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I - ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

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

assumida pela Gerência da AUTO SUECO, Lda. (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 Entidade 

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 Entidade 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 Entidade Emitente, nos prazos e nas 

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

 

A Entidade 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: 

 

AUTO SUECO, Lda. 

Exmo. Senhor Dr. Hélder Barbosa 

Via Marechal Carmona, Edifício Volvo – Apartado 1008 

4100-151 Porto 

 

Telefone: 22 615 03 00 

Fax: 22 615 04 60 
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II - TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 

Emitente: Auto-Sueco, Lda. (“Auto-Sueco”) 

Montante Máximo do Programa: € 37.500.000 (trinta e sete milhões e quinhentos mil 

Euros), obrigando-se a Emitente a observar os limites 

máximos de emissão previstos no n.º 2, do artigo 2º 

do Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março. A partir 

de 30 de Novembro de 2012, por opção do Banco 

Comercial Português, S.A. e mediante pré-aviso 

mínimo de 60 dias, o Montante Máximo do Programa 

pode ser reduzido para €22.500.000. 

Prazo do Programa: O Programa vigora até 21 de Julho de 2015, sem 

prejuízo de anualmente, em cada data de aniversário, 

a partir de 21 de Julho de 2013, inclusive, cada uma 

das partes poder pôr termo à sua participação no 

Programa, desde que comunique por escrito a sua 

intenção com uma antecedência mínima de 60 dias do 

termo do período anual em causa. 

 A partir da data de comunicação referida no parágrafo 

anterior, a Emitente fica impedida de solicitar 

qualquer nova emissão cujo prazo de reembolso 

ultrapasse a data fixada para o termo do Programa na 

comunicação enviada. 

Modalidade: Programa de Emissões de Papel Comercial com 

garantia de subscrição, por subscrição particular. 

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:  O Banco Comercial Português, S.A. garante a 

subscrição das Emissões de Papel Comercial 

efectuadas ao abrigo do presente Programa. 

Prazo das Emissões: De acordo com a opção da Emitente, o Papel 

Comercial será emitido com prazos de emissão 
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variáveis entre 7 e 180 dias, mas observando sempre 

o último dia de vigência do Programa. 

Modalidade de Colocação 

e seu funcionamento:  Montantes mínimos de € 1.000.000. 

- 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 colocar; 

- No 2º dia útil anterior à data de cada emissão, até 

às 13h00, o Agente comunicará à Emitente as 

condições da emissão pretendida, nomeadamente 

a taxa de juro da emissão, calculada nos termos 

do disposto no ponto seguinte. 

Taxa de Juro: A taxa de juro nominal a aplicar a cada emissão será 

igual à taxa EURIBOR do prazo da Emissão, calculada 

na Base Actual/360, em vigor no segundo dia útil 

anterior à data de cada emissão, para esses mesmos 

prazos, acrescida de 6% ao ano. 

Nas emissões com prazo de emissão não idêntico aos 

prazos para os quais seja divulgada a taxa EURIBOR, a 

Taxa de Juro será a maior das EURIBOR de prazo 

imediatamente inferior e imediatamente superior ao 

prazo da emissão em causa, acrescida de 6% ao ano. 

Por EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) entende-

se a média das taxas de depósitos interbancários 

denominados em Euro, oferecidas na zona euro por 

Bancos de primeira linha, calculada na Base 

Actual/360, e divulgada em Dias Úteis TARGET 

através da Reuters (na página "EURIBOR=") ou outra 

Agência que, para o efeito, a substitua, cerca das 11 

horas CET (Central European Time). Para este efeito, 

são considerados "Dias Úteis TARGET" aqueles dias em 

que o sistema de pagamentos TARGET2 esteja em 

funcionamento. 

Preço de Subscrição: Os valores mobiliários serão emitidos ao valor 

nominal, sendo os juros calculados na Base 

Actual/360. 
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Realização: Pagamento integral na data de subscrição de cada 

Emissão. 

Reembolso e Cálculo dos Juros: O reembolso dos valores mobiliários será efectuado 

ao Valor Nominal, acrescido dos respectivos juros 

calculados de acordo com fórmula abaixo, na data de 

reembolso de cada Emissão:  

  JP = VN x TJ x PE ÷ 360, em que 

  JP = Juros a Pagar; 

   VN = Valor Nominal; 

   TJ = Taxa de Juro p.a. aplicável; 

   PE = Prazo de Emissão. 

Convenção de Datas: Se a data prevista para a realização de qualquer 

pagamento relativo a qualquer emissão, coincidir 

com um Sábado, Domingo ou dia feriado em Lisboa, 

esse pagamento passará a dever ser realizado no dia 

útil imediatamente seguinte, excepto se este dia for 

já do mês de calendário subsequente, caso em que 

esse pagamento deverá ser realizado no dia útil 

imediatamente anterior. 

Outras Condições:  1. Pari Passu: 

  Cada Emissão de Papel Comercial constitui uma 

obrigação comum da Emitente a que corresponderá 

um tratamento pari passu com todas as outras dívidas 

e compromissos, não garantidos, ou que venham a 

ser garantidos com bens da Emitente presentes ou 

futuros. 

