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I - ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

 

A responsabilidade pela qualidade da informação contida na presente Nota Informativa é 

assumida pelo Conselho de Administração da CUF – Consultadoria e Serviços, S.A. (a Entidade 

Emitente), a qual autorizou o Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta, adiante 

designado por Millennium investment banking, Líder, Agente e Instituição Registadora, a 

proceder à sua divulgação. 

O Agente não preparou, analisou ou confirmou a informação prestada pela Emitente. Em 

conformidade, esta Nota Informativa não implica qualquer responsabilidade, compromisso, 

ou garantia quanto à suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do conteúdo da 

informação prestada pela Emitente, nem envolve, por parte do Millennium investment 

banking, qualquer juízo de valor quanto à qualidade dos valores que constituem o Programa 

de Papel Comercial (Programa) aqui descrito ou qualquer avaliação ou juízo de valor quanto 

à oportunidade e validade do investimento no Papel Comercial deste Programa, o qual 

depende exclusivamente do critério dos investidores. 

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

será actualizada e reformulada exclusivamente pela Emitente, nos prazos e nas condições 

previstas na lei, não assumindo o Agente qualquer obrigação nesse sentido. 

A Emitente não dispõe de notação de risco (Rating) atribuída por empresa registada na 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, não tendo também sido solicitada notação de 

Rating para as emissões a realizar ao abrigo do presente Programa. 

O Programa é organizado e liderado pelo Millennium investment banking que também assume 

as funções de Agente e Instituição Registadora. O Banco Comercial Português, S.A. garante a 

subscrição das emissões realizadas ao abrigo do Programa. 

Os Estatutos e Relatórios e Contas da Entidade Emitente poderão ser consultados na sua 

sede. 

Caso os investidores careçam de informação adicional poderão endereçar os seus pedidos a: 

CUF – Consultadoria e Serviços, S.A. 

Exmo. Senhor Dr. Armindo Batista da Silva 

Lagoas Park, Edifício 6, 2º 

2740-244 Porto Salvo 

Telefone: 210 058 600 

Fax:  210 058 698 
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II – TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 

Emitente CUF – Consultadoria e Serviços S.A. (“CUF, Serviços”), identificada por 

“Emitente” 

Sociedades CUF – Companhia União Fabril SGPS (“CUF SGPS”) e CUF Químicos Industriais 

, S.A. (“CUF QI”), em conjunto identificadas por “Sociedades”. 

Montante Máximo do 

Programa 

1. O montante máximo do programa  (doravante “Montante Máximo do 

Programa” será inicialmente de € 50.000.000 (cinquenta milhões de 

euros). 

2. Por opção da Emitente o Montante Máximo do Programa poderá ser 

reduzido irrevogável e irreversivelmente (em montantes mínimos de € 

3.500.000 e em múltiplos € 1.000.000), a qualquer momento e sem 

qualquer penalização, mediante uma comunicação escrita ao Agente 

efectuada com, pelo menos, 10 dias úteis de antecedência em relação à 

data em que a Emitente pretende que a redução tenha efeito, sem 

prejuízo das emissões que eventualmente estejam em curso; 

3. Sem prejuízo das reduções ao Montante Máximo do Programa que a 

Emitente tenha efectuado no exercício da opção constante do número 2. 

da presente cláusula, o Montante Máximo do Programa reduzir-se-á, se 

necessária, automática e sucessivamente para os seguintes valores 

máximos, nas datas a seguir indicadas: 

 

 Semestres a contar da Data de 

Subscrição da 1ª Emissão 
Montante Máximo do Programa 

 Fim do 7º semestre 46.500.000 

 Fim do 8º semestre  43.000.000 

 Fim do 9º semestre  39.500.000 

 Fim do 10º semestre  36.000.000 

 Fim do 11º semestre  32.250.000 

 Fim do 12º semestre  29.000.000 

 Fim do 13º semestre 25.500.000 

 Fim do 14º semestre 22.000.000 

 Fim do 15º semestre 18.5000.000 

 Fim do 16º semestre 15.000.000 

 Fim do 17º semestre 11.500.000 

 Fim do 18º semestre 8.000.000 
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 Fim do 19º semestre 

 

4.500.000 

Prazo do programa Até 19 de Janeiro de 2017. 

