEU 

 
100  

 
100  

 
2350,0  

 
–  

 
a 

Linde US Beteiligungs GmbH  Munique  DEU  100   448,3  28,7  
LINDE INVESTMENTS FINLAND OY  Helsínquia FIN  100   1,0  0,1  
 
GIST FRANCE S. A. R. L.  

Garges Les 
Gonesse  

 
FRA  

 
100  

  
0,1  

 
0,0  

 
c, d 

Linde Holdings SAS  Saint-Priest  FRA  100   174,7  49,1  
LOGI FRANCE SARL  Rungis Cedex  FRA  100   –0,7  –0,1  c, d 
The Boc Grupo S. A. S.  Hésingue  FRA  100   64,7  20,8  
AIRCO COATING TECHNOLOGY LIMITED  Guildford  GBR  100   3,3  0,0  
BOC CHILE HOLDINGS LIMITED  Guildford  GBR  100   41,3  0,0  
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BOC DISTRIBUTION SERVICES LIMITED  Guildford  GBR  100   0,1  0,0  
BOC DUTCH FINANCE  Guildford  GBR  100   0,7  0,0  
BOC GASES LIMITED  Guildford  GBR  100   40,5  0,2  
BOC HOLDINGS  Guildford  GBR  100   4266,2  474,9  
BOC INVESTMENT HOLDINGS LIMITED  Guildford  GBR  100   711,9  167,5  
BOC INVESTMENTS 
(LUXEMBOURG) LIMITED 

 
Guildford  

 
GBR  

 
100  

  
0,0  

 
0,0 

 

BOC INVESTMENTS NO.1 LIMITED  Guildford  GBR  100   178,2  42,1  
BOC INVESTMENTS NO.5  Guildford  GBR  100   364,3  9,9  
BOC INVESTMENTS NO.7  Guildford  GBR  100   0,0  1,0  
BOC IRELAND FINANCE  Guildford  GBR  100   0,0  0,0  
BOC JAPAN  Guildford  GBR 100   0,0  0,0  
BOC KOREA HOLDINGS LIMITED  Guildford  GBR 100   114,2  0,9  
BOC LIMITED  Guildford  GBR 100   636,7  228,2  
BOC LUXEMBOURG FINANCE  Guildford  GBR 100   0,0  0,0  
BOC NETHERLANDS HOLDINGS LIMITED  Guildford  GBR 100   524,5  442,1  
BOC NOMINEES LIMITED  Guildford  GBR 100   0,0  0,0  
BOC PENSION SCHEME TRUSTEES 
LIMITED  

 
Guildford  

 
GBR 

 
100  

  
0,0  

 
0,0 

 

BOC PENSIONS LIMITED  Guildford  GBR 100   0,0  0,0  
BOC RSP TRUSTEES LIMITED  Guildford  GBR 100   0,0  0,0  
BOC SEPS TRUSTEES LIMITED  Guildford  GBR 100   0,0  0,0  
BRITISH INDUSTRIAL GASES LIMITED  Guildford  GBR 100   0,0  0,0  
CRYOSTAR LIMITED  Guildford  GBR 100   0,0  0,0  
EHVIL DISSENTIENTS LIMITED  Guildford  GBR 100   0,0  0,0  
G.L BAKER (TRANSPORT) LIMITED  Guildford  GBR 100   280,3  7,5  
GIST LIMITED  Guildford  GBR 100   152,9  52,3  
GIST PEOPLE SERVICES LIMITED  Guildford  GBR 100   2,3  0,0  
HANDIGAS LIMITED  Guildford  GBR 100   16,4  0,0  
HICK, HARGREAVES AND 
COMPANY LIMITED  

 
Guildford  

 
GBR 

 
100  

  
0,0  

 
0,0 

 

INDONESIA POWER HOLDINGS LIMITED  Guildford  GBR 100   14,7  0,0  
LANSING GRUPO LIMITED  Guildford  GBR 100  100  10,7  0,0  
LINDE CANADA HOLDINGS LIMITED  Guildford  GBR 100   –168,3  –21,1  
LINDE CRYOGENICS LIMITED  Guildford  GBR 100   283,0  34,0  
LINDE FINANCE  Guildford  GBR 100   0,0  0,0  
LINDE INVESTMENTS No.1 LIMITED  Guildford  GBR 100   3942,1  0,0  
LINDE NORTH AMERICA HOLDINGS 
LIMITED  

 
Guildford  

 
GBR 

 
100  

  
1703,2  

 
0,3 

 

LINDE UK HOLDINGS LIMITED  Guildford  GBR 100  85  14 688,0  580,2  
LINDE UK PRIIVAE MEDICAL 
TRUSTEES LIMITED  

 
Guildford  

 
GBR 

 
100  

  
0,0  

 
0,0 

 
c 

MEDISHIELD  Guildford  GBR 100   0,4  0,0  
MEDISPEED  Guildford  GBR 100   299,9  14,9  
RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED  Guildford  GBR 100   –0,5  0,0  
SPALDING HAULAGE LIMITED  Guildford  GBR 100   392,2  5,0  
STORESHIELD LIMITED  Guildford  GBR 100   328,2  80,5  
THE BOC GRUPO LIMITED  Guildford  GBR 100   9146,9  1648,2  
THE BRITISH OXYGEN COMPANY 
LIMITED  

 
Guildford  

 
GBR 

 
100  

  
0,1  

 
0,0 

 

TRANSHIELD  Guildford  GBR 100   17,3  0,2  
WELDING PRODUCTS HOLDINGS 
LIMITED  

 
Guildford  

 
GBR 

 
100  

  
10,2  

 
0,0 

 

BOC NO.1 LIMITED  Saint Peter Port  GGY  100   1,4  0,0  
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BOC NO.2 LIMITED  Saint Peter Port  GGY  100  0,4  0,0  
BRITISH OXYGEN (HONG KONG) LIMITED  Hong Kong  HKG  100   8,6  0,0  
Linde Global Support Services 
Private Limited 

 
Calcutá  

 
IND 

 
100  

  
0,5  

 
0,0 

 

BOC INVESTMENT HOLDING COMPANY 
(IRELAND) LIMITED  

 
Dublin  

 
IRL  

 
100  

  
15,7  

 
0,0 

 

BOC Investments Ireland  Dublin  IRL  100   3,5  0,0  
Gist Distribution Limited  Dublin  IRL  100   6,6  4,4  
PRIESTLEY DUBLIN REINSURANCE 
COMPANY LIMITED  

 
Dublin  

 
IRL  

 
100  

  
25,1  

 
0,3 

 

Gist Italy S. r. l.  Milão  ITA  100   0,1  0,0  c, d 
ALBOC (JERSEY) LIMITED  Saint Helier  JEY  100   1,7  5,6  
BOC AUSTRALIAN FINANCE LIMITED  Saint Helier  JEY  100   3,6  73,2  
BOC PREFERENCE LIMITED  Saint Helier  JEY  100   65,0  0,0  
BOC Europa Holdings B. V.  Dongen  NLD  100   409,5  201,5  
BOC Investments B. V.  Dongen NLD  100   9,9  0,0  
Fred Butler Netherlands B. V.  Amesterdão  NLD  100   21,8  0,0  
Gist Containers B. V.  Bleiswijk  NLD  100   –0,2  –0,7  c, d 
Gist Forwarding B. V.  Bleiswijk  NLD  100   0,8  0,1  c, d 
Gist Holding B. V.  Bleiswijk  NLD  100   –1,1  –5,8  c, d 
Gist Nederland B. V.  Bleiswijk  NLD  100   3,0  –4,4  c, d 
Linde Finance B. V.  Amesterdão  NLD  100   206,4  165,0  
Linde Holdings Netherlands B. V.  Schiedam  NLD  100  100 2121,6 90,2  
The BOC Group B. V.  Dongen  NLD  100   58,9  25,1  
Linde Holdings New Zealand Limited  Auckland  NZL  100   2,2  15,6  
BOC GIST INC  Mkati   PHL  100   0,1  0,0  
Linde Global IT Services s. r. o.  Bratislava  SVK  100   0,9  0,1  
AGA Aktiebolag  Lidingö  SWE  100   1504,1  20,3  
BOC Intressenter AB  Helsingborg  SWE  100   35,8  1,1  
Fred Butler Suécia Aktiebolag  Lidingö  SWE  100   2,1  0,0  
LindeGas Holding Suécia AB  Lidingö  SWE  100  100  3704,5  117,0  
Linde Holdings, LLC  Wilmington  EUA  100   175,6 45,0  
LINDE INVESTMENTS LLC  Wilmington  EUA  100   498,5  0,0  
Linde LLC  Wilmington  EUA  100   576,7  160,6  
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Divisão de Gases 