2. Negative Pledge: 

A Emitente compromete-se a, enquanto as 

obrigações para si decorrentes do Programa não 

estiverem integralmente satisfeitas, não alienar, 

prometer alienar, dar em garantia ou, por outra 

forma onerar, os bens que constam ou venham a 

constar do seu activo. 

Vencimento antecipado:  O Banco Comercial Português, S.A. poderá, mediante 

notificação escrita à Emitente, resolver o Programa, 

ficando totalmente desonerado das obrigações por si 

assumidas perante a Emitente, e considerando-se 

automaticamente vencidas todas as obrigações 
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perante si assumidas pela Emitente, sendo exigível o 

seu imediato cumprimento, sempre que se verifique 

qualquer uma das seguintes situações:  

  a) a Emitente não pagar, na data-valor prevista, 

qualquer uma das Emissões e/ou qualquer outro 

montante devido por força do Programa, comissões e 

outros encargos para si decorrentes do Contrato;  

  b) se a Emitente entrar em mora perante Instituições 

de crédito no pagamento de quaisquer obrigações 

resultantes 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; 

c) se as declarações e garantias prestadas pela 

Emitente se revelarem ou tornarem falsas ou 

inexactas, no todo ou em parte; 

d) se a Emitente incumprir qualquer uma das suas 

obrigações fiscais e para com a Segurança Social; 

e) a verificação de situações que possam 

comprometer de forma considerada significativa pelo 

Banco Comercial Português, S.A. o reembolso do 

Programa ou a actividade da Emitente; 

f) a Emitente não cumprir pontual e atempadamente 

qualquer outra obrigação para si decorrente desta 

Ficha Técnica. 

Organização e Montagem: Millennium investment banking. 

Agente e Instituição Registadora: Millennium investment banking. 

Admissão à Negociação: Por opção do Millennium investment banking poderá 

ser solicitada a admissão do Programa à negociação 

no Euronext Lisbon da Euronext Lisbon – Sociedade 

Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., podendo 

vir a sê-lo também as Emissões realizadas ao abrigo 

do mesmo.  
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Regime fiscal A informação seguidamente prestada descreve 

sumariamente o regime fiscal atualmente em vigor. O 

enquadramento descrito é o geral e está sujeito a 

alterações, incluindo alterações que podem ter efeito 

retroativo. 

Residentes e não residentes com 

estabelecimento estável em 

Portugal 

Pessoas coletivas 

Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos, as 

mais-valias provenientes da alienação de papel 

comercial por pessoas coletivas residentes em 

Portugal ou não residentes com estabelecimento 

estável situado em território português ao qual os 

rendimentos sejam imputáveis e os incrementos 

patrimoniais decorrentes da aquisição de papel 

comercial a título gratuito concorrem para a 

formação do lucro tributável e estão sujeitos a 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

(IRC), à taxa de 25%. Pode acrescer derrama 

municipal, apurada sobre o lucro tributável, a uma 

taxa que pode atingir 1,5%. É ainda aplicável uma 

derrama estadual à taxa de 3% sobre a parte do lucro 

tributável que exceda € 1 500 000 e até € 10.000.000 

e 5% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 

10.000.000. 

Os juros e outros rendimentos de capitais são sujeitos 

a retenção na fonte à taxa de 25%, a título de 

pagamento por conta do imposto devido a final. Os 

rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na 

fonte a título definitivo à taxa liberatória de 30% 

sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em 

contas abertas em nome de um ou mais titulares mas 

por conta de terceiros não identificados, exceto 

quando seja identificado o beneficiário efetivo, 

termos em que se aplicam as regras gerais. 

Pessoas singulares 

Rendimentos de capitais 
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Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos por 

pessoas singulares residentes em Portugal para efeitos 

fiscais estão sujeitos a Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Singulares (IRS). Os rendimentos referidos 

estão sujeitos a retenção na fonte à taxa de 25%, que 

tem natureza liberatória desde que os rendimentos 

sejam obtidos fora do âmbito do exercício de 

atividades empresariais e profissionais, sem prejuízo 

de opção pelo englobamento. Caso seja exercida a 

opção pelo englobamento, a retenção na fonte terá a 

natureza de pagamento por conta do imposto devido 

a final, sendo os juros ou outros rendimentos de 

capitais adicionados para efeitos de determinação da 

matéria tributável e sujeitos a taxas progressivas que 

podem atingir 49%1. 

Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na 

fonte a título definitivo à taxa liberatória de 30% 

sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em 

contas abertas em nome de um ou mais titulares mas 

por conta de terceiros não identificados, exceto 

quando seja identificado o beneficiário efetivo, 

termos em que se aplicam as regras gerais. 