Modalidade Programa de emissões de Papel Comercial, por subscrição particular, com 

Emissões em contínuo, de acordo com as necessidades financeiras da 

Emitente, não podendo o somatório dos montantes emitidos e não 

amortizados exceder, em momento algum, o Montante Máximo do 

Programa. 

Representação Valores mobiliários nominativos, com valor nominal de € 50.000 cada um, 

com representação escritural.   

Garantia de 

Subscrição (Tomada 

Firme) 

O Banco Comercial Português, S.A. garantirá a subscrição de toda e qualquer 

emissão de Papel Comercial a efectuar ao abrigo do presente Programa. 

Prazo das Emissões De acordo com a opção da Emitente, o Papel Comercial será emitido com 

prazos de emissão de 1, 3, ou 6 meses ou 364 dias, mas observando sempre 

o último dia de vigência do Programa. 

Modalidade de 

Colocação e seu 

Funcionamento 

As Emissões serão realizadas em montantes mínimos de € 2.500.000 e 

múltiplos de € 500.000 e de acordo com os seguintes procedimentos:  

a) No 3º dia útil anterior à data de cada emissão: 

 Até às 15h00, a Emitente comunicará ao Agente, através da notificação, 

a data, montante e prazo da emissão que pretende realizar; 

b) No 2º dia útil anterior à data de cada emissão: 

Até às 12h00, o Agente comunicará à Emitente as condições da 

emissão, calculadas nos termos do disposto no ponto seguinte. 

Taxa de Juro Para cada emissão, a Taxa de Juro será igual à taxa EURIBOR para o prazo 

de emissão respectivo, em vigor no 2º dia útil anterior à data de cada 

emissão, acrescida de 0,8%, ao ano. 

Preço de Subscrição A subscrição de cada emissão será efectuada ao respectivo valor nominal (€ 

50.000, por valor mobiliário). 

Reembolso e Cálculo 

de Juros: 

O reembolso de cada emissão será realizada ao valor nominal, acrescido dos 

respectivos juros calculados na base Actual / 360 e de acordo com a 

seguinte fórmula: 

JP = VN x TJ x PE ÷ 360  

em que: 

JP = Juros a Pagar 

VN = Valor Nominal da Emissão 
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TJ = Taxa de Juro p.a. aplicável à Emissão 

PE = Prazo de Emissão (em número de dias 

Vencimento 

Antecipado 

A Emitente obriga-se a reembolsar de imediato as emissões em curso, bem 

como a liquidar os respectivos juros devidos até à data em que se efectuar 

aquele reembolso, após interpelação escrita para tal efectuada pelos 

detentores do Papel Comercial, com conhecimento ao Agente, nos casos 

discriminados e a Emitente não proceda à sua correcção no prazo de 10 dias, 

após a referida notificação:  

a) se a Emitente não reembolsar na data-valor prevista, qualquer uma 

das Emissões e/ou não proceder ao pagamento de qualquer outro 

montante devido por força do Programa; 

b) se a Emitente e/ou qualquer uma das Sociedades não cumprir 

qualquer outra obrigação, incluindo as obrigações de natureza não 

financeira, para si decorrente desta Ficha Técnica; 

c)  se a Emitente e/ ou qualquer uma das Sociedades suspender ou 

anunciar suspender a sua actividade, cessar pagamentos, ou se por 

sua iniciativa ou por requerimento de terceiro for iniciado qualquer 

procedimento de insolvência ou liquidação, ou se for declarada 

insolvente, ou se Emitente e/ ou qualquer uma das Sociedades for 

executada judicial, extrajudicial ou extraprocessualmente, ou se der 

azo à interrupção da respectiva actividade ou diminuírem as garantias 

da respectiva solvabilidade;  