       

 
EMEA 

       

Adnoc Linde Industrial Gases Co. 
Limited (Elixier)  

 
Abu Dhabi  

 
ARE  

 
49  

 
49  

 
277,2  

 
68,4 

 

OOO “Linde Azot Togliatti”  Togliatti  RUS  50   5,3 –0,2  
 
Ásia/ Pacífico 

       

BOC-SPC Gases Co., Ltd.  Xangai  CHN  50   37,0  4,7  
Chongqing Linde-SVW Gas Co., Ltd.  Chongqing  CHN  50   24,2  1,6  
Zibo BOC-QILU Gases Co., Ltd.  Zibo  CHN  50   45,3  7,2  
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140 INVESTIMENTOS CONTABILIZADOS PELO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (SEGUNDO A IAS 28) 
 

 
 
 
 

Sede social 

 
 
 
 

País 

 
 
 
 

Participação 

 
 

Da 
própria 

Linde AG  

 
 
 

Capital 
próprio 

 
Resultado 

líquido/ 
perda 

líquida 

 
 
 

Nota 

    
 
 

em %  

 
 
 

em %  

 
em 

milhões 
de €  

 
em 

milhões 
de € 

 

 
Divisão de Gases 

       

 
EMEA 

       

Krakovská s. r. o.  Nový Malín  CZE  37   0,3  0,0  c, d 
Plyny Jehlár s. r. o.  Brest  CZE  34   0,1  0,0  c, d 
Bomin Linde LNG Beteiligungs-GmbH  Hamburgo  DEU  50  50  0,0  0,0  b, c 
Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG  Hamburgo  DEU  50  50  6,7  –4,4  b, c 
Gasbus Beteiligungsgesellschaft mbH  Hamburgo  DEU  100   0,0  0,0  b, c, f 
HELISON PRODUCTION S. p. A.  Skikda  DZA  51  51  40,5  5,2  b, f 
Messer Algerie SPA  Argel  DZA  40   3,8  1,8  b, c 
Oxígeno de Sagunto, S. L.  Barcelona  ES P  50   12,9  5,3  c, e 
Oy Innogas Ab  Kulloo  FIN  50   1,4 0,0  b, c 
Parhaat Yhdessä koulutusyhdistys ry  Vantaa  FIN  25   0,2  0,0  c, d 
 
LIDA S. A. S. 

Saint-Quentin- 
Fallavier 

 
FRA  

 
22  

  
0,2  

 
0,2  

 
b, c, e 

LIMES SAS  Saint-Herblain  FRA  50   4,3  0,0  b, d 
Helison Marketing Limited  Saint Helier  GBR  51   20,6  13,7  b, f 
Company for Production of Carbon 
Dioxide Geli DOO Skopje  

 
Skopje  

 
MKD  

 
50  

 
50  

 
0,7  

 
0,0  

 
b 

LES GAZ INDUSTRIELS LIMITED  Port Louis  MUS  38   6,4  0,5  e 
ENERGY SOLUTIONS (PTY) LIMITED  Windhoek  NAM  26  0,0  0,0  d 
Gasbus NL One B. V.  Roterdão  NLD  100   0,0  0,0  b, c, f 
Tjeldbergodden Luftgassfabrikk DA  Aure  NOR  38   15,7  4,4  b, c 
 
Ásia/ Pacífico 

       

Beijing Fudong Gas Products Co., Ltd.  Pequim  CHN  60   2,0  –0,1  b, c, f 
Dalian BOC Carbon Dioxide Co. Ltd.  Dalian  CHN  50   1,6  –0,5  b 
Fujian Linde-FPCL Gases Co., Ltd.  Quanzhou  CHN  50   70,1  5,7  b 
Linde Carbonic Co. Ltd., Tangshan  Qian’an  CHN  80   1,0  –0,3  b, f 
Nanjing BOC-YP C Gases CO., LTD.  Nanjing  CHN  50   67,9  12,2  b 
INDUSTRIAL GASES SOLUTIONS SDN 
BHD  

 
Petaling Jaya  

 
MYS  

 
50  

  
2,2  

 
0,7  

 
b 

Kulim Industrial Gases Sdn. Bhd.  Kuala Lumpur  MYS  50   29,4  2,6  b, c, e 
Map Ta Phut Industrial Gases 
CompanyLimited  

 
Banguecoque 

 
THA  

 
40  

  
7,7  

 
–1,1  

 
b, c 

Blue Ocean Industrial Gases Co., Ltd.  Taipé TWN  50   23,4  1,4  b, c, e 
LIEN RUEY ENERGY 
CORPORATION LIMITED 

 
Taipé 

 
TWN  

 
50  

  
0,3  

 
0,0  

 
b, c 

 
Américas 

       

CLIFFSIDE HELIUM, L. L. C.  Wilmington  EUA  26   0,1  0,0  b 
Cliffside Refiners, L. P.  Wilmington  EUA  27   7,2  3,0  b 
High Mountain Fuels, LLC  Wilmington  EUA  50   10,2  0,2  b 
Hydrochlor LLC  Wilmington  EUA  50   11,4  –1,4  b 
Spectra Investors, LLC  Branchburg  EUA 49  1,9  0,2  b 
 
Outras Atividades 

       

“Caravell” Kühlgerätevertriebs GmbH  Ratingen  DEU  50  50  0,0  0,0  b 
CAPTURE POWER LIMITED  Selby  GBR  33   –2,9  –2,8  b 
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141 SUBSIDIÁRIAS NÃO CONSOLIDADAS 
 

 
 
 
 

Sede social 

 
 
 
 

País 

 
 
 
 

Participação 

 
 
 

Da própria 
Linde AG  

 
 
 

Capital 
próprio 

 
Resultado 

líquido/ 
perda 

líquida 

 
 
 
 

Nota 
    

 
 

em %  

 
 
 

em %  

 
em 

milhões 
de €  

 
 

em milhões 
de € 

 

 
Divisão de Gases 

       

 
EMEA 

       

LINDE PLIN d. o. o. Sarajevo  Sarajevo  BIH  100  100  0,0  0,0  c 
AUTOGAS (BOTSWANA) 
(PROPRIETARY) LIMITED  

 
Gaborone  

 
BWA  

 
100  

  
n. d.  

 
n. d. 

 

CUULSTICK VENTURES (PTY) 
LIMITED  

 
Gaborone  

 
BWA  

 
100  

  
n. d.  

 
n. d. 

 

Linde Schweiz AG  Dagmersellen  CHE  100   0,1  0,0  c, d 
COTSWOLD INDUSTRIAL & WELDING 
SUPPLIES LIMITED  

 
Nottingham  

 
GBR  

 
100  

  
0,0  

 
0,0  

 
c, d 

ELECTROCHEM LIMITED  Guildford  GBR  100  100  3,9  0,0  c 
GAS & EQUIPMENT LIMITED  Guildford  GBR  100   –2,0  0,0  c 
HYDROGEN SUPPLIES LIMITED  Guildford  GBR  100  100  1,0  0,0  c 
INTELLEMETRICS LIMITED  Glasgow  GBR  100   0,0  0,0  c, d 
LEENGATE INDUSTRIAL & WELDING 
SUPPLIES (CANNOCK) LIMITED  

 
Nottingham  

 
GBR  

 
100  

  
0,2  

 
0,0  

 
c, d 

SEABROOK INDUSTRIAL & WELDING 
SUPPLIES LIMITED  

 
Nottingham  

 
GBR  

 
100  

  
0,0  

 
0,0  

 
c 

Linde Gas Jordan Ltd  Zarqa  JOR  100   0,0  –0,1  c 
EAST AFRICAN OXYGEN LIMITED  Nairobi  KEN  100   0,0  0,0  c 
KS Luftgassproduksjon  Oslo  NOR  100   0,0  0,0  c 
Norgas AS  Oslo  NOR  100   0,1  0,0  c 
OOO “Linde Gas Helium Rus”  Moscow  RUS  100  100  0,0  0,0  c 
ZAO “LH GermaneLabs Rus”  Moscow  RUS  51  51  0,0  0,0  c 
Linde Technické Plyny spol. s r. o.  Bratislava  SVK  100   0,1  0,0  c, d 
Nynäshamns Gasterminal AB  Lidingö  SWE  100   0,0  0,0  c 
 
Ásia/ Pacífico 

       

BOC SOLUTIONS PTY LIMITED  North Ryde  AUS  100   0,0  0,0  c 
ELGAS SUPERANNUATION PTY.LTD.  North Ryde  AUS  100   0,0  0,0  c 
BANGLADESH OXYGEN LIMITED  Dhaka  BGD  100   0,0  0,0  c 
BOC Bangladesh Limited  Dhaka  BGD  100   0,0  0,0  c 
Guangzhou GNIG Industrial Gases 
Company Limited  

