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I – RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO 

 

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

assumida pela Saviotti – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (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 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: 

Saviotti – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 

Exma. Senhora Dra. Paula Cristina da Gama e Castro 

Av. Eng. Duarte Pacheco – Urb. Amoreiras, Torre 2 – 13º B 

1099-065 Lisboa 

Telefone:21 38459 20 

Fax: 21 38459 20 

Email: paula.castro@dompedro.com 
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II – IDENTIFICAÇÃO DA EMITENTE 
 

Denominação Social: Saviotti – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 

Objecto Social: A sociedade tem por objecto social “a gestão de participações 

sociais noutras sociedades, como forma indirecta de exercício 

de actividades económicas, podendo ainda, nos termos do 

contrato a celebrar para o efeito, prestar serviços técnicos de 

administração e gestão a qualquer das sociedades onde possua 

participação, bem como arrendar a estas mesmas sociedades, 

para sua instalação, bens imóveis de que seja proprietária.” 

Registo Comercial: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal 

com o nº 06089 

Pessoa Colectiva: 500 774 757 

Capital Social: € 30.000.000 

Sede Social: Rua Dr. Fernão Ornelas, 67, 2º Esq., Funchal 

CAE 74150 

 

Constituição e Capital 

A Saviotti – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. foi constituída em 12 de Abril 

de 1978 com a denominação social de HOTEIS DOM PEDRO, LDA. tendo sido transformada 

em sociedade anónima em 17 de Março de 1986, passando a denominar-se SAVIOTTI – 

Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. em 27 de Junho 1996. 

 

Actualmente, o capital social, integralmente subscrito e realizado, é de € 30.000.000, 

representado por 6.000.000 de acções, ao portador com o valor nominal de € 5 cada uma e 

representadas por títulos de uma, cinco, dez, vinte, cinquenta, cem, quinhentas, mil e 

cinco mil acções. 

 

Principais instalações 

As principais instalações da Saviotti – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 

situam-se na Avª Eng. Duarte Pacheco – Urbanização Amoreiras, Torre 2, 13º B, 1099-065 

Lisboa. 

 

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

Não existe nenhuma legislação especial, nem  qualquer dependência da Saviotti – Sociedade 

Gestora de Participações Sociais, S.A. em relação a alvarás, patentes ou contratos que 

tenham influência significativa para a sua actividade. 

 

Órgãos Sociais 
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A composição actual dos órgãos sociais da Saviotti – Sociedade Gestora de Participações 

Sociais, S.A. é a seguinte: 

Assembleia Geral 

Presidente: Raul de Almeida Capela 

Vice Presidente: Carla Alexandra Jorge Matias Ventura 

Secretário: Maria do Carmo Figueiredo de Azevedo Rua 

 

Conselho de Administração 

Presidente:  Stefano Saviotti 

Vice Presidente:  Maria João Moura Machado Saviotti 

Vogais:   Alípio Barrosa Pereira Dias 

Pietro Luigi dal Fabbro 

  Paula Cristina Martins Faria da Gama e Castro 

  Dennis Ubertino Daltro de Souza 

 

Fiscal Único 

Efectivo: Matos, Soares & Vaz - SROC, representada por Manuel Alberto Gaspar 

Soares – Revisor Oficial de Contas nº 807 

Suplente: Manuel Joaquim dos Santos Ramos Vaz – Revisor Oficial de Contas nº 821 
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III – TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 

EMITENTE: Saviotti, S.G.P.S., S.A. 

MONTANTE MÁXIMO DO PROGRAMA: € 10.000.000 (dez milhões de 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. 

PRAZO DO PROGRAMA: até 21 de Dezembro de 2013, sem prejuízo de 

qualquer uma das partes poder denunciar o Contrato, 

produzindo efeitos em 21 de Dezembro de cada ano, 

desde que comuniquem ao AGENTE essa sua intenção 

com uma antecedência de 30 dias do termo do 

período anual em causa. 

Modalidade: Programa de Emissões de Papel Comercial 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 de 

1, 3, 6 ou 12 meses menos 1 dia, mas observando 

sempre o último dia de vigência do PROGRAMA. 

Modalidade de Colocação 

e seu funcionamento: Montantes mínimos de € 1.000.000 e múltiplos de € 

100.000 e de acordo com os seguintes procedimentos.  