Mais-valias 

O saldo anual positivo entre as mais-valias e as 

menos--valias realizadas com a alienação de papel 

comercial (e outros valores mobiliários e ativos 

financeiros) é tributado à taxa especial de IRS de 25%, 

sem prejuízo do seu englobamento por opção dos 

respetivos titulares e tributação a taxas progressivas 

que podem atingir 49%1. O saldo positivo até ao valor 

anual de € 500 entre as mais-valias e menos-valias 

resultantes da alienação de ações, de obrigações e 

outros títulos de dívida (incluindo papel comercial) 

está isento de IRS. O juro corrido é qualificado como 

rendimento de capitais para efeitos fiscais. 

Aquisição a título gratuito 

                                                           
1 a taxa máxima de 49% resulta da aplicação, para além da taxa de imposto de 46,5%, de uma taxa adicional de 

2,5% sobre o quantitativo do rendimento coletável superior a € 153.300. 
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A aquisição de papel comercial por transmissão a 

título gratuito, incluindo a sucessão por morte, está 

sujeita a Imposto do Selo à taxa de 10%, sem prejuízo 

da isenção nessas transmissões de que sejam 

beneficiários cônjuges, descendentes, ascendentes e 

unidos de facto. 

Não residentes sem 

estabelecimento estável em 

Portugal 

Rendimentos de capitais 

Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos por 

não residentes sem estabelecimento estável em 

território português aos quais tais rendimentos sejam 

imputáveis estão sujeitos a IRS (pessoas singulares) ou 

IRC (pessoas coletivas) por retenção na fonte à taxa 

de 25%. 

Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na 

fonte a título definitivo à taxa liberatória de 30% 

sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em 

contas abertas em nome de um ou mais titulares mas 

por conta de terceiros não identificados, exceto 

quando seja identificado o beneficiário efetivo, 

termos em que se aplicam as regras gerais. 

A mesma retenção na fonte liberatória de 30% é 

aplicável quando os rendimentos em causa sejam 

pagos ou colocados à disposição de pessoas singulares 

ou coletivas não residentes sem estabelecimento 

estável em território português aos quais esses 

rendimentos sejam imputáveis e que estejam 

domiciliadas em país, território ou região sujeitas a 

um regime fiscal claramente mais favorável, 

constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de 

Fevereiro (conforme alterada pela Portaria 292/2011, 

de 8 de Novembro). 

Ao abrigo das convenções de dupla tributação 

celebradas por Portugal, a taxa de retenção na fonte 

pode ser limitada a 15, 12 ou 10%, dependendo da 

convenção aplicável e cumpridas que sejam as 



 11 

formalidades previstas na lei. A limitação da taxa de 

retenção na fonte aplicável pode ocorrer mediante 

uma dispensa parcial de retenção na fonte ou o 

reembolso do excesso de imposto retido na fonte. 

Mais-valias 

As mais-valias na transmissão de papel comercial a 

título oneroso obtidas por pessoas singulares não 

residentes estão sujeitas a IRS. O saldo anual positivo 

entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com 

a alienação de papel comercial (e outros valores 

mobiliários e ativos financeiros) é tributado à taxa 

especial de IRS de 25%. O juro corrido é qualificado 

como rendimento de capitais para efeitos fiscais. 

Não obstante, é aplicável uma isenção de IRS, salvo 

no caso de pessoas singulares domiciliadas em país, 

território ou região sujeitas a um regime fiscal mais 

favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 

de Fevereiro (conforme alterada pela Portaria 

292/2011, de 8 de Novembro). 

As mais-valias provenientes da transmissão a título 

oneroso de papel comercial obtidas por pessoas 

coletivas não residentes em território português e 

sem estabelecimento estável ao qual as mesmas 

sejam imputáveis em Portugal estão sujeitas a IRC à 

taxa de 25%. O juro corrido é qualificado como 

rendimento de capitais para efeitos fiscais. 

Não obstante, é aplicável uma isenção de IRC, salvo 

no caso de entidades detidas, direta ou 

indiretamente, em mais de 25%, por entidades 

residentes ou entidades domiciliadas em país, 

território ou região sujeitas a um regime fiscal mais 

favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 

de Fevereiro (conforme alterada pela Portaria 

292/2011, de 8 de Novembro). 

Nos termos das convenções de dupla tributação 

celebradas por Portugal, o Estado Português está 

geralmente limitado na sua competência para tributar 

essas mais-valias na esfera de pessoas singulares ou 
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coletivas residentes no país co-contratante de 

Portugal, mas esse tratamento fiscal convencional 

deve ser aferido casuisticamente. 

Aquisição a título gratuito 

A aquisição de papel comercial por pessoas singulares 

não domiciliadas em território português por 

transmissão a título gratuito, incluindo a sucessão por 

morte, não está sujeita a Imposto do Selo. 

No caso de pessoas coletivas não residentes em 

Portugal, é devido IRC à taxa de 25%. Nos termos das 

convenções de dupla tributação celebradas por 

Portugal, o Estado Português está geralmente 

limitado na sua competência para tributar estes 

incrementos patrimoniais, mas esse tratamento fiscal 

convencional deve ser aferido casuisticamente. 