 
Guangzhou  

 
CHN  

 
60  

  
0,0  

 
0,0  

 
c 

Guangzhou Linde GISE Gases 
Company Limited  

 
Guangzhou  

 
CHN  

 
50  

  
0,2  

 
0,0  

 
c, d 

BOC NOUVELLE-CALEDONIE SAS  Nouméa  NCL  100   0,0  0,0  c 
BOC PAKISTAN (PVT.) LIMITED  Carachi  PAK  100   0,0  0,0  d 
BACOLOD OXYGEN CORPORATION  Mandaue   PHL  100   0,1  0,0  c 
CARBONIC PHILIPPINES INC  Mandaue   PHL  100   0,1  0,0  c 
CIGI PROPE RTIES, INC. Mandaluyong  PHL  100   0,0  0,0  c 
DAVAO OXYGEN CORPORATION  Mandaue   PHL  100   0,4  0,0  c 
ORMOC OXYGEN CORPORATION  Mandaue   PHL  100   0,1  0,0  c 
VISMIN AIRTECH INDUSTRIAL 
GASES CORPORATION 

 
Mandaue   

 
PHL  

 
100  

  
0,2  

 
0,0  

 
c 

LIEN XIANG ENERGY 
CORPORATION LIMITED 

 
Tainan  

 
TWN  

 
50  

  
0,8  

 
0,0  

 
c 

LUCK STREAM Co., Ltd.  Kaohsiung  TWN  100  100  2,0  0,0  c 
 
Américas 

       

177470 CANADA INC.  Mississauga  CAN  100   1,0  0,0  c 
177472 CANADA INC.  Mississauga  CAN  100   2,6  0,0  c 
44001 ONTARIO LIMITED  Mississauga  CAN  100   1,2  0,0  c 
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141 SUBSIDIÁRIAS NÃO CONSOLIDADAS 
 

 
 
 

Sede social 

 
 
 

País 

 
 
 

Participação 

 
 

Da própria 
Linde AG  

 
 
 

Capital próprio 

 
Resultado 

líquido/ perda 
líquida 

 
 
 

Nota 
    

em %  
 

em %  
 

em milhões de €  
 

em milhões de € 
 

 
Divisão de Engenharia 

       

Cryostar do Brasil Equipamentos 
Rotativos & Criogenicos Ltda.  

 
São Paulo  

 
BRA  

 
100  

 
90  

 
1,0  

 
–0,1  

 
c 

Linde Engenharia Do Brasil Ltda.  Barueri  BRA  100  90  1,4  0,1  c 
Linde Engineering Far East, Ltd.  Seul  KOR  100  100  0,8  0,0  c 
LINDE SAUDI ARABIA LLC  Jubail  SAU  65  65  0,5  –0,6 c 
Linde Engineering Taiwan Ltd.  Taipé TWN  100   0,7 0,1 c 
 
Outras Atividades 

       

Linde Australia Holdings Pty. Ltd.  North Ryde  AUS  100  100  0,0  0,0  c 
CRIOSBANC FRANCE S. A. R. L.  Trappes  FRA  100   0,0  0,0  c 
Hong Kong Oxygen & Acetylene 
Company Limited  

 
Kowloon  

 
HKG  

 
100  

  
0,6  

 
0,2  

 
c 

GLPS TRUSTEES LIMITED  Guildford  GBR  100   0,0  0,0  c 
AIRCO PROPERTIES INC  Wilmington  EUA  100   n. d.  n. d.  
SELOX, INC  Nashville  EUA  100   n. d.  n. d.  
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142 OUTROS INVESTIMENTOS (NÃO CONSOLIDADOS) 
 

 
 
 
 

Sede social 

 
 
 
 

País 

 
 
 
 

Participação 

 
 

Da 
própria 

Linde AG  

 
 
 

Capital 
próprio 

 
Resultado 

líquido/ 
perda 

líquida 

 
 
 
 

Nota 
    

 
 

em %  

 
 
 

em %  

 
em 

milhões 
de €  

 
 

em milhões 
de € 

 

 
Divisão de Gases 

       

 
EMEA 

       

Linde Vítkovice a. s.  Ostrava  CZE  50   13,1  –1,3  c, d 
TKD TrockenEis und Kohlensäure 
Distribution GmbH  

 
Fraunberg  

 
DEU  

 
50  

 
50  

 
0,5  

 
0,1  

 
c 

AGA Føroyar Sp/ f  Tórshavn  DNK  50   0,7  0,2  c, d 
AGA HiQ Center Aps  Hillerød  DNK  50   0,4  0,0  c, d 
Carburo del Cinca S. A.  Monzón  ESP  20   6,4  0,0  c, d 
Oxígeno de Andalucia, S. L.  San Roque  ESP  49   0,1  0,0  b, c, d 
QUÍMICA BÁSICA, S. A.  Barcelona  ESP  33   1,4  0,0  b, c, d 
NAMGAS (PTY) LIMITED  Windhoek  NAM  44   0,0  0,0  c 
Fuel Cell Boat B. V.  Amesterdão  NLD  20   0,0  0,0  c 
TASCO ESTATES LIMITED  Dar es Salaam  TZA  20   n. d.  n. d.  
INDUSTRIAL GAS DISTRIBUTOR 
HOLDINGS (PTY) LIMITED  

 
Joanesburgo  

 
ZAF  

 
26  

  
–0,1  

 
0,0  

 
c, d 

 
Ásia/ Pacífico 

       

Guangzhou GNC Carbon 
Dioxide Company Ltd.  

 
Guangzhou  

 
CHN  

 
50  

  
0,0  

 
0,0  

 
b, c 

HON CHEN Enterprise Co., Ltd.  Kaohsiung  TWN  50   0,7  0,0  c, d 
SUN HSIN LPG COMPANY LIMITED  Yunlin  TWN  50   0,3  0,1  c, d 
 
Américas 

       

HERA, HYDROGEN STORAGE SYSTEMS INC  Longueuil  CAN  20   0,0  0,0  
RECUPERADORA INTEGRAL DE NITROGEO, 
SAPI DE C. V. 

 
México  

 
MEX  

 
50  

  
0,0  

 
0,0  

 
b, c 

TOMOE TRANSTECH SPECIALTY 
GASES PTE LTD  

 
Singapura  

 
SGP  

 
25  

  
2,3  

 
0,4  

b, c, d 

 
Outras Atividades 

       

InfraLeuna GmbH  Leuna  DEU  25  25 338,9  2,3  c 
 
Chave: 
a Acordo de transferência de lucros/ perdas. 
b Negócio conjunto. 
c PCGA (GAAP) locais. 
d Valores de exercícios anteriores a 2014. 
e O ano financeiro (exercício) difere do ano civil devido a circunstâncias locais. 
f O método de consolidação difere da percentagem de ações mantidas devido ao controlo de facto ou a um acordo contratual. 
g A distribuição do dividendo de 2008 está sujeita a restrições cambiais. 
h Não houve elaboração das demonstrações financeiras individuais nos termos da legislação comercial. 
i A distribuição do dividendo está sujeita à aprovação dos interesses que não controlam. 
n. d. = Não há dados financeiros disponíveis. 
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[42] Acontecimentos após a data  
de balanço 
 
O Conselho de Supervisão da Linde AG nomeou o Dr. 
Christian Bruch e Bernd Eulitz como novos membros do 
Conselho de Administração, com efeito a partir de 1 de 
janeiro de 2015. Bruch e Eulitz sucedem ao Professor Dr. 
Aldo Belloni, que abandonou o Conselho de Administração 
da Linde AG e se reformou quando o seu contrato chegou ao 
fim, a 31 de dezembro de 2014. 

Christian Bruch irá assumir no Conselho de 
Administração da Linde AG a responsabilidade de Belloni 
pela Divisão de Engenharia do Grupo. 

Bernd Eulitz irá ser o membro do Conselho de 
Administração responsável pelo segmento da EMEA do 
negócio de gases do Grupo. 

Nenhum outro acontecimento significativo ocorreu no 
Grupo Linde entre a data de balanço e 24 de fevereiro de 
2015. 

A 24 de fevereiro de 2015, o Conselho de Administração 
da Linde AG divulgou as demonstrações financeiras 
consolidadas para apresentação ao Conselho de Supervisão. 
É da responsabilidade do Conselho de Supervisão examinar 
as demonstrações financeiras consolidadas e indicar se as 
aprova. As demonstrações financeiras do Grupo, as 
demonstrações financeiras estatutárias da Linde AG e o 
relatório anual são publicados a 16 de março de 2015, depois 
de terem sido aprovados pelo Conselho de Supervisão na 
reunião de 13 de março de 2015. 
 
