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I - Advertência aos Investidores 

 

 

Nos termos do Decreto-Lei nº 69/2004, de 25 de Março, a forma e conteúdo da presente Nota 

Informativa são da inteira responsabilidade da JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. (a Entidade Emitente), 

a qual autorizou o BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. (a Instituição Domiciliária e Agente), a 

proceder à sua divulgação. 

 

A Entidade Domiciliária é responsável por assegurar que as Emissões a realizar no âmbito do 

presente Programa de Papel Comercial (Programa), serão efectuadas de acordo com o 

preceituado no mesmo Decreto-Lei. Esta responsabilidade não envolve, porém, qualquer 

compromisso ou garantia do BANCO SANTANDER TOTTA, S.A quanto à suficiência, veracidade, 

objectividade e actualidade do conteúdo da Nota Informativa, ou qualquer juízo de valor quanto à 

situação económica e financeira da Entidade Emitente, à sua viabilidade ou à qualidade dos 

valores que constituem o Programa, ou ainda à oportunidade e validade do investimento nos 

mesmos. 

 

A informação contida nesta Nota Informativa ou a própria Nota Informativa, se for o caso, será 

actualizada e reformulada exclusivamente pela Entidade Emitente, não assumindo 

consequentemente as Instituições qualquer obrigação nesse sentido, nos prazos e nas condições 

previstos na lei. 

 

Poderá ser solicitada a admissão à negociação de cada uma das Emissões ao Eurolist by Euronext  

Lisbon da Euronext Lisboa – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.. 

 

O Programa e as Emissões de Papel Comercial que o constituem serão organizados e liderados 

pelo BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.. 
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II - Termos e Condições do Programa 

 

EMITENTE 

JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. 

 

ORGANIZADOR, AGENTE E INSTITUIÇÃO DOMICILIÁRIA 

Banco Santander Totta, S.A. 

 

GARANTIA DE SUBSCRIÇÃO 

A subscrição das EMISSÕES é objecto de garantia prestada pelo Banco Santander Totta, S.A.. 

 

MONTANTE MÁXIMO DO PROGRAMA 

EUR 20.000.000 (vinte milhões de euro). 

 

MOEDAS DE DENOMINAÇÃO 

Euro. 

 

PRAZO DO PROGRAMA 

 Até 8 de Novembro de 2010 

 

REPRESENTAÇÃO 

Títulos nominativos, sob a forma escritural, com valor nominal unitário mínimo de EUR 

50.000 (cinquenta mil euro). 

 

MODALIDADE DE COLOCAÇÃO 

Por subscrição particular através de colocação junto do SANTANDER TOTTA à TAXA DE 

INTERVENÇÃO. 

A colocação deverá ser comunicada pela EMITENTE ao AGENTE no máximo até às 11 horas 

de Lisboa do segundo DIA ÚTIL anterior à data pretendida para a subscrição; 

 

MONTANTE DE CADA EMISSÃO 

A definir pela EMITENTE e antes de cada EMISSÃO, observando sempre, e em cada 

momento, os montantes mínimos e os múltiplos definidos assim como o montante nominal 

máximo de EMISSÕES não reembolsadas. 

 

PERÍODOS DE EMISSÃO 

O PAPEL COMERCIAL poderá ser emitido por colocação directa de 7 e 182 dias ou qualquer 

outro prazo a acordar entre as partes. 
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TAXA DE INTERVENÇÃO 

Para cada EMISSÃO, o AGENTE determinará a TAXA DE INTERVENÇÃO, taxa à qual o 

SANTANDER TOTTA se compromete a subscrever a totalidade do montante nominal da 

EMISSÃO. 

 

A TAXA DE INTERVENÇÃO será igual à EURIBOR calculada na base Actual/360 para o 

PERÍODO DE EMISSÃO escolhido, em vigor no segundo DIA ÚTIL anterior à DATA DE 

SUBSCRIÇÃO, adicionada 0,70% (zero vírgula setenta por cento). 

 

Se na hora da colocação não estiver, por qualquer motivo, disponível o valor da EURIBOR 

referido no número anterior, tomar-se-á em sua substituição como base de cálculo o último 

valor disponível para aquela taxa. 

 

Para EMISSÕES cujo período não coincida com os prazos definidos para a EURIBOR, a TAXA 

DE INTERVENÇÃO será calculada através de interpolação linear, com base na formula 

seguinte: 

T1 + [(T2 – T1) × ((A – B) ÷ (C – B))], em que: 

 

T1 = EURIBOR do prazo inferior mais próximo ao PERÍODO DE EMISSÃO; 

T2 = EURIBOR do prazo superior mais próximo ao PERÍODO DE EMISSÃO; 

A = PERÍODO DE EMISSÃO; 

B = Número de dias correspondente a T1; 

C = Número de dias correspondente a T2. 