d) se a Emitente e/ ou qualquer uma das Sociedades deixar de protestar 

quaisquer títulos de crédito em que seja obrigada, se for executada 

judicialmente e não deduzir embargos ou não interpuser recursos, ou 

estes, não forem deferidos, assim propiciando a diminuição da sua 

solvabilidade; 

e) se a Emitente e/ ou qualquer uma das Sociedades entrar em mora no 

pagamento de quaisquer obrigações por si assumidas, emergentes de 

empréstimos, outras facilidades de crédito ou outros compromissos 

com incidência financeira, contraídos junto do sistema financeiro 

português ou estrangeiro, ou ainda no pagamento de obrigações 

decorrentes de emissões de valores monetários ou mobiliários de 

qualquer natureza, que representem, em termos acumulados, um 

montante superior a €5.000.000 (cinco milhões de euros);  

f) se a Emitente e/ ou qualquer uma das Sociedades incumprir e não 
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corrigir no prazo de 30 (trinta) dias), qualquer uma das suas 

obrigações fiscais ou para com a Segurança Social; 

Organização e 

Montagem 

Millennium investment banking 

Agente e Instituição 

Registadora 

 

Millennium investment banking 

Regime Fiscal: 

 

 

 

 

 

Imposto sobre o 

Rendimento 

Titulares Sujeitos a 

IRC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulares Sujeitos a 

IRS: 

 

 

 

 

 

A informação seguidamente prestada descreve sumariamente o regime fiscal 

actualmente em vigor, o qual poderá ser objecto de modificação, por via 

legal ou regulamentar. 

Os rendimentos do Papel Comercial são considerados rendimentos de 

capitais, independentemente de os títulos serem ou não emitidos a 

desconto. 

Residentes: Os rendimentos estão sujeitos a tributação a uma taxa que 

poderá ser de 12,5%, nos casos em que a matéria colectável total do titular 

não exceda € 12.500,00, ou de 25%, nos casos em que a matéria colectável 

total do titular exceda aquele montante; sendo certo que, neste caso, o 

quantitativo da matéria colectável total, quando exceda os € 12.500,00, é 

dividido em duas partes: uma igual àquele montante, à qual se aplica a taxa 

de 12,5%; outra, igual ao excedente, a que se aplica a taxa de 25%. Ao 

montante assim apurado, poderá acrescer eventual derrama à taxa máxima 

de 1,5% calculada sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC. 

Sobre a parte do lucro tributável superior a € 2.000.000,00 sujeito e não 

isento de IRC, incidirá uma taxa adicional de 2,5% (derrama estadual). 

Estes rendimentos serão objecto de retenção na fonte à taxa de 21,5%, a 

título de pagamento por conta do imposto devido a final. 

Não residentes: Os rendimentos serão objecto de retenção na fonte a título 

definitivo à taxa de 20%, excepto no caso em que haja lugar à aplicação de 

acordos de dupla tributação que prevejam taxas mais reduzidas. 

Residentes: Os rendimentos do Papel Comercial auferidos por pessoas 

singulares residentes em Portugal são tributados por retenção na fonte à 

taxa liberatória de 21,5%, excepto no caso de opção pelo englobamento em 

que a tributação final variará entre 0 e 45,88%. 

Não residentes: Os rendimentos serão objecto de retenção na fonte a título 

definitivo à taxa de 21,5%, excepto no caso em que haja lugar à aplicação 

de acordos de dupla tributação que prevejam taxas mais reduzidas. 
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Mais-Valias: 

Em sede de IRS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em sede de IRC: 

 

 

 

Residentes: Nos termos da número 1, alínea b) do artigo 10º do Código do 

IRS, constituem mais-valias os ganhos obtidos que, não sendo considerados 

rendimentos empresariais e profissionais, de capitais ou prediais, resultem 

de 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 títulos de dívida, 

obtido por residentes em território português (Cfr. artigo 72º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais). 