 

MUNIQUE, 24 DE FEVEREIRO DE 2015 
 
 

 
 
 
 

DR. WOLFGANG BÜCHELE 
[PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO] 

 
 
 
 
 
 

THOMAS BLADES 
[MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO] 

 
 
 
 
 
 

DR. CHRISTIAN BRUCH 
[MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO] 

GEORG DENOKE 
[MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO] 

 
 
 
 
 
 

BERND EULITZ 
[MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO] 

 
 
 
 
 
 

SANJIV LAMBA 
[MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO]
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OUTRA INFORMAÇÃO <215 
RELATÓRIO DOS AUDITORES  265 

INDEPENDENTES    
DECLARAÇÃO DE >269 

 RESPONSABILIDADE 

RELATÓRIO DOS  
AUDITORES INDEPENDENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À Linde Aktiengesellschaft 
 
Relatório sobre as Demonstrações 
Financeiras Consolidadas 
Auditámos as demonstrações consolidadas financeiras da 
Linde Aktiengesellschaft, Munique, e das suas subsidiárias, 
em anexo, as quais compreendem a declaração de lucros e 
perdas do grupo, a demonstração de rendimento integral, a 
demonstração da situação financeira do Grupo, a 
demonstração de fluxos de caixa do grupo, a demonstração 
de alterações no capital próprio do grupo e as notas às 
demonstrações financeiras do grupo para o exercício de 1 de 
janeiro a 31 de dezembro de 2014. 
 
Responsabilidade da Administração pelas  
Demonstrações Financeiras Consolidadas 
A administração da Linde Aktiengesellschaft é responsável 
pela elaboração destas demonstrações financeiras 
consolidadas. Essa responsabilidade inclui a elaboração 
destas demonstrações financeiras consolidadas em 
conformidade com a Normas Internacionais de 
Contabilidade, tal como são adotadas na União Europeia, e 
com as exigências suplementares do direito alemão, nos 
termos do § 315a Abs. 1 HGB (Handelsgesetzbuch: Código 
Comercial Alemão), para dar uma imagem fiel dos ativos 
líquidos, da situação financeira e dos resultados das 
operações do grupo em conformidade com estas exigências. 
A administração da empresa é igualmente responsável pelos 
controlos internos que a administração determinar que são 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras consolidadas isentas de distorções materiais, 
independentemente de serem causadas por fraude ou erro. 
 
Responsabilidade dos Auditores 
A nossa responsabilidade é a de emitir um parecer sobre estas 
demonstrações financeiras consolidadas, com base na nossa 
auditoria. Conduzimos a nossa auditoria em conformidade 
com o § 317 do HGB e os padrões alemães geralmente 
aceites para a auditoria de demonstrações financeiras 
promulgados pelo Institut der Wirtschaftsprüfer [Instituto dos 
Auditores Públicos da Alemanha] (IDW), bem como em 
conformidade suplementar com a Normas Internacionais de 
Auditoria (ISA). De acordo com isso, estamos obrigados ao 
cumprimento de exigências éticas e a planear e efetuar a 
auditoria para obter uma segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras consolidadas estão isentas de 
distorções materiais. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos de 
auditoria para obter a evidência de auditoria sobre os 
montantes e as informações divulgadas nas demonstrações 
financeiras consolidadas. A seleção dos procedimentos de 
auditoria depende do julgamento profissional do auditor. Isto 
inclui a avaliação dos riscos de distorções materiais nas 
demonstrações financeiras consolidadas, independentemente 
de serem causadas por fraude ou erro. Ao avaliar esses riscos, 
o auditor considera o sistema de controlo interno relevante 
para que a entidade de elaboração das demonstrações 
financeiras consolidadas as apresente de forma verdadeira e 
apropriada. O objetivo será planear e executar os 
procedimentos de auditoria que sejam apropriados às  
circunstâncias, mas não com o propósito de expressar uma 
opinião sobre a eficácia do sistema de controlo interno do 
grupo. Uma auditoria inclui igualmente a avaliação da 
adequação das práticas contabilísticas utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contabilísticas feitas pela 
administração, bem como a avaliação da apresentação geral 
das demonstrações financeiras consolidadas. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para proporcionar uma base para o 
nosso parecer de auditoria. 
 
Parecer de Auditoria 
Nos termos do § 322 Abs. 3 Satz 1 do HGB, afirmamos que a 
nossa auditoria das demonstrações financeiras consolidadas 
não levou a quaisquer reservas. 

A nosso parecer, com base nos resultados da auditoria, as 
demonstrações financeiras consolidadas estão em 
conformidade com todos os aspetos materiais das IFRS, tal 
como são adotadas pela União Europeia, e as exigências 
suplementares do direito comercial alemão, nos termos do § 
315a Abs. 1 do HGB, e dão uma imagem verdadeira e 
apropriada dos ativos líquidos e da situação financeira do 
Grupo a 31 de dezembro de 2014, bem como dos resultados 
das operações do exercício então terminado, em 
conformidade com essas exigências. 
 
Relatório sobre o Relatório 
de Gestão Combinado 
Auditámos o relatório de gestão do grupo de 
acompanhamento do relatório de gestão da Linde 
Aktiengesellschaft, que é combinado com o relatório de 
gestão da empresa para o exercício de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro de 2014. A administração da Linde 
Aktiengesellschaft é responsável pela elaboração deste 
relatório de gestão combinada, em conformidade com as 
exigências aplicáveis de direito comercial alemão, nos termos 
do § 315a Abs. 1 do HGB (Código Comercial Alemão). 
Conduzimos a nossa auditoria em conformidade com o § 317 
Abs. 2 do HGB e os padrões alemães geralmente aceites para 
a auditoria do relatório de gestão combinada promulgados 
pelo Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW). De acordo com 
isso, estamos obrigados a planear e executar a auditoria do 
relatório de gestão combinada para obter uma segurança 
razoável de que o relatório de gestão combinada é consistente 
com as demonstrações financeiras consolidadas e que os 
resultados da auditoria, como um todo, oferece uma visão 
adequada da situação do Grupo e apresentam, de forma 
adequada, as oportunidades e os riscos de desenvolvimento 
futuro. 
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Nos termos do § 322 Abs. 3 Satz 1 do HGB, afirmamos que a 
nossa auditoria do relatório de gestão combinada não conduziu 
a quaisquer reservas. 

Em nossa opinião, com base nas conclusões da auditoria 
sobre as demonstrações financeiras consolidadas e o relatório 
de gestão combinada, o relatório de gestão combinada é 
consistente com as demonstrações financeiras consolidadas e, 
como um todo, oferece uma visão adequada da situação do 
Grupo e apresenta, de forma adequada, as oportunidades e os 
riscos de desenvolvimento futuro. 
 
 
 

MUNIQUE, 24 DE FEVEREIRO DE 2015 
 
 

KPMG AG 
[WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BECKER 
WIRTSCHAFTSPRÜFER 

[AUDITOR PÚBLICO ALEMÃO] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHENK 
WIRTSCHAFTSPRÜFER 

[AUDITOR PÚBLICO ALEMÃO] 
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INDEPENDENTES 

DECLARAÇÃO DE   269 
 RESPONSABILIDADE 

ORGANIZAÇÃO DE GESTÃO >270  
 

DECLARAÇÃO DE  
RESPONSABILIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanto quanto sabemos, e em conformidade com os princípios 
de reporte aplicáveis, as demonstrações financeiras 
consolidadas apresentam, de forma verdadeira e apropriada, o 
ativo líquido, a situação financeira e os lucros ou prejuízos do 
Grupo, e o relatório de gestão combinada inclui uma 
avaliação justa do desenvolvimento e desempenho do 
negócio e da situação do Grupo Linde e da Linde AG, em 
conjunto com uma descrição das principais oportunidades e 
dos riscos associados ao desenvolvimento esperado do Grupo 
Linde e da Linde AG. 
 