 

TAXA DE JURO 

Sobre cada EMISSÃO incidirá a TAXA DE INTERVENÇÃO que para a EMISSÃO tenha sido 

calculada pelo AGENTE. 

 

PREÇO DE SUBSCRIÇÃO 

Os juros a pagar pela EMITENTE serão calculados de acordo com a seguinte fórmula: 

JP = VN x TJ x PE/360 

em que,  

JP = Juros a pagar; 

VN = Valor nominal; 

TJ = Taxa de juro = TAXA DE INTERVENÇÃO; 

PE = PERÍODO DE EMISSÃO (em dias). 

 

Os juros serão liquidados pela EMITENTE, postecipadamente, na DATA DE REEMBOLSO de 

cada EMISSÃO. 
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REALIZAÇÃO 

Pagamento integral na data de início de contagem de juros, ou seja, na DATA DE 

SUBSCRIÇÃO. 

 

REEMBOLSO 

Ao par, isto é, ao valor nominal, na DATA DE REEMBOLSO de cada EMISSÃO. 

 

TRANSMISSIBILIDADE 

Os Títulos são livremente negociáveis, embora a transmissão só produza efeito após a 

comunicação da mesma, pelo transmissário, à Instituição Domiciliária. 

 

ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 

Poderá ser solicitada a admissão à negociação de cada uma das EMISSÕES ao Eurolist by 

Euronext Lisbon da Euronext Lisboa – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, 

S.A.. 

 

REGIME FISCAL 

Os rendimentos do papel comercial são considerados rendimentos de capitais, 

independentemente dos valores mobiliários serem ou não emitidos a desconto. 

Imposto sobre o rendimento 

Juros 

Auferidos por pessoas singulares  

Residentes:  

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na 

fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 21,5%.  

A retenção na fonte libera a obrigação de declaração de imposto, salvo se o titular optar 

pelo englobamento (caso estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do exercício de 

actividades empresariais e profissionais), situação em que a taxa de imposto variará entre 

11,08% e 45,88%, tendo a retenção na fonte natureza de pagamento por conta do imposto 

devido em termos finais.  

Não residentes:  

O imposto é objecto de retenção na fonte a título definitivo à taxa de 21,5%, exceptuando-

se os casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação que prevejam taxas mais 

reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades. 

Auferidos por pessoas colectivas  

Residentes:  

Rendimentos sujeitos ao regime geral de tributação de IRC. O IRC é apurado através de 

taxas progressivas em função da matéria colectável. Assim, o quantitativo da matéria 
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colectável até € 12.500 encontra-se sujeito a tributação à taxa de 12,5%1, sendo que ao 

excedente deverá ser aplicada uma taxa de 25% (às quais acrescerá uma taxa de derrama 

até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC). Sobre a 

parte do lucto tributável sujeito e não isento de IRC  superior a € 2.000.000, incide ainda 

uma taxa adicional de 2,5%, a título de derrama estadual. O imposto é objecto de retenção 

na fonte à taxa de 21.5%, a qual assume a natureza de pagamento por conta do imposto 

devido em termos finais. 

Não residentes: 

Rendimentos sujeitos a retenção na fonte de imposto a título definitivo à taxa de 20%, 

exceptuando-se os casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação ou de um 

outro acordo de direito internacional que vincule o Estado Português ou de legislação 

interna, que prevejam taxas mais reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades. 

No caso de não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual o rendimento 

seja afecto, a tributação é efectuada nos moldes supra referidos para as pessoas colectivas 

residentes. 

Auferidos por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem 

de acordo com a legislação nacional 

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na 

fonte a título definitivo, à taxa de 21,5%. 

Auferidos por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem 

de acordo com a legislação nacional 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 

Mais-Valias  

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

Nos termos da alínea b) do nº 1 do Código do IRS, constituem mais-valias os ganhos obtidos 

que, não sendo considerados rendimentos empresariais e profissionais, de capitais ou 

prediais, resultem da alienação onerosa de partes sociais e de outros valores mobiliários. 

O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias é tributado à taxa de 20% (artigo 72º, 

nº 4, do Código do IRS). 