Legislação Aplicável: Lei Portuguesa, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 

69/2004, de 25 de Março, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 52/2006, de 15 de 

Março e o Regulamento nº1/2004, da CMVM. 
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III - INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE EMITENTE 

 

Elementos de Identificação 

Denominação Social:  AUTO SUECO, LDA. 

Objeto Social:  A sociedade tem por objecto social “o comércio de automóveis e 

acessórios, bem como qualquer outro em que os sócios acordem.” 

Registo Comercial:  Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 500038015 

Pessoa Coletiva: 500 038 015 

Capital Social:  € 30.000.000 

Sede Social:  Via Marechal Carmona, 1637, Edifício Volvo, 4100-189 Porto  

CAE:   45190-R3 

 

Constituição, Capital e Estrutura Acionista 

A AUTO SUECO, Lda. foi constituída em 22 de Março de 1949. 

Atualmente, o seu capital ascende a € 30.000.000 (trinta milhões de Euros), subscrito e 

realizado por 17 quotas, de valor nominal variável conforme quadro abaixo. 

À data de 31 de Dezembro de 2010, os titulares do capital social da AUTO SUECO, Lda., 

eram os seguintes: 

Quotista N.º de 

 Quotas 

Valor Nominal Montante Total 

da Quota 

Norbase, SGPS, S.A. 1 € 14.100.000 € 14.100.000 

Tomáz Jervell 1 € 300.000 € 300.000 

Paulo Jervell 1 € 150.000 € 150.000 

José Jervell 1 € 300.000 € 300.000 

Luís Jervell 1 € 300.000 € 300.000 

Cadena, SGPS, S.A. 3 € 8.100.000, € 300.000 e € 300.000 € 8.700.000 

Ana Ingria Jensen Cunha 2 € 121.500 e € 75.000 € 196.500 

Susana Carina Jensen Cunha 

de Bragança 

2 € 121.500 e € 75.000 € 196.500 

Maria Sigrid Poppe Jensen 

Leite de Faria 

3 € 150.000, € 501.000 e € 255.000 € 906.000 

Jelge, SGPS, S.A. 2 € 4.701.000 e € 150.000 € 4.851.000 

 

 

Legislação que regula a atividade da Emitente 

Decreto-Lei n.º 277/1986 de 4 de Setembro 

Decreto-Lei n.º 197/2003 de 27 de Agosto 
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Principais instalações 

Imóvel Localização Freguesia Concelho 

Porto / Sede Av. Marechal Carmona Ramalde Porto 

Queluz de Baixo Est. Palmeira Barcarena Oeiras 

Porto / Ligeiros R. M. Pinto Azevedo Ramalde Porto 

Porto / Schim. R. M. Pinto Azevedo Ramalde Porto 

S. João da 

Talha 
Loures S. J. Talha Loures 

Vila Nova de 

Gaia 
V. Paraíso V. Paraíso V. N. Gaia 

 

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

A actividade da emitente não se encontra sujeita a qualquer dependência de alvarás, 

licenças, contratos ou novos processos de fabrico. 

 

Órgãos Sociais 

A composição actual dos órgãos sociais da AUTO SUECO, Lda. é a seguinte: 
 

Conselho Geral 

Presidente:   Tomaz Jervell 

Vogais:    José Manuel Bessa Leite de Faria 

    Paulo Jervell  

Conselho de Gerência 

Presidente:   Tomás Jervell 

Vogais:    Francisco Miguel Alçada Cardoso Ramos 

Henrique Ângelo Pereira da Silva Nogueira 

Jorge Barros Nieto Guimarães 

José Jensen Leite de Faria 

José Manuel Bessa Leite de Faria  

Paulo Jervell  
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IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Apresentam-se seguidamente as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, da 

AUTO SUECO, Lda, relativas aos exercícios de 2008, 2009 e 2010, sendo que as 

demonstrações financeiras do ano 2008 foram elaboradas de acordo com o POC, e as de 

2009 e 2010 foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade 

(IFRS). 
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Contas individuais 

  

BALANÇO

Euro

2008 2009

ACTIVO

Imobilizado

Imobilizações incorpóreas 6.068.051 6.643.974

Imobilizações corpóreas 32.598.434 32.502.220

Investimentos financeiros 112.606.950 132.442.963

Circulante

Existências 26.678.184 16.954.877

Dívidas de terceiros - Curto prazo 142.444.400 130.079.064

Depósitos bancários e Caixa 972.948 4.223.309

Acréscimos e diferimentos 2.938.609 1.891.757

TOTAL DO ACTIVO 324.307.577 324.738.164

Capital Próprio

Capital 30.000.000 30.000.000

Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas 8.432.498 16.378.992

Reservas de reavaliação 3.313.533 3.313.533

Reservas legais 6.000.000 6.000.000

Outras reservas 95.506.361 95.506.361

Resultado Líquido do Exercício 8.778.526 19.211.906

Total do Capital Próprio 152.030.918 170.410.792

Passivo

Provisões 3.171.521 915.894

Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo 40.075.000 59.067.123

Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 123.906.735 87.254.007

Acréscimos e Diferimentos 5.123.403 7.090.348

Total do Passivo 172.276.659 154.327.372

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 324.307.577 324.738.164
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BALANÇO