 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: 
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 Até às 12h00, o AGENTE comunicará à EMITENTE as 

condições da EMISSÃO, nomeadamente a TAXA DE 

JURO 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 4,50%. 

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. 

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 
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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:  Pari Passu, Negative Pledge e Cross Default 

Organização e Montagem: Millennium investment banking. 

AGENTE E INSTITUIÇÃO  

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.  

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 
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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 

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 

                                                           
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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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 

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 
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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 

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). 
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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 

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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IV – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Apresentam-se de seguida, as demonstrações financeiras históricas da EMITENTE relativas 

aos exercícios de 2008, 2009 e de 2010. 
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BALANÇO

Euros

2008 2009

Imobilizado

Imobilizações corpóreas 2.502 1.275

Investimentos financeiros 119.564.744 122.485.065

Circulante

Dívidas de terceiros - Curto prazo 1.566.298 1.026.493

Títulos negociáveis 1.682.234 602.710

Depósitos bancários e Caixa 54.900 65.042

Acréscimos e diferimentos 231.816 594.401

TOTAL DO ACTIVO 123.102.493 124.774.984

Capital Próprio

Capital 30.000.000 30.000.000

Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas 31.035.614 32.363.779

Reservas legais 1.572.570 2.218.570

Outras reservas 3.783 3.783

Resultados Transitados 10.779.354 22.401.021

Resultado Líquido de Exercício 12.920.012 -549.995 

Total do Capital Próprio 86.311.332 86.437.158

Passivo

Provisões

Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo 36.390.000 37.974.000

Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 172.679 169.559

Acréscimos e Diferimentos 228.482 194.267

Total do Passivo 36.791.161 38.337.826

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 123.102.493 124.774.984
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BALANÇO

Euro

2009 2010

ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 1.275 621

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial 95.345.721 147.994.134

Participações financeiras - outros métodos 17.059.240 10.319.200

Outros activos financeiros 10.330.104 6.903.817

122.736.340 165.217.772

Activo corrente

Clientes 145.690 97.380

Estado e outros entes públicos 32.425 19.282

Accionistas/sócios 13.473 17.093

Outras contas a receber 1.177.102 1.793.915

Diferimentos 15.644 10.469

Activos financeiros detidos para negociação 602.710 170.410

Caixa e depósitos bancários 65.042 150.461

2.052.086 2.259.009

TOTAL DO ACTIVO 124.788.425 167.476.781

Capital Próprio

Capital realizado 30.000.000 30.000.000

Reservas legais 2.218.570 2.218.570

Resultados Transitados 22.401.021 16.311.659

Ajustamentos em activos financeiros 32.363.779 79.946.540

Outras variações no capital próprio 3.783 553.767

Resultado Líquido do período -549.995 -280.873 

Total do Capital Próprio 86.437.158 128.749.663

PASSIVO

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos 35.797.080 36.197.674

Passivos por impostos diferidos 11.784

35.797.080 36.209.457

Passivo corrente

Fornecedores 15.518 28.374

Estado e outros entes públicos 99.410 106.262

Outras contas a pagar 2.439.259 2.383.025

2.554.187 2.517.660

Total do Passivo 38.351.267 38.727.118

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 124.788.425 167.476.781
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Euros

2008 2009

Custos e Perdas

Fornecimentos e serviços externos 468.170 508.474

Custos com pessoal 818.133 776.749

Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo 1.396 1.227

Impostos 5.303 3.633

(A) 1.293.001 1.290.083

Perdas em empresas do grupo e associadas 3.088 708.139

Custos e perdas financeiras 4.893.785 548.385

4.896.873 1.256.525

(C) 6.189.874 2.546.608

Custos e perdas extraordinárias 1.206 2.024.164

(E) 6.191.080 4.570.772

Imposto sobre o rendimento do exercício 2.075 349

6.193.155 4.571.121

Interesses minoritários

(G) 6.193.155 4.571.121

Resultado líquido do exercício 12.920.011 -549.995

Total dos Custos e Perdas 19.113.166 4.021.126

Proveitos e ganhos

Vendas e Prestações de Serviços 1.402.623 1.516.449

Outros proveitos operacionais

(B) 1.402.623 1.516.449

Ganhos em empresas do grupo e associadas 656.396 2.266

Rendimentos de participações de capital 23.891 113.507

Rendimentos de títulos negociáveis 634.808

Reversões e ajustamentos 1.936.854

Juros e proveitos similares 466.446 452.051

(D) 3.184.163 4.021.126

Proveitos e ganhos extraordinários 15.929.003

Total dos Proveitos e Ganhos (F) 19.113.166 4.021.126

RESUMO

Resultados Operacionais (B) - (A) 109.621 226.366

Resultados Financeiros (D-B) - (C)-(A) -3.115.332 1.248.152

Resultados Correntes (D) - (C) -3.005.711 1.474.518

Resultados Antes de Impostos (F)-(E) 12.922.085 -549.646

Resultado Líquido do Exercício (F) - (G) 12.920.011 -549.995
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Euro