Fica isento de IRS, até ao valor anual de € 500, o saldo positivo entre as mais-valias e as 

menos-valias resultante da alienação de acções, de obrigações e de outros títulos de dívida, 

obtido por residentes em território português (conforme artigo 72º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais). 

 

 

                                                           

1
 A taxa de 12,5% não é aplicável (sujeitando-se a totalidade da matéria colectável à taxa de 25%) quando, em consequência de 

operação de cisão ou outra operação de reorganização ou reestruturação empresarial, concretizada a partir de 1 de Janeiro de 2009, 
uma ou mais sociedades envolvidas venham a apurar matéria colectável de IRC inferior a € 12.500, ou nos casos em que o capital de 
uma entidade seja realizado, no todo ou em parte, através da transmissão de elementos patrimoniais, incluindo activos incorpóreos 
afectos ao exercício de uma actividade empresarial ou profissional, por uma pessoa singular, e a actividade exercida por aquela seja 
substancialmente idêntica à que era exercida a título individual.  
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Não residentes:  

As mais-valias obtidas por pessoas colectivas que não tenham domicílio em território 

português e aí não possuam estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam imputáveis 

estão, em regra, isentas de IRS, por força do disposto no artigo 27º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação de Acordos para evitar a Dupla Tributação 

Internacional.  

Auferidas por pessoas colectivas  

Residentes:  

As mais-valias concorrem para a determinação da matéria colectável, sendo tributadas nos 

termos gerais. 

Não residentes:  

As mais-valias obtidas por pessoas colectivas que não tenham domicílio em território 

português e aí não possuam estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam imputáveis 

estão, em regra, isentas de IRC, por força do disposto no artigo 27º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação de Acordos para evitar a Dupla Tributação 

Internacional.  

Transmissões gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares  

Não sujeitas a IRS. 

Auferidas por pessoas colectivas 

Residentes:  

As transmissões gratuitas a favor de pessoas colectivas residentes em território português 

concorrem para efeitos de determinação da matéria colectável sujeita a IRC - tributação às 

taxas progressivas de 12,5% e 25% nos moldes referidos supra (às quais acrescerá uma taxa 

de derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 

IRC). Os incrementos patrimoniais decorrentes das transmissões gratuitas devem 

ser valorizados ao preço de mercado dos títulos de papel comercial, o qual não pode ser 

inferior ao que resultar da aplicação das regras de determinação do valor tributável 

previstas no Código do Imposto do Selo. 

Não residentes: 

Tributação à taxa de 25%. 

Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

As transmissões gratuitas de títulos representativos de papel comercial estão sujeitas a 

Imposto do Selo à taxa de 10%, a qual incide sobre o valor da cotação destes títulos na data 

de transmissão e, não a havendo nesta data, o da última mais próxima dentro dos seis 

meses anteriores ou, na falta de cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários, determinado pela aplicação da seguinte fórmula: 

 



 

9 

 

 

em que: 

Vt representa o valor do título à data da transmissão;  

N é o valor nominal do título;  

J representa o somatório dos juros calculados desde o último vencimento anterior à 

transmissão até à data da amortização do capital, devendo o valor apurado ser reduzido a 

metade quando os títulos estiverem sujeitos a mais de uma amortização;  

r é a taxa de desconto implícita no movimento do valor das obrigações e outros títulos, 

cotados na bolsa, a qual é fixada anualmente por portaria do Ministro das Finanças, sob 

proposta da Direcção-Geral dos Impostos, após audição da Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários;  

t é o tempo que decorre entre a data da transmissão e a da amortização, expresso em 

meses e arredondado por excesso, devendo o número apurado ser reduzido a metade 

quando os títulos estiverem sujeitos a mais de uma amortização. 

É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter vivos ou mortis causa, a favor do 

cônjuge ou unido de facto, descendentes e ascendentes. 

Não Residentes:  

Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas a favor de pessoas 

singulares sem domicílio em território português. 

Auferidas por pessoas colectivas  

Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões gratuitas a favor de sujeitos passivos de 

IRC, ainda que dele isentos. 

 

O regime fiscal apresentado constitui um resumo do regime geral e não dispensa a consulta 

da legislação aplicável. 
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III - Informações sobre a Entidade Emitente 

 

 

3.1 - Elementos de Identificação 

 

Denominação Social: 

JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. 

 

Sede Social: 

Rua Tierno Galvan, Torre 3, 9º piso, letra J, 1099-008 Lisboa  

 

Objecto Social: 

O objecto social é a gestão de participações financeiras em empresas associadas, como forma 

indirecta do exercício dessa actividade e ainda a prestação de serviços diversos na área da gestão 

às empresas participadas ou a terceiros.  