Euro

2009 2010

ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 20.450.690 22.145.086

Propriedades de investimento 21.939.822 22.040.086

Goodwill 3.170.638 12.900.764

Activos intangíveis 303.222 464.783

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial 135.142.131 181.827.169

Participações financeiras - outros métodos 337.026 544.875

Activos por impostos diferidos 742.679 648.860

182.086.207 240.571.622

Activo corrente

Inventários 16.697.351 9.937.994

Clientes 39.468.488 42.538.456

Adiantamentos a fornecedores 2.392 44.902

Estado e outros entes públicos 203.748

Accionistas/sócios 62.206 62.258

Outras contas a receber 90.550.102 83.003.196

Diferimentos 906.655 1.761.413

Caixa e depósitos bancários 4.223.309 1.303.433

151.910.503 138.855.401

TOTAL DO ACTIVO 333.996.709 379.427.023

Capital Próprio

Capital realizado 30.000.000 30.000.000

Reservas legais 6.000.000 6.000.000

Outras reservas 103.747.740 99.309.590

Resultados Transitados -6.782.329 -5.861.461 

Ajustamentos em activos financeiros 19.334.524 45.208.289

Excedentes de revalorização 3.313.533 3.313.533

Resultado Líquido do período 21.333.298 11.813.432

Total do Capital Próprio 176.946.766 189.783.384

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões 915.894 1.029.301

Financiamentos obtidos 59.067.123 116.706.777

Passivos por impostos diferidos 2.837.968 2.860.214

62.820.985 120.596.292

Passivo corrente

Fornecedores 8.535.194 10.872.850

Adiantamentos de clientes 37.056 73.780

Estado e outros entes públicos 3.900.517 4.428.823

Financiamentos obtidos 73.903.753 45.129.290

Outras contas a pagar 4.852.603 5.758.680

Diferimentos 2.999.834 2.783.924

94.228.958 69.047.347

Total do Passivo 157.049.943 189.643.639

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 333.996.709 379.427.023
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Euro

2008 2009

Custos e Perdas

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 120.407.125 71.704.798

Fornecimentos e serviços externos 14.306.452 12.054.510

Custos com pessoal 16.618.621 16.745.375

Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo 3.055.421 2.788.473

Ajustamentos 528.757 66.774

Provisões 0 288.000

Impostos 522.345 621.439

Outros custos operacionais 6.104.375 5.516.800

(A) 161.543.096 109.786.169

Perdas em empresas do grupo e associadas 14.324.674 5.239.982

Amortizações e ajustamentos de aplic. e invest. financeiros 34.387 34.387

Juros e custos similares 7.942.112 5.530.895

22.301.174 10.805.264

(C) 183.844.270 120.591.433

Custos e perdas extraordinárias 784.585 606.662

(E) 184.628.855 121.198.095

Imposto sobre o rendimento do exercício 1.731.783 1.744.431

(G) 186.360.638 122.942.526

Resultado líquido do exercício 8.778.526 19.211.906

Total dos Custos e Perdas 195.139.164 142.154.431

Proveitos e ganhos

Vendas e Prestações de Serviços 155.852.077 100.601.697

Variação da produção -12.042 207.573

Trabalhos para a própria empresa 2.737.959 2.457.659

Proveitos suplementares 9.157.904 10.198.385

Subsídios à exploração 368.325 102.670

Reversões de amortizações e ajustamentos 100.188

(B) 168.104.223 113.668.172

Ganhos em empresas do grupo e associadas 20.292.811 22.759.051

Rendimentos de participações de capital 793 1.082

Rendimentos de títulos negociáveis e outras aplic. Financeiras 970.825 1.019.810

Juros e proveitos similares 4.871.602 3.850.689

26.136.030 27.630.632

(D) 194.240.253 141.298.804

Proveitos e ganhos extraordinários 898.911 855.627

Total dos Proveitos e Ganhos (F) 195.139.164 142.154.431

RESUMO

Resultados Operacionais (B) - (A) 6.561.127 3.882.003

Resultados Financeiros (D-B) - (C)-(A) 3.834.856 16.825.369

Resultados Correntes (D) - (C) 10.395.983 20.707.372

Resultados Antes de Impostos (F)-(E) 10.510.309 20.956.337

Resultado Líquido do Exercício (F) - (G) 8.778.526 19.211.905
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Euro

2009 2010

Custos e Perdas

Vendas e Prestações de Serviços 100.601.697 98.584.887

Subsídios à exploração 102.670 31.163

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 18.807.742 11.630.187

Variação nos inventários de produção 207.573 -65.513 

Trabalhos para a própria entidade 2.457.659 2.293.498

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -71.571.257 -69.640.307 

Fornecimentos e serviços externos -12.054.510 -11.643.327 

Custos com pessoal -16.820.375 -17.149.125 

Imparidade de inventários (perdas/reversões) -40.959 -13.998 

Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões) -50.138 -258.166 

Provisões (aumento/reduções) -213.915 -2.123 

Outros rendimentos e ganhos 12.511.663 9.923.144

Outros gastos e perdas -7.069.004 -6.830.802 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 26.868.848 16.859.518