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. 

Residentes: As mais-valias realizadas concorrem para a formação do lucro 

tributável 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. 

Legislação Aplicável Lei Portuguesa, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2004 de 25 de Março e 

o Regulamento N.º 1 / 2004, da CMVM. 
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III - INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE EMITENTE 

Elementos de Identificação 

Denominação Social: CUF – Consultadoria e Serviços, S.A. 

Objecto Social: A sociedade tem por objecto social a consultadoria nas áreas 

económica, financeira e de recursos humanos, a gestão de 

empresas, a prestação de serviços de qualquer natureza, bem 

como a realização de todas as operações conexas e afins. 

Registo Comercial: Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 

503881902 (ex - 7.156) 

Pessoa Colectiva: 503 881 902 

Capital Social: € 20.422.000.00 

Sede Social: Avenida 24 de Julho, n.º 24, freguesia de São Paulo, Lisboa 

CAE: 74140 

 

Constituição e  Capital 

A CUF – Consultadoria e Serviços, S.A. foi constituída em 21 de Maio de 1997, com um capital 

social de 5.000.000$00 adoptando originariamente a denominação de Fisequímica – 

Sociedade de Prestação de Serviços, S.A. 

Em 18 de Janeiro de 2001, a denominação social foi alterada para CUF – Consultadoria e 

Serviços, S.A. e o capital social foi aumentado e redenominado para € 250.000, representado 

por 50.000 acções de valor nominal de € 5 cada. 

Em 1 de Março de 2005, o capital social foi aumentado, passando para € 10.000.000, 

representado por 2.000.000 de acções de valor nominal de € 5 cada. 

Em 12 de Julho de 2006, o capital social foi novamente aumentado, tendo passado para € 

20.422.000, representado por 4.084.400 acções de valor nominal de € 5 cada. 

Em 31 de Dezembro de 2009, o capital social encontra-se totalmente subscrito e realizado, 

sendo composto por 4.084.400 de acções com o valor nominal de € 5 cada. 
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Principais instalações 

Sede:   Avenida 24 de Julho, n.º 24, freguesia de São Paulo, Lisboa 

Outras Instalações: Escritórios no Lagoas Park, Edifício 6, 2º em Porto Salvo 

 

Dependência de Alvarás, Patentes, Licenças, Contratos ou Novos Processos de Fabrico 

Não existe nenhuma legislação especial, nem qualquer dependência da CUF – Consultadoria e 

Serviços, S.A. em relação a alvarás, patentes ou contratos que tenham influência 

significativa para a sua actividade. 

 

Órgãos Sociais 

A composição actual dos órgãos sociais da CUF – Consultadoria e Serviços, S.A. é a seguinte: 

Conselho de Administração 

João Maria Guimarães José de Mello – Presidente 

João Jorge Gonçalves Fernandes Fugas - Administrador 

Miguel Maria Pereira Vilardebó Loureiro - Administrador 

Fiscal Único 

Ernest & Young Audit & Associados, SROC, S.A., representada por João Carlos Miguel Alves, 

ROC nº 896 – ROC efectivo 
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IV- DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Apresentam-se seguidamente as Demonstrações Financeiras da CUF – Consultadoria e 

Serviços, S.A. relativas aos exercícios de 2007, 2008 e de 2009: 
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BALANÇO

Euros

2007 2008 2009

ACTIVO

Imobilizado

Imobilizações incorpóreas 46.652

Imobilizações corpóreas 440.656 303.278 667.935

Investimentos financeiros 90.892.477 143.103.229 135.012.216

Circulante

Dívidas de terceiros - Médio e Longo prazo 5.000.000

Dívidas de terceiros - Curto prazo 22.435.954 14.083.777 5.473.089

Depósitos bancários e Caixa 111.286 15.366.852 22.573.173

Acréscimos e diferimentos 1.004.464 15.155.421 19.063.428

TOTAL DO ACTIVO 119.884.837 188.012.556 182.836.494

Capital Próprio

Capital 20.422.000 20.422.000 20.422.000

Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas 2.717.680 2.717.680 2.717.680