 

Capital Social: 

Euro 629.293.220,00 

 

Matrícula e Pessoa Colectiva: 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o nº 500 100 144 

 

Número CAE: 

64202 –R3 

 

3.2. Constituição, Capital Social e Estrutura Accionista 

 

Constituição: Foi constituída por escritura pública de 28 de Abril de 1995 

 

Capital Social: € 629.293.220,00 (seiscentos e vinte e nove milhões duzentos e noventa e três mil 

duzentos e vinte euros), está integralmente subscrito e realizado e é dividido em seiscentos e 

vinte e nove milhões duzentos e noventa e três mil duzentos e vinte acções no valor nominal de 

um euro cada uma.  

 

Estrutura accionista: A totalidade das acções ordinárias da Jerónimo Martins, SGPS, S.A.  

encontram-se admitidas à negociação no Eurolist by Euronext Lisbon, à excepção das acções 

próprias. 
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O capital social da Jerónimo Martins, SGPS, S.A. é detido maioritariamente pela Sociedade 

Francisco Manuel dos Santos SGPS, S.A. com uma participação de 56,1%.  

 

Company % Shareholders 

      

  56,114% SFMS 

JMH 0,137% Own Shares 

Jerónimo Martins, SGPS, SA 10,000% 

Heerema Holding Company 

Inc. 

NIC nº 500.100.144 29,381% Float 

  2,346% Barclays Plc 

  2,023% BlackRock 

  100,000%   

      

 

3.3 - Legislação Especial 

 

Não existe qualquer legislação especial à qual a actividade da Emitente esteja vinculada. 

 

3.4. Órgãos Sociais 

 

Nos termos e para os efeitos do artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa-se que 

foram hoje eleitos, em Assembleia Geral de Accionistas, os órgãos sociais para o triénio 2010-

2012, que passam a ser compostos pelos seguintes membros: 

 

Conselho de Administração 

Pres.  :   Sr. E. A. Soares dos Santos 

 Vogais : Dr. A. Castel-Branco Borges 

               Dr. António Viana Baptista 

               Dr. Artur Santos Silva 

               Sr. Hans Eggerstedt 

               Dr. Marcel Lucien Corstjens 

               Dr. Nicolaas Pronk 

               Dr. Artur Stefan Kirsten 

               Dr. Luís Palha 

               Sr. Pedro Santos 

               Dr. José Santos 
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Revisor Oficial de Contas e Revisor Oficial de Contas Suplente 

 

PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 

Lda. - Dr. Abdul Nasser Abdul Sattar 

ROC Suplente: José Manuel Henriques Bernardo 

 

Assembleia Geral 

 

Dr. João Vieira de Castro Presidente 

Dr. Tiago Ferreira de Lemos Vogal 
 

 

3.5. Actividade Desenvolvida 

 

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. é a Holding do Grupo que integra três áreas de negócio distintas: 

Distribuição Alimentar, Indústria e Serviços de Marketing, Representações e Restauração. 

Jerónimo Martins é o maior Grupo Português de Retalho Alimentar, tendo registado em 2009 

uma facturação de 7,3 mil milhões de euros, possuindo um total de 53.797 colaboradores no final 

do ano e a sexta capitalização bolsista na Euronext Lisboa. Acumulando uma experiência 

internacional de mais de catorze anos, o negócio fora de Portugal representa 50,9% das vendas e 

50,5% dos colaboradores. 

O Grupo detém um portefólio de negócios robusto, focado no ramo alimentar, e que conjuga a 

força das posições de mercado das operações de Retalho e Grosso, em Portugal, com o potencial 

de crescimento da operação da Biedronka, na Polónia, e com a maturidade e capacidade de 

libertação de cash flow proporcionadas pelos activos industriais da parceria com a Unilever em 

Portugal. 