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -2.180.258 -2.205.734 

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 24.688.590 14.653.785

Juros e rendimentos similares obtidos 3.339.845 1.485.560

Juros e gastos similares suportados -5.206.792 -3.919.284 

Resultado antes de impostos 22.821.643 12.220.061

Imposto sobre o rendimento do período -1.488.346 -406.628 

Resultado líquido do período 21.333.298 11.813.432
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

Euro

2008 2009 2010

Actividades Operac ionais

Recebimentos de Clientes 216.716.936 147.146.754 133.086.157

Pagamentos a Fornecedores -157.168.145 -94.203.393 -79.692.156 

Pagamentos ao  Pessoal -10.111.571 -9.527.169 -9.713.038 

Fluxo gerado pelas operações 49.437.219 43.416.192 43.680.963

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o rendimento -3.205.490 1.040.883 389.531

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o valor acrescentado -30.304.011 -18.418.761 

Outros (pagamentos) / recebimentos relativos à actividade operacional -9.145.199 -8.475.818 -21.001.927 

Fluxos de caixa gerados antes das Rúbricas Extraordinárias 6.782.518 17.562.496 23.068.567

Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 59.455 3.527

Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias -279.464 -63.618 

      Fluxos das actividades operac ionais (1) 6.562.509 17.502.404 23.068.567

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 40.383.854 62.579.326

Outros activos 83.380.000

Imobilizações corpóreas 510.000 212.128 283.845

Juros e proveitos similares 2.039.564

Dividendos 2.886.083

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros -44.903.269 -57.948.178 -9.509.070 

Outros activos -114.295.591 

Imobilizações corpóreas -3.971.498 -2.084.176 -3.442.901 

Fluxos das actividades de investimento (2) -7.980.913 2.759.100 -38.658.070 

Actividades de Financiamento

Recebimentos provenientes de:

Outros financiamentos 31.356.704 14.781.900

Empréstimos Papel Comercial 136.692.825 200.498.643

Empréstimos obtidos a curto prazo 142.079.000 69.371.380

Subsídios e doações 149.393 538.819

Recebimentos de empréstimos obrigacionistas 15.000.000

Financiamentos obtidos 265.126.614

Pagamentos respeitantes a:

Juros Papel Comercial -1.996.919 -2.822.160 

Empréstimos Papel Comercial -122.409.368 -183.740.642 

Empréstimos curto prazo (parciais ou totais) -120.279.000 -88.965.000 

Empréstimos médio longo prazo (parciais ou totais) -1.900.000 -1.900.000 

Financiamentos obtidos -241.653.377 

Empréstimos obrigacionistas 0 -15.000.000 

Juros e gastos similares -4.887.850 

Juros curto prazo -2.143.221 -676.124 

Juros médio longo prazo -294.351 -122.556 

Juros obrigacionistas 129.403 -1.339.548 

Dividendos -6.901.720 -2.953.020 -5.915.760 

Juros de Leasing 0 -215.849 

Outros financiamentos -54.338.462 -19.466.985 

Fluxos das actividades de financiamento (3) 144.284 -17.011.143 12.669.627

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  (4) =(1)+(2)+(3) -1.274.120 3.250.361 -2.919.876 

Caixa e seus equivalentes no início do período 2.247.068 972.948 4.223.309

Caixa e seus equivalentes no fim do período 972.948 4.223.309 1.303.433



 21 

Contas Consolidadas 

 

BALANÇO CONSOLIDADO

Euro

2008 2009

ACTIVO

Imobilizado

Imobilizações incorpóreas 13.364.176 14.912.881

Imobilizações corpóreas 92.236.788 95.737.136

Imobilizações financeiras 21.394.165 24.656.815

Circulante

Mercadorias 255.070.321 162.138.442

Dívidas de terceiros - Médio e Longo prazo 1.255.523 1.252.934

Dívidas de terceiros - Curto prazo 222.236.991 188.355.511

Títulos Negociáveis 13.535 13.535

Depósitos bancários e Caixa 30.105.168 34.968.199

Acréscimos e diferimentos 17.387.582 17.824.423

TOTAL DO ACTIVO 653.064.249 539.859.876

Capital Próprio

Capital 30.000.000 30.000.000

Diferenças de Consolidação 8.804.878 8.804.878

Reservas de reavaliação 3.313.533 3.313.533

Reserva legais 6.000.000 6.000.000

Outras reservas 95.470.391 103.548.723

Resultados Transitados -336.413 -468.248 

Resultado Líquido do Exercício 8.778.529 19.211.906

Total do Capital Próprio 152.030.918 170.410.792

Interesses minoritários 13.410.048 18.091.010

Passivo

Provisões 5.282.485 2.627.614

Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo 97.297.847 98.852.631

Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 361.093.420 224.820.681

Acréscimos e Diferimentos 23.949.531 25.057.149

Total do Passivo 487.623.283 351.358.075

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 653.064.249 539.859.876
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BALANÇO CONSOLIDADO  Milhares de euros

