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COMUNICADO 
Resultados Consolidados  

Nove Meses findos em 30 de Setembro de 2015 
 

Volume de negócios nos primeiros nove meses de 2015 cresce 31% para Eur 465 
milhões, mantendo a SIVA a liderança no mercado de ligeiros de passageiros em 

Portugal, com uma quota de mercado de 16,6% (16,9% em 2014) 

EBITDA cresce 11,7% e atinge Eur 14,4 milhões 

Os Resultados Líquidos foram ainda negativos no valor de Eur 5,4 milhões por via 
dos resultados financeiros, que representaram um custo de Eur 15,6 milhões 

A SAG, o seu Accionista Maioritário e os principais Bancos credores chegaram a 
um entendimento para a realização de um conjunto de operações, sujeito ainda à 
formalização de diversas peças contratuais previstas ocorrer ainda durante o 4º 
Trimestre de 2015, de que resultará o reforço, por via de Prestações Acessórias 

de Capital adicionais realizadas pela Accionista Principal SA, dos Capitais 
Próprios em Eur 81 milhões, e a redução da dívida bancária da SAG em Eur 181 

milhões 

 
1. DESEMPENHO OPERACIONAL 

a) Distribuição Automóvel 

O Mercado Automóvel Português manteve a tendência de crescimento já verificada no ano de 2014 e no 1º 
Semestre de 2015: o mercado de Veículos Ligeiros registou, nos três primeiros Trimestres de 2015, um aumento 
de 27,7% em relação ao mesmo período de 2014, com um volume total de 159.551 unidades. 

Durante o mês de Setembro de 2015 foram tornadas públicas notícias acerca da utilização, em determinadas 
viaturas das Marcas produzidas pela Volkswagen AG onde se encontravam instalados os denominados motores 
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EA189, de “software” que altera, apenas em ambiente de testes, o nível de emissões de determinados poluentes 
(NOx). A Volkswagen AG assumiu, de imediato, a responsabilidade pela verificação desta situação, a que 
naturalmente a Subsidiária SIVA é totalmente alheia, tendo-se comprometido a implementar, dentro do mais breve 
espaço de tempo, e sem custos para os Clientes das Marcas afectadas, as medidas necessárias para eliminar esta 
situação. 

Como abaixo se refere em maior detalhe, as actividades de comercialização de viaturas da SIVA e das Participadas 
da área de Retalho Automóvel não se ressentiram com a divulgação destas notícias durante o mês de Setembro 
de 2015, não se encontrando disponíveis informações que permitam avaliar o impacto que esta situação possa vir 
a provocar, mas que não se espera que venha a ser materialmente diferente do que se vier a verificar em outros 
Países Europeus. 

A SIVA acompanhou, em termos gerais, o crescimento do mercado, mantendo a sua posição de liderança no 
“ranking” dos Importadores que operam em Portugal, com uma quota global de 15,4% e um volume de cerca de 
24.500 unidades, no mercado total de Veículos Ligeiros, e uma quota de 16,6%, com um volume de 22.963 viaturas, 
no mercado de Viaturas de Passageiros: 

• A Marca Volkswagen – Veículos de Passageiros, com um volume de 13.304 unidades e um crescimento de 
29,1%, manteve a quota de mercado de 9,6% que também já se verificava no mesmo período do ano anterior. 

• A Marca Audi registou um crescimento de volume de 18,5% em relação ao volume registado no mesmo período 
do ano anterior, com 7.194 unidades (6.069 unidades nos nove primeiros meses de 2014). 

• A Marca Skoda registou um crescimento de 36,6%, para as 2.456 unidades (1.798 no mesmo período de 2014), 
a que correspondeu uma quota de mercado de 1,8% (1,7% no mesmo período de 2014).  