Reserva de conversão cambial -157.442 -104.207 

Reserva legais 374.392 374.392 695.758

Resultados Transitados 5.433.477 -12.160.971 -6.159.230 

Resultado Líquido de Exercício -17.474.448 6.427.314 646.430

Total do Capital Próprio 11.315.659 17.676.208 18.322.638

Passivo

Provisões para riscos e encargos 35.000.000 57.000.000 43.586.761

Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo 43.800.000 50.000.000 68.945.906

Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 28.354.677 61.559.890 51.112.844

Acréscimos e Diferimentos 1.414.501 1.776.458 868.346

Total do Passivo 108.569.178 170.336.348 164.513.857

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 119.884.837 188.012.556 182.836.494
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

 Euros

2007 2008 2009

Custos e Perdas

Fornecimentos e serviços externos 6.208.524 5.917.225 3.220.335

Custos com pessoal 2.784.971 2.940.404 2.816.459

Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo 265.110 161.147 712.342

Impostos 364.507 26.978 56.745

Outros custos operacionais 500 500 500

(A) 9.623.612 9.046.254 6.806.382

Perdas em empresas do grupo e associadas 340 855 8.091.013

Juros e custos similares 4.585.171 4.984.950 3.770.601

4.585.511 4.985.805 11.861.614

(C) 14.209.123 14.032.059 18.667.995

Custos e perdas extraordinárias 30.022.863 31.842.968 109.215

(E) 44.231.986 45.875.027 18.777.210

Imposto sobre o rendimento do exercício -1.543.703 -16.524.416 3.279.472

(G) 42.688.283 29.350.611 22.056.682

Resultado líquido do exercício -17.474.448 6.427.314 646.430

Total dos Custos e Perdas 25.213.835 35.777.925 22.703.112

Proveitos e ganhos

Vendas e Prestações de Serviços 7.905.336 7.349.502 6.383.698

Proveitos suplementares 2.584 36.127

Subsídios à exploração 3.240

Outros proveitos e ganhos operacionais 37.845

(B) 7.943.181 7.352.086 6.423.065

Ganhos em empresas do grupo e associadas 17.247.560 22.598.372

Rendimentos títulos negociáveis e outras aplicações financeiras 708.492 1.871.923

Juros e proveitos similares 363 106.437 396.490

17.247.923 23.413.301 2.268.413

(D) 25.191.104 30.765.387 8.691.478

Proveitos e ganhos extraordinários 22.731 5.012.538 14.011.635

Total dos Proveitos e Ganhos (F) 25.213.835 35.777.925 22.703.112

RESUMO

Resultados Operacionais (B) - (A) -1.680.431 -1.694.168 -383.317 

Resultados Financeiros (D-B) - (C)-(A) 12.662.412 18.427.496 -9.593.200 

Resultados Correntes (D) - (C) 10.981.981 16.733.328 -9.976.518 

Resultados Antes de Impostos (F)-(E) -19.018.151 -10.097.102 3.925.902

Resultado Líquido do Exercício (F) - (G) -17.474.448 6.427.314 646.430
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

 Euros

2007 2008 2009

Actividades Operacionais

Recebimentos de Clientes 9.825.698 8.276.763 7.146.683

Pagamentos a Fornecedores -7.839.446 -6.952.026 -5.095.224 

Pagamentos ao  Pessoal -2.126.225 -2.760.351 -2.256.295 

Fluxo gerado pelas operações -139.973 -1.435.614 -204.836 

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o rendimento -266.120 1.352.612 -750.067 

Outros (pagamentos) / recebimentos relativos à actividade operacional -1.401.357 -400.770 -1.329.131 

      Fluxos das actividades operacionais (1) -1.807.450 -483.772 -2.284.034 

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Dividendos 814.929 2.106.858