2009 2010

ACTIVO

Activo não corrente

Activos Fixos Tangíveis 98.686 127.631

Activos Intangíveis 3.760 4.196

Propriedades de investimento 11.584 12.457

Diferenças de consolidação 7.931 50.062

Investimentos em associadas e empresas excluídas da consolidação 2.640 2.798

Investimentos disponíveis para venda 22.760 14.889

Outros activos financeiros 1.368

Outras contas a receber 1.254 592

Activos por impostos diferidos 13.328 24.031

   Total - activos não correntes 161.944 238.024

Activo corrente

Clientes 129.830 155.213

Inventários 159.638 181.666

Estado e outros entes públicos 2.776 4.587

Accionistas/sócios 196 62

Outras contas a receber 57.325 59.878

Diferimentos 3.788 3.536

Activos financeiros detidos para negociação 14

Caixa e depósitos bancários 34.968 48.414

   Total - activos correntes 388.534 453.357

TOTAL DO E ACTIVO 550.478 691.381

Capital Próprio

Capital realizado 30.000 30.000

Reservas de justo valor 6.620 2.139

Excedentes de revalorização 12.478 12.478

Reservas legais 6.000 6.000

Outras reservas 103.220 122.242

Resultados transitados 842 842

Resultado líquido do exercício 17.780 15.827

  Sub Total 176.940 189.527

Interesses minoritários 18.172 18.376

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 195.112 207.903

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos 98.830 175.598

Passivos por impostos diferidos 7.102 8.399

Outras contas a pagar 23 2.395

Provisões 2.628 6.130

   Total de Passivo não corrente 108.582 192.522

Passivo corrente

Fornecedores 62.246 98.849

Estado e outros entes públicos 23.213 14.813

Accionistas/sócios 1.520 4.785

Financiamentos obtidos 117.458 125.673

Diferimentos 8.612 6.573

Outras contas a pagar 33.735 40.264

   Total de Passivo corrente 246.784 290.956

TOTAL DO PASSIVO 355.366 483.478

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 550.478 691.381
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE RESULTADOS

Euro

2008 2009

Custos e Perdas

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 533.897.048 438.302.021

Fornecimentos e serviços externos 46.453.719 50.631.222

Custos com pessoal 66.315.338 71.381.963

Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo 16.035.131 15.828.676

Ajustamentos 5.989.123 16.575.806

Provisões 455.132 1.142.393

Impostos 3.804.776 3.400.215

Outros custos operacionais 8.405.313 7.516.275

(A) 681.355.580 604.778.571

Perdas em empresas do grupo e associadas 21.782

Amortizações e ajustamentos de aplic. e invest. financeiros 10.981.282 154.884

Juros e custos similares 25.516.942 33.271.293

36.498.224 33.447.959

(C) 717.853.804 638.226.530

Custos e perdas extraordinárias 3.960.572 4.365.564

(E) 721.814.376 642.592.093

Imposto sobre o rendimento do exercício 14.291.874 17.406.702

Impostos diferidos 1.082.434 -5.102.008 

(G) 737.188.684 654.896.788

Interesses minoritários 6.563.321 8.278.869

Resultado líquido do exercício 8.778.529 19.211.906

Total dos Custos e Perdas 752.530.534 682.387.562

Proveitos e ganhos

Vendas e Prestações de Serviços 717.925.757 634.652.172

Variação da produção -284.639 969.003

Trabalhos para a própria empresa 4.473.885 6.407.623

Proveitos suplementares 11.045.500 11.353.558

Subsídios à exploração 451.871 112.900

Outros proveitos e ganhos operacionais 30.057 33.044

Reversões de amortizações e ajustamentos 2.522.400 1.060.741

(B) 736.164.831 654.589.041

Ganhos em empresas do grupo e associadas 110.225 367.048

Rendimentos de participações de capital 1.694.727 717.870

Rendimentos de títulos negoiáveis e de outras aplic. finan. 717.344 592.390

Juros e proveitos similares 11.114.426 21.769.990

13.636.722 23.447.298

(D) 749.801.553 678.036.339

Proveitos e ganhos extraordinários 2.728.981 4.351.223

Total dos Proveitos e Ganhos (F) 752.530.534 682.387.562

RESUMO

Resultados Operacionais (B) - (A) 54.809.252 49.810.470

Resultados Financeiros (D-B) - (C)-(A) -22.861.503 -10.000.661 

Resultados Correntes (D) - (C) 31.947.749 39.809.809

Resultados Antes de Impostos (F)-(E) 30.716.159 39.795.468

Resultado Líquido do Exercício (F) - (G) 15.341.850 27.490.774



 24 

 