Em Portugal, Jerónimo Martins ocupou, no final de 2009, uma posição de liderança na 

Distribuição Alimentar, atingindo uma facturação agregada de 3,3 mil milhões de euros. A operar 

com as Insígnias Pingo Doce (334 supermercados em Portugal Continental e 13 na Madeira), Feira 

Nova (9 hipermercados) e Recheio (33 Cash & Carries e duas plataformas de Food Service em 

Portugal Continental; um Cash & Carry e uma plataforma de Food Service na Madeira), o Grupo 

continuou a ser o operador líder de mercado em supermercados e cash & carries, aliando a força 

das suas Insígnias à liderança em área de venda e em facturação. Ainda em Portugal, Jerónimo 

Martins tem apostado no desenvolvimento de novos projectos complementares ao negócio de 

Retalho Alimentar, através do lançamento da New Code (vestuário para adulto e criança), da 

Electric Co (electrodomésticos), da GET (livros, música, electrónica e telecomunicações), dos 

postos de abastecimento de combustível, das parafarmácias Bem Estar e das áreas de 

Restauração No Sítio do Costume no Pingo Doce. 
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Na Polónia, a Biedronka, cadeia de lojas com um sortido de bens alimentares que conjuga a 

qualidade a uma prática constante de preços baixos, é líder no Retalho Alimentar e detém uma 

posição dominante no seu formato, através de um elevado número de lojas e da força da sua 

Insígnia. No final de 2009, a Biedronka detinha 1.466 lojas, tendo atingido os 720 milhões de actos 

de compra e os 3.725 mil milhões de euros de facturação no ano em análise. Ainda na Polónia, e 

na sequência da parceria celebrada em Fevereiro de 2006 com a Associação Nacional de 

Farmácias de Portugal, foram abertas, em 2009, mais cinco farmácias sob a Insígnia Apteka Na 

Zdrowie, a qual incrementou a sua rede para 24 unidades. 

Jerónimo Martins é também o maior Grupo industrial de bens de grande consumo em Portugal, 

através da sua parceria com a Unilever, nas áreas Alimentar, de Cuidado Pessoal e Higiene 

Doméstica, e de Consumo Fora de Casa. Em 2007, esta parceria foi reforçada com a fusão da 

FimaVG, Bestfoods, LeverElida e IgloOlá numa única Companhia denominada Unilever Jerónimo 

Martins. A Sociedade mantém as posições de liderança nos mercados de margarinas, chá frio, 

gelados e detergentes para roupa, entre outros. 

No ano 2009, a Unilever Jerónimo Martins autonomizou o negócio de Azeites e Óleos Vegetais, o 

que originou a criação da Gallo Worldwide, Lda.. Esta Companhia assumiu assim a posição de 

liderança da marca Gallo, quer no mercado Nacional, quer no Brasil.  

O portefólio do Grupo inclui ainda uma área de negócio, em Portugal, vocacionada para Serviços 

de Marketing, Representações e Restauração, onde estão integrados os seguintes negócios: 

Jerónimo Martins Distribuição de Produtos de Consumo, que representa em Portugal marcas 

internacionais, algumas com posições de liderança no mercado alimentar de grande consumo, em 

Food Service (através da Caterplus), na cosmética selectiva e na cosmética de grande consumo 

(através de parceria com o Grupo Puig); Hussel, cadeia de Retalho Especializado para 

comercialização de chocolates e confeitaria, com 24 lojas no final de 2009; Jerónimo Martins 

Restauração e Serviços, que se dedica ao desenvolvimento de projectos no sector da Restauração 

e que, no final de 2009, incluía a cadeia de quiosques e cafetarias Jeronymo, com 26 pontos de 

venda, a cadeia de geladarias Olá, com 33 lojas e mais cinco em regime de franchising, o 

restaurante Chili’s em Lisboa, franchising do Grupo Brinker, e a loja Ben & Jerry’s. 

 

3.5.2. Factos Relevantes 

 

Primeiro Trimestre 

• Abertura de 27 lojas Biedronka; 

• Abertura de uma loja Pingo Doce; 

• Contratação de programas de papel comercial garantido nos montantes de 50, 15 e 15 

milhões de euros, a cinco, cinco e quatro anos respectivamente, em Jerónimo Martins. 

Segundo Trimestre 

• Abertura de 42 lojas Biedronka; 

• Abertura de três lojas Pingo Doce; 
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• Contratação de empréstimo obrigacionista no montante de 105 milhões de euros, a cinco 

anos, na JMR; 

• Lançamento pela Unilever Jerónimo Martins da nova marca de detergente para a roupa – 

Surf – com um competitivo posicionamento de preço; 

• Distribuição de dividendos de Jerónimo Martins no montante de aproximadamente 69 

milhões de euros; 

• Abertura da loja número 2.000 de Jerónimo Martins, loja Biedronka situada na cidade de 

Gdanski, na Polónia; 

• Conclusão do processo de reestruturação do Pingo Doce/Feira Nova com o registo do 

processo de fusão das duas Companhias. 