2009 2010

Custos e Perdas

Vendas e Prestações de Serviços 1.516.449 1.783.404

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos -592.367 -302.555 

Fornecimentos e serviços externos -524.891 -417.001 

Custos com pessoal -776.749 -787.821 

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -18.303 18.303

Aumentos/reduções de justo valor 1.936.854 -33.767 

Outros rendimentos e ganhos 4.836 26.088

Outros gastos e perdas -2.029.590 -191.791 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -483.761 94.860

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -1.227 -653 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -484.988 94.206

Juros e rendimentos similares obtidos 447.215 33.766

Juros e gastos similares suportados -511.873 -411.516 

Resultado antes de impostos -549.646 -283.544 

Imposto sobre o rendimento do período -349 2.671

Resultado líquido do período -549.995 -280.873 
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BALANÇO CONSOLIDADO

Euros

2008 2009

Imobilizado

Imobilizações incorpóreas 3.365.135 3.123.410

Imobilizações corpóreas 114.170.076 113.825.258

Investimentos financeiros 58.247.434 62.097.984

Circulante

Existências 2.023.629 2.429.927

Dívidas de terceiros - Curto prazo 7.839.259 6.834.977

Títulos negociáveis 1.682.234 602.710

Depósitos bancários e Caixa 3.708.679 3.095.989

Acréscimos e diferimentos 1.567.838 1.447.664

TOTAL DO ACTIVO 192.604.285 193.457.918

Capital Próprio

Capital 30.000.000 30.000.000

Prestações suplementares 36.961

Acções próprias - valor nominal 14.007 14.007

Acções próprias - descontos e prémios 14.007 14.007

Diferenças de consolidação -3.057.344 -3.057.345 

Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas 2.671.251 2.671.675

Reservas de reavaliação 20.762.048 21.615.332

Reservas legais 3.083.824 3.779.029

Outras reservas 5.578.537 5.582.856

Resultados Transitados 23.313.036 19.226.058

Resultado Líquido de Exercício -3.241.031 -773.636 

Total do Capital Próprio 79.175.296 79.071.984

Interesses minoritários 66.197.154 66.173.078

Passivo

Provisões 14.585 14.585

Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo 27.190.000 28.134.000

Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 4.655.482 4.429.765

Acréscimos e Diferimentos 15.371.766 15.634.506

Total do Passivo 47.231.834 48.212.855

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 192.604.285 193.457.918
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BALANÇO CONSOLIDADO Euros