Empréstimos concedidos 4.334.400 26.820.000

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros -25.500.000 -29.680.000 

Imobilizações corpóreas -9.314 -15.975 -14.329 

Empréstimos concedidos -4.875.295 -11.150.000 -2.556.470 

Fluxos das ac tividades de investimento (2) -26.050.209 -13.211.046 -463.941 

Actividades de financ iamento

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 316.291.966 245.811.913 148.170.778

Empréstimos obtidos de empresas do Grupo 8.565.000 11.325.622

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos Obtidos -268.259.055 -221.179.412 -144.891.811 

Empréstimos obtidos de empresas do Grupo -17.142.456 

Juros e custos similares -3.510.105 -4.247.117 -4.650.292 

Fluxos das ac tividades de financiamento (3) 27.380.350 28.950.384 9.954.297

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  (4) =(1)+(2)+(3) -477.309 15.255.566 7.206.322

Caixa e seus equivalentes no início do período 588.595 111.286 15.366.852

Caixa e seus equivalentes no fim do período 111.286 15.366.852 22.573.174
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BALANÇO CONSOLIDADO

Euros

2007 2008 2009

ACTIVO

Imobilizado

Imobilizações incorpóreas 13.265.169 13.109.664 8.609.902

Imobilizações corpóreas 142.213.649 181.016.840 184.448.557

Investimentos financeiros 31.766.755 56.368.701 56.380.553

Circulante

Dívidas de terceiros - Médio e Longo prazo 5.000.000

Existências 56.880.700 86.863.711 31.375.150

Dívidas de terceiros - Curto prazo 95.733.926 104.640.734 56.037.980

Títulos negociáveis 301.388 73.240

Depósitos bancários e Caixa 4.572.083 23.851.137 36.167.407

Acréscimos e diferimentos 6.381.881 21.051.880 22.929.979

TOTAL DO ACTIVO 356.115.551 486.975.907 395.949.528

Capital Próprio

Capital 20.422.000 20.422.000 20.422.000

Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas 2.717.680 2.717.680 2.724.079

Reserva de conversão cambial -157.442 -104.207 

Reserva legais 374.392 374.392 690.206

Resultados Transitados 5.433.477 -12.160.971 -6.153.677 

Resultado consolidado Líquido de Exercício -17.474.448 6.427.314 646.430

Total do Capital Próprio 11.315.659 17.676.208 18.329.037

Interesses minoritários 3.171.431 853.302 1.177.184

Passivo

Provisões para riscos e encargos 46.812.671 69.313.136 51.250.256

Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo 110.808.171 155.268.464 202.518.565

Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 175.007.469 233.176.175 115.584.120

Acréscimos e Diferimentos 9.000.150 10.688.622 7.090.366

Total do Passivo 341.628.461 468.446.397 376.443.307

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 356.115.551 486.975.907 395.949.528
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE RESULTADOS

 Euros

2007 2008 2009

Custos e Perdas

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 230.599.137 281.003.216 89.869.487

Fornecimentos e serviços externos 94.142.652 97.230.878 55.992.866

Custos com pessoal 44.094.707 44.878.305 24.590.442

Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo 19.541.210 18.720.210 12.135.050