Terceiro Trimestre 

• Abertura de 30 lojas Biedronka; 

• Abertura de quatro lojas Pingo Doce; 

• Autonomização do negócio de azeites e óleos alimentares da Unilever 

• Jerónimo Martins, com a criação da Sociedade Gallo Worldwide Lda.. 

Quarto Trimestre 

• Abertura de 64 lojas Biedronka; 

• Abertura de duas lojas Pingo Doce; 

• Lançamento da nova campanha de comunicação do Pingo Doce. 

 

 

3.6 - Representante da Empresa para o Mercado 

 

Cláudia Falcão 

(Representante para as Relações com o Mercado e Responsável 

pelo Gabinete de Apoio ao Investidor) 

Investor.relations@jeronimo-martins.pt 

Telefone: + 351 21 752 61 05 

Fax: + 351 21 752 61 65 
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3.7 - Situação Económica e Financeira 

 

Apresentam-se seguidamente as Demonstrações Financeiras Individuais da Jerónimo Martins, 

SGPS, S.A. e consolidadas do Grupo Jerónimo Martins. 

 

Contas Consolidadas 

 

As demonstrações financeiras consolidadas da Entidade Emitente foram elaboradas de acordo 

com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”), tal como adoptadas pela União 

Europeia. 

 
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES 
PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, 2008 E 2007 

 

Valores expressos em milhares de euros    

   Dezembro 
2009 

Dezembro 
2008 

Dezembro 
2007 

     
Vendas e prestações de serviços 7.317.108 6.893.737 5.349.678 
Custo das vendas (5.925.918) (5.595.128) (4.331.264) 
Proveitos e custos suplementares 326.544 283.493 206.340 

     

Margem 1.717.734 1.582.102  1.224.754 

     
Custos de distribuição (1.201.820) (1.108.154) (865.769) 
Custos administrativos (156.178) (158.557) (134.277) 
Resultados operacionais não usuais (9.895) (12.576) 472 

     

Resultados operacionais 349.841 302.815 225.180 

     
Custos financeiros líquidos (70.769) (78.728) (59.469) 
Ganhos em empresas associadas 333 318 231 
Ganhos/Perdas em outros investimentos (514) (2.294) 21.824 
     

Resultados antes de impostos 278.891 222.111  187.766 

     
Imposto sobre o rendimento do exercício (55.624) (46.131) (36.857) 

     

Resultados líquidos 223.267 175.980 150.909 

 (antes de interesses minoritários)  

     
Atribuível a:     
  Interesses minoritários 22.918 12.764 19.648 
  Aos Accionistas de Jerónimo Martins 200.349 163.216 131.261 

        
Resultado básico e diluído por acção – euros 0,3188 0,2597 0,2089 
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BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, 2008 E 2007 

Valores expressos em milhares de euros 

  2009 2008 2007 

Activo     
Activos fixos tangíveis 2.002.831 1.874.863 1.670.506 
Propriedades de investimento 63.283 64.509 49.600 
Activos intangíveis 835.368 826.721 496.293 
Partes de capital em empresas associadas 1.118 854 700 
Investimentos financeiros disponíveis para venda 7.528 7.470 10.289 
Devedores e acréscimos e diferimentos 72.305 66.629 65.667 
Instrumentos financeiros derivados 351 1.027 585 
Impostos diferidos activos 69.021 63.170 73.322 

Total de activos não correntes 3.051.805 2.905.243 2.366.962 

     
Existências 334.478 385.653 308.571 
Impostos a recuperar 22.335 34.736 28.657 
Devedores e acréscimos e diferimentos 190.793 172.764 153.626 
Instrumentos financeiros derivados 1.515 1.037 608 
Caixa e equivalentes de caixa 223.501 227.132 268.639 

Total de activos correntes 772.622 821.322 760.101 

     

Total do activo 3.824.427 3.726.565 3.127.063 

     
Capital próprio e passivo     
Capital 629.293 629.293 629.293 
Prémios de emissão 22.452 22.452 22.452 
Acções próprias (6.060) (6.060) (6.060) 
Reservas de reavaliação e outras reservas 55.184 58.295 92.814 
Resultados retidos 77.189 (54.162) (161.620) 

  778.058 649.818 576.879 

Interesses minoritários 287.636 281.307 287.326 
     

Total do capital próprio 1.065.694 931.125 864.205 

     
Empréstimos obtidos 756.361 739.333 675.441 
Instrumentos financeiros derivados 30.137 19.664 50.832 
Benefícios concedidos a empregados 27.738 28.195 18.685 
Proveitos diferidos – subsídios do Estado 959 984 1.056 
Provisões para riscos e encargos 18.480 25.892 15.433 
Impostos diferidos passivos 88.892 54.726 55.697 