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE RESULTADOS

 Milhares de euros

2009 2010

Vendas e serviços prestados 635.043 910.187

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -437.729 -697.689 

Subsídios à exploração 113 43

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 343 830

Variação nos inventários da produção 969 -832 

Trabalhos para a própria entidade 6.408 7.257

Fornecimentos e serviços externos -50.633 -70.489 

Gastos com pessoal -72.101 -90.960 

Imparidade de inventários (perdas/reversões) -911 -779 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) -15.622 -3.804 

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -2.606 

Provisões e perdas por imparidade (aumentos/reduções) -1.186 -2.400 

Outros rendimentos e ganhos 32.758 28.002

Outros gastos e perdas -37.942 -21.575 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 59.509 55.186

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -14.195 -17.673 

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -36 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 45.314 37.477

Juros e rendimentos similares obtidos 3.512 2.716

Juros e gastos similares suportados -11.204 -13.571 

Resultado antes de impostos 37.622 26.622

Imposto sobre o rendimento do período -11.552 -8.491 

Resultado líquido do período 26.070 18.132
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA Euro

2008 2009

Actividades Operac ionais

Recebimentos de Clientes 833.127.449 594.409.711

Pagamentos a Fornecedores -657.159.340 -408.707.809 

Pagamentos ao  Pessoal -49.429.563 -53.346.523 

Fluxo gerado pelas operações 126.538.546 132.355.380

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o rendimento -19.885.307 -10.786.026 

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o valor acrescentado -50.537.664 -31.248.712 

Outros (pagamentos) / recebimentos relativos à actividade operacional -41.135.246 6.665.176

Fluxos de caixa gerados antes das Rúbricas Extraordinárias 14.980.329 96.985.816

Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 3.351.959 1.747.991

Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias -1.231.591 -2.869.209 

      Fluxos das actividades operac ionais (1) 17.100.697 95.864.598

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 24.778 18.900

Imobilizações corpóreas 14.078.596 3.910.614

Imobilizações incorpóreas 1.236.215

Juros e proveitos similares 11.142.407 3.435.021

Dividendos 2.522.296 716.100

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros -1.410.532 

Aquisição de acções e obrigações -5.550.269 

Pagamento subscrição de capital -186.368 

Pagamento de empréstimos concedidos -209.081 

Imobilizações corpóreas -26.040.267 -21.023.366 

Imobilizações incorpóreas -1.040.351 -2.614.005 

Fluxos das actividades de investimento (2) -4.022.044 -16.967.269 

Actividades de Financiamento

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos a curto prazo 228.962.311 271.996.765

Empréstimos obtidos a Médio longo prazo 15.392.682 2.438.965

Empréstimos obrigacionistas 15.000.000

Subsídios e doações 541.718

Outros financiamentos 14.781.900

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos a curto prazo -211.699.767 -272.937.644 

Empréstimos a médio e longo prazo -1.900.000 -46.674.209 

Empréstimos obrigacionistas -15.000.000 

Juros de empréstimos obtidos -24.657.553 -19.191.823 

Dividendos -6.901.720 -2.953.020 

Outros financiamentos -20.806.686 

Rendas de locação financeira -1.850.841 -924.592 

Fluxos das actividades de financiamento (3) -2.654.887 -73.728.624 

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  (4) =(1)+(2)+(3) 10.423.765 5.168.705

Efeito das diferenças de câmbio 1.168.978 -445.131 

Caixa e seus equivalentes no início do período 18.500.712 30.105.168

Entradas/ Saídas de empresas 11.713 152.992

Caixa e seus equivalentes no fim do período 30.105.168 34.981.734
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA 

 Milhares de euros

2009 2010

Fluxos de caixa das actividades operac ionais

Recebimentos de Clientes 594.410 912.553

Pagamentos a Fornecedores -408.708 -720.695 

Pagamento de juros de depósito à ordem

Pagamentos ao  Pessoal -53.347 -81.593 

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o rendimento -10.786 -23.720 

Outros (pagamentos) / recebimentos relativos à actividade operacional -25.705 4.339

      Fluxos de caixa das actividades operac ionais (1) 95.864 90.884

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Desinvestimentos financeiros 19 218

Desinvestimentos activos fixos tangíveis 3.911 871

Juros e rendimentos similares 3.435 5.901

Dividendos 716 1.080

Pagamentos respeitantes a:

Aquisição de investimentos financeiros -1.411 -76.214 

Aquisição de activos fixos tangíveis -21.023 -54.896 

Aquisição de activos intangíveis -2.614 -1.020 

Fluxos das actividades de investimento (2) -16.967 -124.061 

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 289.436 298.398

Outras operações de financiamento 14.782 456

Subsídios e doações 542

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos -334.612 -242.946 

Leasings operacionais e financeiros -925 -358 

Juros e gastos similares -19.192 -15.360 

Outras operações de financiamento -20.807 -2.531 

Dividendos -2.953 -5.916 

Fluxos das actividades de financiamento (3) -73.729 31.743

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  (4) =(1)+(2)+(3) 5.169 -1.434 

Variação de perímetro 153 13.513

Efeito cambial líquido -445 1.353

Caixa e seus equivalentes no início do período 30.105 34.982

Caixa e seus equivalentes no fim do período 34.982 48.414