 

MUNIQUE, 24 DE FEVEREIRO DE 2015 
 
 

LINDE AKTIENGESELLSCHAFT 
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

DR. WOLFGANG BÜCHELE 
[PRESIDENTE DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO] 
 
 
 
 
 
 

THOMAS BLADES 
[MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO] 

 
 
 
 
 
 

DR. CHRISTIAN BRUCH 
[MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO] 

GEORG DENOKE 
[MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO] 

 
 
 
 
 
 
 

BERND EULITZ 
[MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO] 

 
 
 
 
 
 

SANJIV LAMBA 
[MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
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ORGANIZAÇÃO  
DE GESTÃO 
 
A 24 DE FEVEREIRO DE 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DE GESTÃO

 
 
Membro do Conselho de Administração  

 
Responsabilidades 

 
Funções Corporativas & de Apoio 

Dr. Wolfgang Büchele, 
Presidente do Conselho de 
Administração 

Gist, Desenvolvimento de Oportunidades 
& Projetos  

Comunicação Corporativa & Relações 
com Investidores, Auditoria Interna 
Corporativa, Escritório Corporativo, 
Estratégia Corporativa & Informação 
sobre o Mercado, Recursos Humanos do 
Grupo, Questões Jurídicas & de 
Conformidade do Grupo, HSE (Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente), Escritório  
de Gestão de Projetos/ LEAP 

Thomas Blades 
 

Segmento das Américas, Centros de 
Governação Global de Distribuição, Saúde 
e Operações, Empresas Globais de Gases 
de Hélio & Gases Raros 

 

Dr. Christian Bruch  Divisão de Engenharia  Tecnologia & Inovação 
Bernd Eulitz  Segmento da EMEA  
Sanjiv Lamba 
 

Segmento da Ásia/ Pacífico, Centros de 
Governação Global de Gases para 
Comércio & Engarrafados e Eletrónicos 

 

Georg Denoke 
 

Finanças/ Controlo Financeiro dos 
segmentos da EMEA, das Américas e da 
Ásia/ Pacífico 
 

Contabilidade & Reporte do Grupo, 
Serviços de Informação do Grupo, 
Seguros do Grupo, Fusões & Aquisições 
do Grupo, Contratação do Grupo, 
Gestão de Risco do Grupo, Fiscalidade 
do Grupo, Tesouraria do Grupo, 
Investimentos, Finanças Operacionais, 
Controlo & Investimentos, Imobiliário 
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144 DIVISÕES 
 

 
Divisão de Gases  

 
Divisão de Engenharia  

 
Gist 

Veja o diagrama seguinte sobre a organização Jürgen Nowicki  Martin Gwynn 
 Steve Bertone  
 Tilman Weide  

 
 
145 DIVISÃO DE GASES 
 

 
Segmento da EMEA 
(Europa, Médio Oriente, África)  

 
 
Segmento das Américas  

 
 
Segmento da Ásia/ Pacífico 

RBU da Europa Setentrional 
Bo Dyrvold 

RBU das Américas 
Pat Murphy 

RBU da Ásia Oriental 
Steven Fang 

RBU da Europa Central 
Olaf Reckenhofer 

Finanças/ Controlo Financeiro  das 
Américas 
Jens Lühring 

RBU Ásia Meridional & ASEAN 
Rob Hughes 

RBU da Europa Meridional  
Arnold Coppin 

 RBU do Pacífico Sul 
Colin Isaac 

RBU da África & do Reino Unido 
Mike Huggon 

 Finanças/ Controlo Financeiro da 
Ásia/ Pacífico 
Binod Patwari 

RBU do Médio Oriente & da Europa de 
Leste 
Dr. Hans-Hermann Kremer 

  

Finanças/ Controlo Financeiro da EMEA 
Matthias v. Plotho 

  

 
 
146 CENTROS DE GOVERNAÇÃO GLOBAL (GGCS) E FUNÇÕES GLOBAIS 
 

GGC Merchant & 
Packaged Gases 
Jens Waldeck 

GGC Electronics 
Andreas Weisheit 
 

GGC Healthcare 
Dr. Christian Wojczewski 

GGC Operations 
Rudolf Lamm 
 

GGC Deliver 
Ian Rennie 
 

   Oportunidades & 
Desenvolvimento de 
Projetos 
N. N. 

 

 
 
147 FUNÇÕES CORPORATIVAS & DE APOIO 
 

Comunicação Corporativa & Relações com Investidores Ullrich Porwollik 
Auditoria Interna Corporativa Thomas Müller 
Escritório Corporativo Andrea Reutershahn 
Estratégia Corporativa & Informação sobre o Mercado Holger Kirchner 
Contabilidade & Reporte do Grupo, Gestão de Risco do 
Grupo, Fiscalidade do Grupo, Imobiliário 

 
Björn Schneider 

Recursos Humanos do Grupo Werner Boekels 
Serviços de Informação do Grupo Sandeep Sen 
Questões Jurídicas & de Conformidade do Grupo Solms U. Wittig 
Fusões & Aquisições do Grupo Tim Husmann 
Contratação do Grupo Christoph Clausen 
Fiscalidade do Grupo Dr. Wolfgang Salzberger 
Tesouraria do Grupo  Dr. Sven Schneider 
HSE (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) Phil Graham 
Finanças Operacionais, Controlo & Investimentos Michael Ullrich 
Escritório de Gestão de Projetos/ LEAP Dr. Alexander Unterschütz 
Tecnologia & Inovação Dr. Andreas Opfermann 
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GLOSSÁRIO   272 

BALANÇO DO ANO >275 

GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A] 
 

ASEAN 
ASEAN é o acrónimo inglês para 
Associação de Nações do Sudeste 
Asiático. Uma organização 
internacional com sede em Jacarta, na 
Indonésia, que tem como objetivo 
promover a cooperação económica, 
política e social entre os países do 
Sudeste Asiático, que também se 
uniram para criar um espaço económico 
comum. 
 

[B] 
 

BOAS PRÁTICAS DE FABRICO 
As boas práticas de fabrico referem-se a 
orientações de garantia de qualidade 
que se aplicam à produção de produtos 
farmacêuticos e de ingredientes ativos. 
 

[C] 
 

CAPTURA E UTILIZAÇÃO DE 
CARBONO (CCU) 

Este processo envolve a separação do 
CO2 dos gases dos fumos de combustão, 
utilizando-o em processos industriais, 
tais como, promotores de crescimento 
para fábricas ou no cultivo de algas. 
 
 CRAQUEADORA (CRAQUEADORA 

DE ETANO) 
Fábrica de craqueamento a vapor no 
sector petroquímico. O vapor e o calor 
são aplicados para transformar 
hidrocarbonetos, tais como o etano, em 
hidrocarbonetos insaturados que são 
utilizados como matérias-primas no 
fabrico de plásticos, vernizes, solventes 
e pesticidas. 

[E] 
 

EBIT 
Abreviatura de Lucros antes de Juros e 
Impostos. Na Linde, este valor 
compreende o lucro bruto sobre as 
vendas, deduzidos os custos funcionais 
e outras despesas operacionais, 
acrescido de participação no lucro ou 
prejuízo de associadas e negócios 
conjuntos, ajustado para itens não 
recorrentes. 
 

EBITDA 
(LUCRO DE EXPLORAÇÃO) 

Abreviatura de Lucros antes de Juros, 
Impostos, Depreciação e Amortização. 
Na Linde, o EBIT (ajustado para itens 
não recorrentes), depois da inclusão de 
novo da amortização de ativos 
intangíveis e da depreciação de ativos 
tangíveis. 
 

ECIIA 
Abreviatura de Confederação Europeia 
dos Institutos de Auditoria Interna. A 
ECIIA é a associação profissional que 
representa 33 institutos nacionais de 
auditoria interna em toda Europa. O seu 
objetivo é melhorar a governação 
corporativa, promovendo padrões 
profissionais de auditoria interna. 

 
EMPREITEIROS 

Colaboradores de empresas de terceiros 
que prestam serviços em nome da 
Linde, especialmente serviços de 
transporte. 
 

[F] 
 

FÁBRICA DE OLEFINA 
Unidade petroquímica para a produção 
de olefinas, tais como o etileno e o 
propileno, a partir de hidrocarbonetos. 

 
FÁBRICA DE SEPARAÇÃO DE 

GASES 
As fábricas de separação de gases 
utilizam processos da Linde para a 
produção de oxigénio, azoto e árgon. 
 

FÁBRICAS DE HYCO 
Um termo coletivo para fábricas que 
produzem hidrogénio, monóxido de 
carbono e gás de síntese. As fábricas de 
HyCO incluem, em particular, 
purificadores a vapor, fábricas de 
oxidação parcial e craqueadoras de 
metanol. 

 

FERMA 
Abreviatura de Federação Europeia de 
Associações de Gestão de Risco. A 
FERMA reúne 20 associações nacionais 
de gestão de risco de 18 países 
europeus. A Federação representa um 
grande número de sectores, tais como a 
indústria, os serviços financeiros, a 
saúde, organizações caritativas e 
agências governamentais locais. A 
FERMA apoia os seus membros na 
sensibilização e promoção da utilização 
eficaz da gestão de risco, de soluções de 
seguros e de financiamento de risco na 
Europa. 
 

FUTUROS 
Contratos de futuros, negociados numa 
bolsa de valores, com volumes de 
contratos padronizados e ativos 
subjacentes. 