• A Marca Volkswagen – Veículos Comerciais registou um crescimento de volume de 7,2%, com 1.543 viaturas 
(1.527 unidades no mesmo período de 2014). No segmento dos furgões e “pick-ups”, a Marca reforçou a sua 
posição, com um aumento de volume de 16,6%, a que correspondeu uma quota de mercado de 7,9% (8,7% 
no mesmo período de 2014). 

b) Retalho Automóvel 

As Concessões participadas pela SAG Gest (Soauto, Loures Automóveis, Rolporto e Rolvia) venderam, durante os 
primeiros noves meses de 2015 e no seu conjunto 3.192 viaturas novas das Marcas Volkswagen, Audi, Skoda e 
Volkswagen – Veículos Comerciais, o que representou um aumento de 21,0% em relação às 2.637 viaturas 
vendidas durante o mesmo período do ano anterior. Na actividade de viaturas Usadas, as Concessões Soauto 
venderam 1.478 unidades, registando um crescimento de 23,0% em relação às1.202 unidades vendidas nos três 
primeiros Trimestres de 2014. 

c) Brasil 

A conjuntura macroeconómica que prevaleceu no Brasil durante os primeiros noves meses do ano provocou um 
abrandamento da actividade da Participada Unidas S/A, cujo Volume de Negócios registou, mesmo assim, um 
aumento de 16,2% em relação ao mesmo período de 2014: 

• No segmento de “Rent-a-Car”, o volume da actividade foi de 2,9 milhões de diárias, apresentando um aumento 
de 17,0% em relação ao volume dos três primeiros Trimestres de 2014 (2,5 milhões de diárias). A receita líquida 
desta área de actividade registou um crescimento de 12,7% em relação ao período homólogo do ano anterior. 

• Na área de “Renting”, num mercado intensamente competitivo, a receita líquida dos primeiros nove meses de 
2015 registou um crescimento de 0,8%, em relação ao valor registado no mesmo período de 2014. 
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• Na actividade de Semi-Novos, o aumento de 28,8% do volume de actividade originou um incremento de 28,0% 

no valor da receita líquida. 

• A frota total da Participada Unidas S/A no final do Terceiro Trimestre de 2015 era composta por 41.959 viaturas, 
mais 4,1% do que as 40.296 unidades em frota em 30 de Setembro de 2014. A frota operacional média a 
Participada registou um aumento de 9,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

O EBITDA consolidado da Participada Unidas S/A registou um aumento de 6,8% em relação valor atingido nos três 
primeiros Trimestres de 2014. 

O resultado líquido da Participada Unidas S/A nos primeiros nove meses de 2015 foi R$ 42,8 milhões (Eur 7,8 
milhões). Em Reais Brasileiros, o resultado líquido registou uma redução em relação ao valor registado no período 
homólogo do ano anterior, devido especialmente ao impacto do significativo aumento dos custos financeiros, 
associado ao aumento da taxa de juro que se verificou no Brasil em 2015. 

O valor, em Euros do resultado líquido da Participada foi adicionalmente afectado pela forte desvalorização do Real 
Brasileiro que se registou em 2015. 

2. RESULTADOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS 

Tal como já havia acontecido no final do 1º Semestre de 2015, a Participada Unidas S/A voltou a ser incluída nas 
Demonstrações Financeiras Consolidadas da SAG Gest, através do Método da Equivalência Patrimonial. 
Nomeadamente, a SAG Gest passou a reconhecer a apropriação da sua quota-parte dos resultados líquidos da 
Participada Unidas S/A, desde 1 de Julho de 2013, tendo em consequência sido ajustadas as Demonstrações 
Consolidadas da SAG Gest desde a mesma data. 

Os montantes seguidamente referidos, bem como as Demonstrações Financeiras Consolidadas anexas, reflectem 
já, tanto em relação a 2015 como a 2014, os ajustamentos resultantes desta alteração.  

O Volume de Negócios Consolidado dos primeiros três Trimestres de 2015 foi Eur 464,7 milhões, representando 
um aumento de 30,7% em relação ao valor de Eur 355,7 milhões registado no período homólogo do ano anterior. 
No 3º Trimestre de 2015, o Volume de Negócios Consolidado registou um crescimento de 30,3% (Eur 155,0 
milhões, em 2015, Eur 119,0 milhões em 2014).   

Apesar do aumento de 21,5% que se verificou no investimento comercial de suporte à actividade comercial e dos 
custos de restruturação não recorrentes incorridos durante o período, na área do Retalho Automóvel, o EBITDA 
Consolidado dos primeiros nove meses de 2015 (Eur 14,4 milhões) registou um aumento de 11,7% em relação ao 
valor de Eur 12,9 milhões registado nos três primeiros Trimestres de 2014. 

O Resultado Antes de Juros e Impostos (EBIT) foi Eur 12,6 milhões, um aumento de 15,0% em relação aos cerca 
de Eur 10,9 milhões do período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2014. 