Ajustamentos 1.244.691 3.567.556 691.399

Provisões 1.004.519 2.637.223 964.812

Impostos 1.298.575 1.066.120 452.137

Outros custos operacionais 399.611 528.512 2.079.215

(A) 392.325.102 449.632.020 186.775.408

Perdas em empresas do grupo e associadas 79.584 146.533

Amortizações e ajustamentos de aplic. e invest. financeiros 155 155 155

Juros e custos similares 15.547.323 20.585.400 8.569.503

15.627.062 20.732.088 8.569.658

(C) 407.952.164 470.364.108 195.345.066

Custos e perdas extraordinárias 32.016.869 34.646.720 13.583.861

(E) 439.969.033 505.010.828 208.928.927

Imposto sobre o rendimento do exercício 2.038.408 -8.113.342 -2.467.835 

442.007.441 496.897.486 206.461.093

Interesses minoritários 214.754 111.057 376.830

(G) 442.222.195 497.008.543 206.837.923

Resultado consolidado líquido do exercício -17.474.448 6.427.314 646.430

Total dos Custos e Perdas 424.747.747 503.435.857 207.484.353

Proveitos e ganhos

Vendas e Prestações de Serviços 409.186.174 456.137.357 178.270.552

Variação da produção -6.536.828 27.987.999 -8.456.065 

Trabalhos para a própria empresa 294.889 323.567 409.818

Proveitos suplementares 5.351.602 5.163.405 4.516.093

Subsídios à exploração 70.568 101.128 362.141

Outros proveitos e ganhos operacionais 32.420 513.872 325.703

Reversões de amortizações e ajustamentos 100.231 233.057 2.438.062

(B) 408.499.056 490.460.385 177.866.302

Ganhos em empresas do grupo e associadas 1.475.731 337.760 424.808

Rendimentos títulos negociáveis e outras aplicações financeiras 257.392 258.009 2.118.228

Juros e proveitos similares 2.912.800 5.375.231 2.615.767

4.645.923 5.971.000 5.158.803

(D) 413.144.979 496.431.385 183.025.105

Proveitos e ganhos extraordinários 11.602.768 7.004.472 24.459.248

Total dos Proveitos e Ganhos (F) 424.747.747 503.435.857 207.484.353

RESUMO

Resultados Operacionais (B) - (A) 16.173.954 40.828.365 -8.909.106 

Resultados Financeiros (D-B) - (C)-(A) -10.981.139 -14.761.088 -3.410.855 

Resultados Correntes (D) - (C) 5.192.815 26.067.277 -12.319.961 

Resultados Antes de Impostos e interesses minoritários (F)-(E) -15.221.286 -1.574.971 -1.444.575 

Resultado Líquido do Exercício (F) - (G) -17.474.448 6.427.314 646.430
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA 

 Euros

2007 2008 2009

Actividades Operacionais

Recebimentos de Clientes 443.905.580 472.482.702 221.279.397

Pagamentos a Fornecedores -362.065.917 -416.728.924 -191.453.617 

Pagamentos ao  Pessoal -37.311.636 -39.031.185 -33.122.794 

Fluxo gerado pelas operações 44.528.027 16.722.593 -3.297.014 

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o rendimento -387.251 -1.179.859 -1.093.685 

Outros (pagamentos) / recebimentos relativos à actividade operacional -9.533.648 -4.085.912 8.609.673

(Pagamentos)/Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 40.635

      Fluxos das actividades operacionais (1) 34.647.763 11.456.822 4.218.974

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 19.195.808 32.000.000

Imobilizações corpóreas 260.986 9.145

Imobilizações incorpóreas 81.857

Subsídios de investimento 93.861 21.312 14.350.762

Juros e proveitos similares 29.370 985.074 2.314.788

Dividendos 468.298 246.822 320.872

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros -25.822.000 -33.636.564 -60.000 

Imobilizações corpóreas -27.983.295 -51.258.661 -47.524.499 

Imobilizações incorpóreas -5.405.046 

Fluxos das ac tividades de investimento (2) -52.952.780 -69.842.110 1.483.779

Actividades de financ iamento

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 472.810.906 692.281.632 352.097.021

Juros e proveitos similares 17.985 944.461 31.363

Pagamentos respeitantes a:

Aplicações de tesouraria -424.186.401 -604.562.772 -330.742.212 

Empréstimos obtidos de empresas do grupo -17.142.454 

Empréstimos obtidos -12.541.114 -11.224.003 -12.497.758 

Fluxos das ac tividades de financiamento (3) 18.958.920 77.439.318 8.888.414

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  (4) =(1)+(2)+(3) 653.903 19.054.030 14.591.167

Alterações do perímetro de consolidação 136.129

Caixa e seus equivalentes no início do período 4.083.439 4.873.471 21.576.240

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4.873.471 23.927.501 36.167.407

 