 
[G] 

 
GNL 

Gás Natural Liquefeito. O GNL é 
considerado um combustível promissor 
de futuro, devido à sua elevada 
densidade de energia, valor calorífico 
constante e elevado nível de pureza. 
 

[H] 
 

HIPERTENSÃO PULMONAR 
Doença em que a pressão arterial 
anormalmente alta afeta os vasos 
sanguíneos dos pulmões e da circulação 
pulmonar. O que é particularmente 
prejudicial para o coração e os pulmões 
e restringe o fornecimento de oxigénio. 

 
HSE 

Abreviatura de Health, Safety and 
Environment (Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente). 

 
[I] 

 
INCIDENTES GRAVES DE 

TRANSPORTE 
Incidentes relacionados com transportes 
e que, tal como os acidentes de trânsito, 
têm um impacto considerável sobre a 
saúde das partes envolvidas, resultando 
em emissões ambientais que deverão ser 
comunicadas ou dar origem a um certo 
nível de custos. 
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[K] 
 

KONTRAG 
Lei Alemã sobre o Controlo e a 
Transparência nos Negócios. Esta lei 
torna obrigatório que os conselhos de 
administração das empresas cotadas 
coloquem em prática um programa de 
gestão de risco. O seu objetivo é 
proteger os interesses dos acionistas, 
salvaguardando os lucros e o valor da 
empresa. 
 

 [L] 
 

LED 
LED significa diodo emissor de luz. Os 
LED transformam a energia elétrica em 
luz. Similares a diodos semicondutores, 
criam luz direcional e estão disponíveis 
numa grande variedade de cores, 
tamanhos e formas. Estes dispositivos 
são utilizados em muitas indústrias, em 
aplicações de sinalização e iluminação.  

 
[M] 

 
MÉTODO DE GESTÃO POR 

CATEGORIA 
A gestão por categoria é um processo 
estruturado, projetado para analisar, 
definir e pôr em prática estratégias de 
compras de produtos e serviços. 

 
MINERAIS DE CONFLITO 

A Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act (Lei Dodd-
Frank) norte-americana define os 
minerais de conflito como as matérias-
primas exploradas e comercializadas na 
República Democrática do Congo ou 
em países vizinhos que financiam 
conflitos. A Lei Dodd-Frank é aplicável 
às substâncias ou minérios a partir dos 
quais essas matérias-primas são 
extraídas: tântalo (coltan), estanho 
(cassiterita), volfrâmio e ouro. 

 

[P] 
 

PAÍSES COM MELHORES CUSTOS 
Uma estratégia de aquisição, através da 
qual as empresas procuram 
fornecedores de bens e serviços, não só 
nos seus principais mercados de vendas, 
mas também em países que ofereçam as 
melhores condições de compra. 

 
PLANOS DE BENEFÍCIOS 

DEFINIDOS 
Planos de pensões sob os quais uma 
empresa/ um empregador definem um 
valor de benefício de pensão a ser 
fornecido, em função de um ou mais 
fatores, tais como a idade, o tempo de 
serviço e o salário do colaborador. O 
risco atuarial e o risco do investimento 
são suportados pela empresa. 
 

PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO 
DEFINIDOS 

Planos de pensões sob os quais a 
obrigação legal ou construtiva da 
empresa/ do empregador é limitada ao 
montante com que concorda contribuir 
para uma entidade separada, como uma 
companhia de seguros. O nível dos 
benefícios recebidos pelo colaborador é 
determinado pelo nível das 
contribuições pagas pela empresa (e, se 
for caso disso, também pelo 
colaborador) à entidade separada, 
juntamente com os retornos do 
investimento provenientes das 
contribuições. O risco atuarial e o risco 
de investimento estão a cargo do 
colaborador. 
 

PLANO DE SALDO DE CAIXA 
O plano de saldo de caixa combina as 
características de um plano de 
benefícios definidos com as de um 
plano de contribuição definida. Um 
plano de saldo de caixa garante ao 
beneficiário um benefício de pensão. 
Relativamente a cada beneficiário, é 
mantido um saldo de conta individual 
que aumenta em valor ao longo do 
tempo de serviço e atrai uma taxa de 
juro garantida. O saldo da conta é 
posteriormente convertido em 
pagamento de um montante fixo ou de 
uma pensão vitalícia, dependendo da 
estrutura do regime. 

PRODUTOS DE CONVENIÊNCIA 
Produtos alimentares comercialmente 
processados que reduzem o tempo de 
preparação dos alimentos a nível 
doméstico ou no sector da restauração. 
 

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE 
RISCOS GRAVES (MHRP) 

A Linde configura este programa para 
garantir a segurança dos seus processos 
de produção. Como parte do processo de 
gestão de risco do sistema da Linde, o 
MHRP permite que o Grupo identifique 
prontamente os riscos potenciais que 
possam resultar em acidentes ou danos 
materiais ou ao meio ambiente e que 
introduza medidas de segurança e de 
controlo adequadas. 

 
PROGRAMA DE EMISSÃO DE 

DÍVIDA 
Programa de refinanciamento flexível 
com um quadro de documentação 
padronizado. Permite que o emitente 
cubra as suas exigências de 
financiamento através do aumento da 
dívida em moedas e montantes diferentes 
com períodos de maturidade diferentes. 
 

PROGRAMA DE PAPEL 
COMERCIAL 

Programa para títulos de curto prazo no 
mercado de capitais. 

 
PROTOCOLO DOS GASES DE 

EFEITO DE ESTUFA 
Padrão reconhecido globalmente, 
concebido para gerir e quantificar as 
emissões de gases de efeito de estufa. O 
Protocolo dos Gases de Efeito de Estufa 
teve origem numa iniciativa do Conselho 
Empresarial Mundial para o 
Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) 
e do Instituto de Recursos Mundiais 
(WRI). 

 
[R] 

 
REACH 

Regulamento da União Europeia sobre 
Registo, Avaliação, Autorização e 
Restrição de Produtos Químicos. 
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RECUPERAÇÃO MELHORADA DE 

PETRÓLEO E GÁS (EOR/ EGR) 
Recuperação melhorada das reservas 
de petróleo ou gás, para tornar mais 
eficiente a exploração das reservas 
remanescentes em jazidas de gás ou 
jazidas petrolíferas. A pressão da 
bomba no filão é aumentada por gases 
injetáveis, tais como o azoto e o 
dióxido de carbono. 
 

RESTRIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS 
PERIGOSAS (ROHS) 

A diretiva RoHS revista da União 
Europeia (2011/ 65/ UE) foi concebida 
para restringir a utilização de 
determinadas substâncias perigosas em 
equipamento elétrico e eletrónico. 

  
[S] 

 
SISTEMA DE DETEÇÃO  

DO SINAL DE VIGILÂNCIA 
Um sistema para garantir a segurança 
contínua sistemática de um produto 
farmacêutico. Destina-se a descobrir, 
avaliar e compreender os efeitos 
indesejáveis e os efeitos secundários 
do produto, através da avaliação de 
diversas fontes, tais como relatórios de 
incidentes, literatura científica e 
médica e estudos clínicos, de modo 
que possam ser tomadas as medidas 
adequadas para minimizar os riscos. 
 

SWAPS DE RISCO DE 
INCUMPRIMENTO 

Os swaps de risco de incumprimento 
(CDS) são derivados de crédito 
destinados a cobrir os riscos de 
incumprimento de empréstimos. Em 
troca do pagamento de um prémio 
único ou prémios regulares, o 
comprador recebe uma compensação 
do vendedor no caso de o devedor de 
referência, nomeado no CDS, entrar 
em incumprimento. 
 

SWAPS DE TAXAS DE JURO DE 
DIVISAS CRUZADAS 

Um acordo entre as partes para trocar 
pagamentos de juros e capital por 
empréstimos denominados em 
diferentes moedas. 
 

[T] 
 

TESOURARIA 
O departamento de Tesouraria garante 
que o Grupo dispõe de fundos e capital 
suficientes. Investe fundos excedentes, 
reduz os riscos financeiros e otimiza os 
custos e o retorno sobre as transações 
financeiras. 
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BALANÇO  
DO ANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANEIRO 
1/1 

A companhia marítima AG EMS 
(Aktien-Gesellschaft EMS) e a Bomin 
Linde LNG anunciaram ter assinado o 
primeiro contrato de sempre para o 
fornecimento de gás liquefeito natural 
(LNG) a ferries alemães. Nos termos 
deste acordo, a Bomin Linde LNG 
fornecerá gás liquefeito natural, 
combustível amigo do ambiente, ao 
ferry de passageiros MS Ostfriesland 
(operado pela AG EMS), a seguir ao 
seu retroajuste. 
 