Em consequência da alteração do método de reconhecimento da participação detida na Participada Unidas S/A, 
foi apropriada a quota-parte da SAG Gest no resultado líquido daquela Entidade, o que implicou o reconhecimento 
de um proveito de Eur 2,7 milhões durante os três primeiros Trimestres de 2015, e de cerca de Eur 3,3 milhões no 
mesmo período de 2014. A redução de 16,2% que se verificou resulta, fundamentalmente, da desvalorização do 
Real Brasileiro em relação ao Euro que se verificou durante o período e que atingiu, em termos médios, cerca de 
17%. 

O custo financeiro líquido consolidado apresentou um aumento de cerca de Eur 2,8 milhões devido, por um lado, 
à necessidade de contratar garantias bancárias adicionais para suportar o crescimento de volume (com um custo 
adicional de cerca de Eur 1,1 milhões) e, por outro lado, às necessidades adicionais de financiamento do fundo de 
maneio.  
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O resultado líquido atribuível à SAG Gest foi ainda negativo, nos primeiros nove meses de 2015, em cerca de Eur 
5,5 milhões. 

A Dívida Líquida consolidada em 30 de Setembro de 2015 era Eur 293,9 milhões, o que representou um aumento 
de cerca de Eur 8,3 milhões em comparação com o valor de Eur 285,5 milhões registado no final de 2014, que 
resulta das necessidades de fundo de maneio associadas ao aumento da actividade que se verificaram, sobretudo, 
em Inventários, onde se registou um aumento de cerca de Eur 52,6 milhões. Caso tivessem sido adoptadas, com 
efeitos a 30 de Setembro de 2015, as medidas de capitalização abaixo descritas, a Dívida Líquida Consolidada 
apresentaria o valor de cerca de Eur 112,5 milhões. 

Em 30 de Setembro de 2015, a Situação Líquida Consolidada da SAG Gest apresenta-se negativa em Eur 68,4 
milhões. Caso as medidas de capitalização seguidamente descritas tivessem sido aplicadas com efeitos a 30 de 
Setembro de 2015, a Situação Líquida Consolidada apresentaria um valor positivo de cerca de Eur 31,3 milhões. 

3. CAPITALIZAÇÃO 

A SAG Gest e o seu Accionista maioritário chegaram a um entendimento com os principais Bancos credores da 
SAG Gest para a realização de um conjunto de operações, sujeito ainda à formalização de diversas peças 
contratuais previstas ocorrer ainda durante o 4º Trimestre de 2015, com o objectivo de contribuir para a 
sustentabilidade das actividades “core” da SAG Gest na área do Comércio Automóvel em Portugal, bem como a 
reconstrução da Situação Líquida Consolidada. 

As principais medidas que irão ser implementadas passam pela redução do endividamento contraído junto dos 
Bancos que subscreveram o Acordo Quadro (originalmente datado de 2010) em cerca de Eur 181 milhões, em 
resultado da aplicação dos encaixes que resultarão de: 

i. Aumento dos capitais próprios da SAG Gest em Eur 81,4 milhões, através da realização, pela Accionista 
Principal S.A., de Prestações Acessórias de Capital. A referida Accionista passará a deter Prestações 
Acessórias de Capital na SAG Gest que totalizarão Eur 135,2 milhões e a SAG Gest passará a apresentar, 
de novo, uma estrutura de balanço adequada ao desenvolvimento do seu negócio. 

ii. Alienação, a favor da Accionista Principal S.A., pelo valor de Eur 100,0 milhões, da totalidade da 
participação detida pela SAG Gest no capital da Participada Unidas S/A, operação que já mereceu o 
parecer favorável do Conselho Fiscal, com base em avaliação independente e em outra informação 
fornecida pelo Conselho de Administração.  

Os Capitais Próprios e o endividamento global da SAG Gest voltarão assim, após a formalização contratual e a 
correspondente implementação destas medidas, a apresentar níveis compatíveis com a rentabilidade das suas 
actividades. 

A SAG irá hoje convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas para o dia 21 de Dezembro próximo, 
sendo divulgados, no sítio da Sociedade (www.sag.pt) e no Sistema de Difusão de Informação da CMVM, a 
respectiva Convocatória e documentos preparatórios. 

 

Alfragide, 27 Novembro de 2015 
José Maria Cabral Vozone 
Representante para as Relações com o Mercado  
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 

(Não Auditado) 
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BALANÇO CONSOLIDADO 

(Não Auditado) 
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