Total de passivos não correntes 922.567 868.794 817.144 

     
Credores e acréscimos e diferimentos 1.647.490 1.560.042 1.289.562 
Instrumentos financeiros derivados 3.084 - 108 
Empréstimos obtidos 124.495 308.344 116.715 
Impostos a pagar 61.021 58.178 39.262 
Proveitos diferidos – subsídios do Estado 76 82 67 

Total de passivos correntes 1.836.166 1.926.646 1.445.714 

     
Total do capital próprio e passivo 3.824.427 3.726.565 3.127.063 
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA 

PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, 2008 E 2007 
 Valores expressos em milhares de euros 

  2009 2008 2007 

Actividades operacionais     
Recebimentos de clientes 8.178.060 7.715.469 5.988.247 
Pagamentos aos fornecedores e ao pessoal (7.525.830) (7.030.507) (5.478.418) 

Caixa gerada pelas operações 652.230 684.962 509.829 
Juros pagos (79.577) (98.738) (56.346) 
Imposto sobre o rendimento pago (28.617) (37.960) (26.732) 
     

Fluxos de caixa de actividades operacionais 544.036 548.264 426.751 

     
Actividades de investimento     
Alienação de activos fixos tangíveis 14.608 60.405 7.813 
Alienação de activos fixos intangíveis 2.316 - - 
Alienação de investimentos financeiros disponíveis 
para venda  

12 5.708 49.980 e de propriedades de investimento 
Juros recebidos 2.420 8.379 2.905 
Dividendos recebidos 81 212 698 
Aquisição de empresas do grupo e associadas  - (424.359) (6.821) 
Aquisição de activos fixos tangíveis (313.862) (443.899) (438.098) 
Aquisição de investimentos financeiros disponíveis 
para venda  

(1.885) (541) (379) e de propriedades de investimento 
Aquisição de activos intangíveis (13.185) (27.280) (21.154) 
     

Fluxos de caixa de actividades de investimento (309.495) (821.375) (405.056) 

     
Actividades de financiamento     
Recebimentos relativos a outros empréstimos 175.786 346.566 221.115 
Pagamentos a interesses minoritários por redução 
de capital - (2.222) - 
Pagamentos de empréstimos (331.575) (83.563) (91.630) 
Pagamentos de dividendos (84.157) (73.581) (68.234) 
     

Fluxos de caixa de actividades de financiamento (239.946) 187.200 61.251 

     
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (5.405) (85.911) 82.496 
       

Movimentos de caixa e equivalentes       
     
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 227.132 268.639 175.764 
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (5.405) (85.911) 82.496 
Efeito da alienação/aquisição de subsidiárias (1.114) 51.942 1.053 
Efeito das variações cambiais 2.668 (10.708) 8.876 
Efeito da reavaliação de activos financeiros detidos 
para negociação 220 3.170 - 

       
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 223.501 227.132 268.639 
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Contas Individuais 
 
As demonstrações financeiras individuais da Entidade Emitente foram elaboradas de acordo com 

as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”), tal como adoptadas pela União Europeia. 

 
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES INDIVIDUAL 

PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, 2008 E 2007 

     

Valores expressos em milhares de euros     

    2009 2008 2007 

       

Prestações de serviços 11.533 12.263 11.900 

Custo das prestações de serviços (7.342) (8.981) (8.715) 

      

Resultados Brutos 4.191 3.282 3.185 

      

Outros proveitos e ganhos operacionais 182 152 132 

Custos de distribuição     

Custos administrativos (2.623) (2.636) (2.534) 

Outros custos e perdas operacionais (1.794) (1.940) (1.407) 

Resultados operacionais não usuais 1.025 - 623 

      

Resultados Operacionais 981 (1.142) -1 

      

Custos líquidos de financiamento (6.717) (13.600) (15.465) 

Ganhos (perdas) em filiais e associadas 42.477 47.199 77.173 

Ganhos (perdas) em outros investimentos 33 (2.116) (18.057) 

      

Resultados Correntes 36.774 30.341 79.764 

      

Impostos sobre os resultados correntes -278 (3.349) 1.850 

Resultados de operações de descontinuação       

Impostos sobre os resultados extraordinários     

      

Resultados Líquidos 36.496 26.992 81.614 

      

Resultado básico por acção (euros) 0,058 0,043 0,130 

      

Resultado básico diluído por acção (euros) 0,058 0,043 0,130 
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BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, 2008 E 2007 