2/1 
Em Hammond, Indiana, nos EUA, a 
Linde dá início à operação de uma 
fábrica de produção de gases especiais. 
Esta nova unidade de produção, que 
complementa uma fábrica já existente 
de gases industriais e medicinais, 
fornece gases a clientes das indústrias 
alimentar, farmacêutica e de 
biotecnologia, bem como a laboratórios 
e universidades. 
 

FEVEREIRO 
1/2 

A Linde assinou um contrato a longo 
prazo com a Nynas AB, uma das líderes 
mundiais em óleos nafténicos 
especializados e betume, para fornecer 
hidrogénio no local à refinaria da Nynas 
em Hamburgo, na Alemanha. A Divisão 
de Engenharia do Grupo Linde irá 
construir um novo purificador a vapor 
com esta finalidade. O investimento no 
projeto é de cerca de 30 milhões de 
EUR. 
 

2/2 
O Grupo irá fornecer duas fábricas de 
hidrogénio ao operador de refinaria PSC 
TAIF-NK, em Nizhnekamsk, República 
do Tartaristão, na Federação Russa. 
Cada uma das duas novas fábricas de 
hidrogénio irá ter uma capacidade de 
cerca de 110 000 metros cúbicos 
normais por hora e irá produzir 
hidrogénio de alta pureza para a  

unidade de conversão de resíduos de 
petróleo pesado da refinaria no local de 
Nizhnekamsk. A encomenda será no 
valor de cerca 120 milhões de EUR. 
 

MARÇO 
1/3 

A Linde também fez progressos no 
negócio promissor do gás natural 
liquefeito (GNL), ao pôr em 
funcionamento um novo posto de 
reabastecimento de GNL em 
Avonmouth, perto de Bristol, no Reino 
Unido. Tinha sido encomendado pela 
cadeia de supermercados britânica 
Asda, que fixou o objetivo de reduzir as 
emissões da sua frota de transporte em 
60 por cento, até 2015. O novo posto de 
reabastecimento permitirá à Linde 
fornecer combustível aos cinquenta 
camiões bicombustíveis (GNL e diesel) 
da Asda. 
 

2/3 
A Shell Global Solutions International 
BV assina um Acordo-Quadro de 
Empresa, designando a Linde como sua 
parceira preferencial para a construção 
de craqueadoras de etano em todo o 
mundo. O acordo é válido por dez anos  
com uma opção para estender o prazo 
do contrato. 
 

ABRIL 
1/4 

A Linde assinou um contrato a longo 
prazo com a companhia petrolífera 
finlandesa Neste Oil para o 
fornecimento de hidrogénio no próprio 
local. O projeto envolve a construção de 
uma nova fábrica de hidrogénio para a 
refinaria da Neste Oil em Porvoo, na 
Finlândia. O investimento total a ser 
feito pelas duas empresas será de cerca 
de 100 milhões de EUR. A Divisão de 
Engenharia da Linde é responsável pela 
construção da fábrica chave na mão, 
que será operada pela AGA, subsidiária 
da Linde. Está previsto que a fábrica 
entre em produção em 2016. 
 

2/4 
Em Londres, a Linde lançou a iniciativa 
HyFIVE, à escala da Europa, 
juntamente com uma série de parceiros. 
O projeto de 38 milhões de EUR visa 
coordenar a construção de mais postos 
de abastecimento de hidrogénio com a 
entrega dos primeiros veículos a células 
de combustível de produção europeia. 

MAIO 
1/5 

É colocada a primeira pedra, pela Linde 
e pelos seus parceiros, no Energiepark 
Mainz, na Alemanha. No projeto-piloto, 
a fábrica, que foi desenvolvida em 
conjunto, irá produzir grandes 
quantidades de hidrogénio, a partir de 
2015, utilizando fontes de energia que 
incluem a eletricidade verde das 
turbinas eólicas das proximidades. O 
hidrogénio é, então, armazenado no 
local, carregado em reservatórios tipo 
cisterna ou alimentará diretamente a 
rede de gás natural, para a utilização na 
produção de eletricidade ou de calor 
numa data posterior. A eletricidade a 
partir de fontes renováveis de energia 
pode ser armazenada desta forma 
durante longos períodos. 
 

2/5 
Em Berlin-Schönefeld, a TOTAL abriu 
um posto de abastecimento 
multienergia, um centro de hidrogénio 
verde. A Linde é responsável por todo o 
manuseamento do hidrogénio, desde a 
sua produção no eletrolisador ao 
abastecimento na bomba. Este processo 
inclui o armazenamento do H2 gasoso 
num reservatório profundo de 45 bar, a 
sua compressão a 900 bar, o 
armazenamento pressurizado 
subsequente em reservatórios de alta 
pressão e o abastecimento de 
automóveis e autocarros. O Grupo 
fornece igualmente algum do 
hidrogénio produzido de forma 
sustentável a clientes industriais. 
 

JUNHO 
1/6 

A Siluria Technologies, pioneira na 
produção de combustíveis e produtos 
químicos baseados em gás natural, entra 
numa parceria com a Linde na 
tecnologia de etileno. O objetivo é 
otimizar o processo inovador da Siluria 
para a produção direta de etileno a partir 
de gás natural, através do acoplamento 
oxidativo de metano para ser utilizado à 
escala comercial e conceber uma 
solução integrada. Cada um dos dois 
parceiros está a trazer para a mesa as 
suas próprias competências 
tecnológicas. 
 

2/6 
A Linde e a BASF estão a planear uma 
parceria de desenvolvimento com o 
propósito de produzir butadieno. A 
BASF irá desenvolver a tecnologia de 
processos, os catalisadores e as 
tecnologias de extração, enquanto a 
Linde está a contribuir com a sua 
experiência para a integração, 
otimização e comercialização do  
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processo. O novo processo terá o 
propósito de abrir uma via entre o 
butano e o butadieno através dos 
butenos. 
 

JULHO 
1/7 

O programa conjunto de investigação, 
que está a ser conduzida pela BASF, a 
Linde e a RWE Power, para a 
depuração de CO2, no local da central 
eléctrica de Niederaussem, vai 
prosseguir para a fase seguinte. 
Continuarão a ser feitos testes, pelo 
menos, por mais dois anos, na fábrica-
piloto do Coal Innovation Centre, em 
novos detergentes e em técnicas de 
medição de ponta para a otimização do 
processo de separação do dióxido de 
carbono (CO2) dos gases de combustão 
das centrais elétricas. A equipa quer 
utilizar os resultados da sua 
investigação para continuar a melhorar 
a eficiência da fábrica e a sua relação 
custo-eficácia.  
 

2/7 
 Em Viena, na Áustria, a Linde iniciou 
as operações da primeira unidade de 
produção mundial de pequenas séries de 
postos de abastecimento de hidrogénio. 
Nos últimos anos, tiveram origem neste 
centro de investigação e 
desenvolvimento muitas inovações 
acerca do abastecimento de hidrogénio, 
incluindo o compressor iónico livre de 
desgaste, de baixa manutenção. 
 

AGOSTO 
1/8 

A Linde e a Solidia Technologies têm a 
intenção de trabalhar em conjunto no 
desenvolvimento de uma tecnologia que 
deverá tornar possível a fabricação de 
componentes de betão pré-moldados, de 
uma forma mais rentável e amiga do 
ambiente. O processo deverá também 
reduzir a quantidade de água utilizada 
na produção, diminuir o tempo de cura 
e ter um impacto positivo sobre a 
qualidade dos produtos. 
 

2/8 
O Grupo está a expandir a sua gama de 
gases alimentares para incluir o 
BIOGON® H. O hidrogénio próprio 
para alimentos é utilizado para testar a 
embalagem numa atmosfera de gás de 
blindagem para garantir a integridade 
dos produtos embalados. O BIOGON® 
H serve aqui como gás de deteção no 
teste de vazamento, utilizando o sistema 
MAPAX® LD desenvolvido pela Linde. 
Mesmo a mais pequena fuga poderá ser 
detetada rapidamente, com segurança e 
sem destruir o produto. 

SETEMBRO 
1/9 

A Linde ganhou um contrato de 
prestação de serviços de engenharia e 
de compras para um fábrica de 
liquefação de gás natural (LNG) no 
Canadá. O contrato foi adjudicado pela 
Woodfibre LNG Limited, uma 
subsidiária da empresa Pacific Oil & 
Gas, que é especializada no 
desenvolvimento de recursos 
energéticos. A nova fábrica, perto de 
Vancouver, irá ter uma capacidade de 
2,1 milhões de toneladas por ano. A 
Linde irá utilizar a sua própria 
tecnologia LIMUM®, um processo de 
eficiência energética muito elevada. 
 