2009 2010

ACTIVO

Activo não corrente

Activos Fixos Tangíveis 113.825.258 152.930.247

Goodwill 3.019.680 3.019.680

Activos Intangíveis 103.730 150.282

Participações financeiras - método equival. patrimonial 1.349.232 344.221

Participações financeiras - outros métodos 22.175.912 10.894.974

Accionistas/sócios 17.166.139 4.490.592

Outros activos financeiros 21.406.701 28.424.393

   Total - activos não correntes 179.046.652 200.254.389

Activo corrente

Inventários 2.429.927 6.231.973

Clientes 2.596.749 4.718.770

Adiantamentos a fornecedores 5.978 7.692

Estado e outros entes públicos 530.726 510.183

Accionistas/sócios 32.100 20.319

Outras contas a receber 4.356.790 4.820.196

Diferimentos 760.297 485.956

Activos financeiros detidos para negociação 602.710 187.618

Caixa e depósitos bancários 3.095.989 2.003.230

   Total - activos correntes 14.411.266 18.985.939

TOTAL DO E ACTIVO 193.457.919 219.240.327

Capital Próprio

Capital realizado 30.000.000 30.000.000

Acções (quotas) Próprias 28.015 28.015

Reservas legais 3.779.029 3.779.187

Outras reservas 5.582.856 5.574.755

Resultados transitados 18.840.390 10.188.570

Ajustamentos em activos financeiros 474.645

Excedentes de revalorização 21.615.332 43.893.287

Outras variações no Capital Próprio 353.529

Resultado líquido do exercício -773.636 -74.880 

  Sub Total 79.071.985 94.217.106

Interesses minoritários 66.173.078 86.371.604

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 145.245.063 180.588.710

Passivo não corrente

Provisões 14.585 118.885

Financiamentos obtidos 28.134.000 23.814.000

Passivos por impostos diferidos 8.592.211 450.136

   Total de Passivo não corrente 36.740.796 24.383.022

Passivo corrente

Fornecedores 1.402.053 1.272.226

Adiantamento de clientes 1.001.738 895.671

Estado e outros entes públicos 808.871 768.722

Accionistas/sócios 353.361 2.716

Financiamentos obtidos 44.015

Outras contas a pagar 2.618.652 2.629.527

Diferimentos 5.243.370 8.699.732

   Total de Passivo corrente 11.472.060 14.268.594

TOTAL DO PASSIVO 48.212.855 38.651.616

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 193.457.919 219.240.327
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

Euros

2008 2009

Custos e Perdas

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 4.529.423 3.608.758

Fornecimentos e serviços externos 11.894.164 10.336.063

Custos com pessoal 12.539.587 10.935.709

Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo 3.057.313 2.241.492

Ajustamentos 30.000 109.432

Provisões

Impostos 423.687 390.920

Outros custos operacionais 34.482 31.245

(A) 32.508.655 27.653.619

Juros e custos similares 4.171.147 515.239

4.171.147 515.239

(C) 36.679.802 28.168.858

Custos e perdas extraordinárias 67.694 2.145.624

(E) 36.747.496 30.314.482

Imposto sobre o rendimento do exercício 271.458 146.988

37.018.954 30.461.470

Interesses minoritários 464.435 -502.262

(G) 37.018.954 30.461.470

Resultado líquido do exercício -2.776.596 -1.275.898

Total dos Custos e Perdas 34.242.358 29.185.572

Proveitos e ganhos

Vendas e Prestações de Serviços 32.190.545 25.600.994

Variação da produção

Trabalhos para a própria empresa 29.867 20.324

Reversões de amortizações e ajustamentos 30.000

Proveitos suplementares 130.356 95.849

Outros proveitos operacionais 224.469 228.741

(B) 32.575.236 25.975.909

Ganhos em empresas do grupo e associadas 878

Rendimentos de participações de capital 24.272 113.783

Reversões/Ajustamentos de aplic tesouraria 1.936.854

Rendimentos de títulos negociáveis 76.039 69.337

Juros e proveitos similares 1.436.850 863.394

(D) 34.113.276 28.959.278

Proveitos e ganhos extraordinários 129.082 226.294

Total dos Proveitos e Ganhos (F) 34.242.358 29.185.572

RESUMO

Resultados Operacionais (B) - (A) 66.581 -1.677.710

Resultados Financeiros (D-B) - (C)-(A) -2.633.107 2.468.130

Resultados Correntes (D) - (C) -2.566.526 790.420

Resultados Antes de Impostos (F)-(E) -2.505.138 -1.128.910

Resultado Líquido do Exercício (F) - (G) -2.776.596 -1.275.898
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE RESULTADOS

Euros

2009 2010

Vendas e serviços prestados 25.600.994 25.680.403

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos -264.339 

Trabalhos para a própria entidade 20.324 3.519

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -3.608.758 -3.481.241 

Fornecimentos e serviços externos -10.336.063 -10.103.902 

Gastos com pessoal -10.935.709 -10.642.126 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) -109.432 -109.432 

Provisões (aumentos/reduções) 14.585

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 18.303

Aumentos/reduções de justo valor 1.966.854 -30.989 

Outros rendimentos e ganhos 1.471.993 1.839.446

Outros gastos e perdas -2.667.482 -1.221.974 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 1.402.721 1.702.253

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -2.241.492 -1.943.899 

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -838.771 -241.647 

Juros e rendimentos similares obtidos 126.903 157.915

Juros e gastos similares suportados -417.041 -386.015 

Resultado antes de impostos -1.128.910 -469.747 

Imposto sobre o rendimento do período -146.988 -90.938 

Resultado líquido do período -1.275.898 -560.684 