Valores expressos em milhares de euros  

  2009 2008 2007 

     Activo     

     

     Activos fixos tangíveis 395 459 170 

     Activos intangíveis 29 48 18 

     Propriedades de investimento 2.470 2.470 2.470 

     Partes de capital em empresas do Grupo 207.528 207.098 259.628 

     Partes de capital em joint ventures 6.349 6.349 6.349 

     Empréstimos a empresas do Grupo 598.036 589.722 595.695 

     Empréstimos a joint ventures 188.643 188.612 186.048 

     Investimentos financeiros disponíveis para venda 1.648 1.589 4.380 

 Instrumentos financeiros derivados - - 585 

     Impostos diferidos activos 5.904 5.640 5.640 

     Total de activos não correntes 1.011.002 1.001.987 1.063.913 

     

     Impostos a recuperar 227 229 217 

     Empréstimos a empresas do Grupo 85.308 101.378 100.121 

     Devedores e acréscimos e diferimentos 7.025 6.798 7.114 

 Instrumentos financeiros derivados - - 347 

     Caixa e equivalentes de caixa 1.614 47.278 4.156 

     Total de activos correntes 94.174 155.683 111.955 

     

     Total do activo 1.105.176 1.157.670 1.175.868 

     

     Capital Próprio e Passivo     

     Capital 629.293 629.293 629.293 

     Prémios de emissão 22.452 22.452 22.452 

     Acções próprias (6.060) (6.060) (6.060) 

     Reservas (1.430) -480 1.310 

     Resultados retidos 302.900 335.532 368.870 

     Total do capital próprio 947.155 980.737 1.015.865 

     Empréstimos obtidos 140.000 100.005 137.835 

     Instrumentos financeiros derivados 2.406 2.773 3.561 

     Benefícios concedidos a empregados 12.732 14.445 14.342 

     Impostos diferidos passivos 239 250 299 

     Total de passivos não correntes 155.377 117.473 156.037 

     Credores e acréscimos e diferimentos 2.462 4.296 3.758 

     Empréstimos obtidos 6 55.008 37 

     Impostos a pagar 176 156 171 

     Total de passivos correntes 2.644 59.460 3.966 

     

     Total do capital próprio e do passivo  1.105.176 1.157.670 1.175.868 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DOS EXERCÍCIOS 

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, 2008 E 2007 
 

Valores expressos em milhares de euros 

  2009 2008 2007 

Actividades operacionais      

Recebimentos de clientes e outros devedores 12.671 15.394 14.465 
Pagamentos a fornecedores e ao pessoal (15.084) (15.404) (14.669) 

Caixa gerado pelas operações (2.413) -10 -10 
Juros e custos similares pagos (10.600) (17.017) (10.471) 
Imposto sobre o rendimento pago -204 -256 -179 

Fluxos de caixa de actividades operacionais (13.217) (17.283) (10.854) 

      

Actividades de investimento      

Alienação de activos fixos tangíveis - 1 25 
Alienação de investimentos financeiros disponíveis 
para venda - - 44.313 
Reembolso de empréstimos e prest. suplem. capital  
concedidos a participadas 61.026 44.136 282.685 
Juros recebidos 16.883 26.168 18.016 
Dividendos recebidos 27.174 73.583 40.386 
Aquisição e aumentos de capital em empresas do 
grupo e associadas -995 - - 
Aquisição de investimentos financeiros disponíveis 
para venda - -541 -318 
Empréstimos e prestações suplementares de capital 
concedido a participadas (53.270) (42.436) (198.389) 
Aquisição de activos fixos tangíveis -36 -355 -13 
Aquisição de activos fixos intangíveis - -40 -10 

      

Fluxos de caixa de actividades de investimento 50.782 100.516 186.677 

      

Actividades de financiamento      

Recebimentos relativos a empréstimos obtidos 40.006 85.000 70.027 
Recebimentos de juros e proveitos similares 809 2.718 65 
Reembolso de empréstimos obtidos (55.000) (69.208) (187.362) 
Pagamento de dividendos (69.128) (60.330) (55.302) 

      

Fluxos de caixa de actividades de financiamento (83.313) (41.820) (172.572) 

      

Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (45.748) 41.413 3.251 
        

Movimento de caixa e outros equivalentes      

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  47.278 4.156 905 
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (45.748) 41.413 3.251 
Efeito da reavaliação de activos financeiros 
disponíveis para negociação 84 1.709 - 

        

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.614 47.278 4.156 

 