2/9 
Uma vez mais, a Linde está incluída no 
Índice Dow Jones de Sustentabilidade 
(DJSI World). Os analistas reconhecem 
o progresso contínuo feito pelo grupo 
de tecnologia na área da 
sustentabilidade. A Linde foi citada em 
particular pelas suas atividades nas 
áreas de relações com os clientes, 
conformidade e gestão de risco e crise. 
 

OUTUBRO 
1/10 

A Linde e a Daimler têm a intenção de 
trabalhar em conjunto com os seus 
parceiros, as empresas petrolíferas 
TOTAL, OMV, Avia e Hoyer, para 
aumentarem significativamente o 
número de postos de abastecimento de 
hidrogénio na Alemanha. Cada uma das 
duas empresas está a investir cerca de 
10 milhões de EUR neste projeto. Foi 
inaugurado oficialmente em Berlim, na 
Alemanha, um posto de abastecimento 
multienergia da TOTAL, o primeiro de 
um total de vinte postos de 
abastecimento públicos para veículos a 
célula de combustível iniciados pela 
Daimler e a Linde. Prevê-se que, até ao 
final de 2015, estarão abertas doze 
novas estações. 
 

2/10 
A Linde irá construir uma nova fábrica 
de separação de gases em 
Eisenhüttenstadt, na Alemanha. A partir 
da nova fábrica, o Grupo irá fornecer 
oxigénio e azoto às siderurgias da 
ArcelorMittal. A fábrica irá igualmente 
produzir grandes quantidades de 
produtos liquefeitos para o mercado de 
gases regional. Combinando, na nova 
fábrica de separação de gases, a 
produção de gases e de produtos 
liquefeitos irá conseguir aumentos 
significativos da eficiência energética 

quando o oxigénio for produzido nas 
siderurgias integradas. O investimento no 
projeto é de cerca de 85 milhões de EUR. 
 

NOVEMBRO 
1/11 

Pela vigésima vez consecutiva, a Linde 
fornece o hélio para encher os balões no 
Thanksgiving Day Parade® de Macy, em 
Nova Iorque. Participam no desfile 8000 
pessoas que seguem um trajeto de três 
quilómetros pelas ruas da cidade. 
 

DEZEMBRO 
1/12 

O Conselho de Supervisão nomeia o Dr. 
Christian Bruch e Bernd Eulitz como 
novos membros do Conselho de 
Administração, com efeito a partir de 1 de 
janeiro de 2015. Bruch e Eulitz sucederam 
ao Professor Dr. Aldo Belloni, que 
abandonou o Conselho de Administração 
da Linde AG e se reformará quando o seu 
contrato terminar, a 31 de dezembro de 
2014. Christian Bruch assume a 
responsabilidade de Belloni no Conselho 
de Administração da Linde AG pela 
Divisão de Engenharia do Grupo. Bernd 
Eulitz será o membro do Conselho de 
Administração responsável pelos negócios 
de gases do Grupo no segmento da 
EMEA. 
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[1] 
CONFERÊNCIA DE IMPRENSA SOBRE  

A PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS  
ANUAIS DAS DEMONSTRAÇÕES  

FINANCEIRAS DO GRUPO 
16 de março de 2015 

Carl von Linde Haus, Munique, 
Alemanha 

 
 

[2] 
RELATÓRIO INTERCALAR 

JANEIRO A MARÇO DE 2015 
30 de abril de 2015 

 
 

[3] 
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 

12 de maio de 2015, 10h 
Centro Internacional de Congressos, Munique, 

Alemanha 
 
 

[4] 
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS 

13 de maio de 2015 
 
 

[5] 
RELATÓRIO INTERCALAR 
JANEIRO A JUNHO DE 2015 

29 de julho de 2015 
 
 

[6] 
CONFERÊNCIA DE IMPRENSA DE OUTONO 

2015 
28 de outubro de 2015 

Carl von Linde Haus, Munique, 
Alemanha 

 
 

[7] 
RELATÓRIO INTERCALAR 

JANEIRO A SETEMBRO DE 2015 
28 de outubro de 2015 

 
 

[8] 
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 

2016 
3 de maio de 2016, 10h 

Centro Internacional de Congressos, Munique, 
Alemanha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÕES RELATIVAS AO 
FUTURO 

Este Relatório Anual contém declarações relativas ao 
futuro, que são baseadas nas atuais estimativas da 
gestão sobre os acontecimentos futuros. Estas 
declarações não deverão ser entendidas como 
garantias de que essas expectativas se irão provar 
verdadeiras. O desenvolvimento futuro e os 
resultados realmente alcançados pelo Grupo Linde e 
pelas suas subsidiárias dependem de uma série de 
riscos e incertezas e poderão, por isso, afastarem-se  
significativamente das declarações relativas ao 
futuro. A Linde não tem planos para atualizar as suas 
declarações relativas ao futuro, nem aceita qualquer 
obrigação para o fazer. 
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RESUMO DE CINCO ANOS 
 
 
 

 
 
1 Ajustado aos efeitos da aplicação retrospetiva das IFRSs novas ou revistas, pela primeira vez  . 
2 EBIT (antes de itens não recorrentes) ajustado pela amortização de ativos intangíveis e depreciação de ativos tangíveis. 
3 Com base no número médio ponderado de ações. 
4 Inclui contas a receber de locações financeiras.

   
 

2010  

 
 

2011 

 
2012  

ajustado1 

 
 

2013  

 
 

2014 
RECEITA  milhões de €  12 868  13 787  15 833  16 655  17 047 

Na Alemanha  %  9,5  9,0  8,2  7,9  7,4 
Fora da Alemanha  %  90,5  91,0  91,8  92,1  92,6 

Ganhos       
Lucro operacional2  milhões de €  2925  3210  3686  3966  3920 
EBIT  milhões de €  1679  2152  2055  2171  1885 
EBIT (antes de itens não recorrentes)  milhões de €  1679  2152  2055  2171  2180 
Lucro antes de impostos (EBT)  milhões de €  1399  1619  1734  1794  1520 
Lucro do exercício 
(atribuível a acionistas da Linde AG)  

 
milhões de €  

 
1005  

 
1174  

 
1232  

 
1317  

 
1102 

Lucros por ação – não diluídos3  €  5,94  6,88  6,93  7,10  5,94 
Lucros por ação – não diluídos 
(antes de itens não recorrentes)3  

 
€  

 
5,94  

 
6,88  

 
6,93  

 
7,10  

 
7,13 

Dividendo  milhões de €  375  428  500  500  585 
Dividendo por ação  €  2,20  2,50  2,70  3,00  3,15 
N.º de ações (a 31.12.)  000s  170 297  171 061  185 189  185 588  185 638 
Estrutura de ativos       
Ativos intangíveis, tangíveis e financeiros  milhões de €  21 044  21 269  25 971  25 184  26 453 
Inventários  milhões de €  956  1036  1112  1088  1155 
Contas a receber4  milhões de €  2247  2382  3093  3111  3362 
Caixa e equivalentes de caixa e valores 
mobiliários  

milhões de €  1176  2674  2108  1348  1658 

Outros ativos  milhões de €  1465  1554  2013  2018  1797 
Ativos totais  milhões de €  26 888  28 915  34 297  32 749  34 425 
Estrutura do capital       
Capital próprio  milhões de €  11 362  12,144  13,658  13,586  14,267 
Provisões  milhões de €  2886  2838  2613  2381  2769 
Dívida financeira milhões de €  6673  7768  10 581  9577  9856 
Outro passivo  milhões de €  5967  6165  7445  7205  7533 
Total de capital próprio e passivo  milhões de €  26 888  28 915  34 297  32 749  34 425 
Declaração de fluxo de caixa       
Fluxo de caixa das atividades operacionais  milhões de €  2422  2426  2664  3144  3001 
COLABORADORES A 31.12.   48 430  50 417  62 765  63 487  65 591 

Na Alemanha  %  14,8  14,6  12,1  12,3  12,3 
Fora da Alemanha  %  85,2  85,4  87,9  87,7  87,7 

Índices e rácios       
Despesas de capital  milhões de €  1302  1367  2038  2268  1954 
Rácio de fundos próprios %  42,3  42,0  39,8  41,5  41,4 
Retorno sobre o capital investido 
(antes de itens não recorrentes)  

 
%  

 
10,3  

 
11,0  

 
10,2  

 
9,7  

 
9,5 

Margem de EBIT %  13,0  15,6  13,0  13,0  11,1 
Fluxo de caixa das atividades operacionais 
em percentagem da receita  

 
%  

 
18,8  

 
17,6  

 
16,8  

 
18,9  

 
17,6 
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