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RELATÓRIO DA ACTIVIDADE 
3º TRIMESTRE DE 2015 

Senhores Accionistas, 

Nos termos regulamentares aplicáveis, o Conselho de Administração da SAG GEST – Soluções 
Automóvel Globais, SGPS, Sociedade Aberta, apresenta o Relatório de Gestão e Demonstrações 
Financeiras Consolidadas relativas ao período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2015. 

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 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 
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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. 

• 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).   
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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.  

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. 
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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. 

4. GESTÃO DE RISCOS 
A Política de Gestão de Riscos da SAG Gest tem como objectivos assegurar a correcta 
identificação dos riscos associados aos negócios desenvolvidos pelas suas Subsidiárias e 
Participadas, bem como adoptar e implementar as medidas necessárias para minimizar os 
impactos negativos que evoluções adversas dos factores subjacentes a esses riscos possam ter 
na estrutura financeira do Grupo e na respectiva sustentabilidade. 

A identificação de risco das Empresas materialmente relevantes do Grupo SAG permitiu 
identificar que os principais riscos a que o Grupo se expõe são os seguintes:  

Risco Estratégico 

O plano estratégico formulado em 2008 e que incluiu a alienação, já concluída, de vários activos 
não estratégicos, tinha e tem como objectivo fundamental assegurar a sustentabilidade do Grupo 
SAG, e previa a adopção de medidas que assegurassem a maximização do valor da participação 
detida na Participada Unidas S/A, para que a sua alienação permitisse a redução do 
endividamento do Grupo e, consequentemente, a reposição consistente e sustentável dos níveis 
de rentabilidade tradicionais do Grupo, bem como a implementação de um plano de reembolso 
das Operações de Tesouraria efectuadas com a Accionista SGC - SGPS. 

A implementação dos passos finais deste plano está exposta aos seguintes riscos principais: 

1. O regresso do mercado automóvel Português a níveis que permitam que as actividades do 
Grupo nas áreas da Distribuição e do Retalho Automóvel aumentem a respectiva 
rentabilidade, em linha com a sua tendência histórica. A evolução do mercado automóvel 
durante os primeiros nove meses de 2015, e as perspectivas positivas para o remanescente 
do ano, parecem apontar neste sentido. Apesar da evolução positiva que se vem verificando 
desde o 2º Semestre de 2013, o mercado ainda estará, em 2015, longe do seu nível estimado 
de equilíbrio e, da evolução que ocorrer neste ano e nos seguintes, dependerá o retorno a 
resultados mais expressivos das actividades de importação e retalho, indispensáveis à 
rentabilidade global da SAG. 

2. A concretização da venda da participação da SAG Gest na Participada Unidas S/A e por 
valores adequados. As perspectivas de evolução da economia Brasileira e o comportamento 
dos seus mercados cambial e de capitais no ano de 2015 constituem os factores de risco 
mais determinantes para o sucesso desta transacção. 

3. A concretização das negociações com o Accionista maioritário da SAG Gest e com os Bancos 
subscritores do Acordo Quadro, no sentido do reforço dos capitais próprios da SAG Gest, da 
redução da dívida e da renegociação da sua maturidade, no sentido de permitir uma conta 
de resultados estruturalmente rentável e o equilíbrio da sua Situação Patrimonial. 

Depois de concretizada a operação de capitalização referida em 3. supra, os riscos estratégicos 
acima referidos ficarão ultrapassados. 
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 Dependência de Fornecedores 

O negócio da Subsidiária SIVA, S.A. assenta em Contratos de Distribuição celebrados com o 
Grupo Volkswagen AG, por tempo indeterminado, sujeitos ao Regulamento Comunitário 
aplicável, que têm vindo a ser integralmente cumpridos e que se mantêm em vigor desde há mais 
de 25 anos. No entanto, a manutenção destes Contratos está dependente de factores que incluem 
a manutenção da política de distribuição do Grupo Volkswagen, e a “performance” das Marcas 
representadas no mercado Português.  

Neste mesmo âmbito, ficou recentemente evidenciado o risco associado aos produtos 
comercializados em Portugal, e sua adequação à regulamentação que lhes é aplicável, já que as 
Entidades participadas pela SAG Gest que desenvolvem actividades na importação, distribuição 
e comercialização desses produtos (SIVA e Subsidiárias da área do Retalho Automóvel) não 
detêm qualquer influência na qualidade, nem no cumprimento de normas aplicáveis aos produtos 
que comercializam. 

Riscos Financeiros 

Os principais riscos financeiros identificados são riscos de liquidez, cambial, de exposição às 
variações das taxas de juro e o risco de crédito. 

A gestão do risco de liquidez procura um acompanhamento e medição dinâmica daquele tipo de 
risco, por forma a assegurar o cumprimento de todas as responsabilidades financeiras de curto e 
médio prazo (“cash outflows”) por parte das Empresas do Grupo SAG para com as entidades com 
as quais se relacionam na sua actividade. 

O actual contexto económico em Portugal, em especial no que respeita à disponibilidade de 
financiamento, tem vindo a provocar um substancial aumento dos riscos de liquidez, a que o 
Grupo tem respondido com uma criteriosa e intensa gestão dos seus fluxos de caixa, e uma 
permanente comunicação com as mais importantes Instituições Financeiras Portuguesas. 

A gestão do risco cambial controla o impacto que movimentos das taxas de câmbio podem ter no 
valor patrimonial do Grupo, e procura assegurar uma medição precisa e uma gestão dinâmica do 
risco cambial global. A política de gestão de risco cambial adoptada estabelece, ainda, quer os 
limites de exposição deste risco, quer os graus de cobertura adequados. No entanto, optou-se 
por não contratar quaisquer instrumentos de cobertura para este efeito, devido aos potenciais 
impactos que os instrumentos de cobertura disponíveis podem gerar ao nível da liquidez do 
Grupo. 

A gestão do risco de taxa de juro tem por objectivo assegurar uma medição e administração 
dinâmica deste risco, através da definição e estabelecimento de limites de exposição da 
Demonstração da Situação Patrimonial e da Demonstração do Resultado Integral do Grupo a 
variações das taxas de juro. Através da política de controlo adoptada procuram-se seleccionar as 
estratégias adequadas para cada área de negócio, com o objectivo de assegurar que este factor 
de risco não afecta negativamente a respectiva capacidade operacional. Por outro lado, é ainda 
monitorizada a exposição ao risco de taxa de juro, mediante a simulação de cenários adversos, 
mas com algum grau de probabilidade, que possam afectar negativamente os resultados do 
Grupo. 

Na gestão do risco de crédito é acompanhada mensalmente a evolução da carteira de Clientes 
do Grupo, bem como a exposição de cada unidade de negócio. O Grupo tem em vigor, desde 
2001, um Manual de Risco de Crédito, onde se encontram estabelecidas as políticas, critérios e 
procedimentos a adoptar na área de controlo de crédito. O Manual de Risco de Crédito, que é 
periodicamente actualizado, inclui os critérios a utilizar na determinação de um “rating” de crédito. 

Risco Operacional 

A gestão do risco operacional assenta na atribuição de responsabilidades funcionais e na 
definição formal de procedimentos de controlo interno, ao nível das áreas de negócio. 
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5. PERSPECTIVAS PARA O RESTANTE PERÍODO DE 2015 
Espera-se que os sinais de retoma evidenciados pelo mercado automóvel em Portugal, já desde 
o 2º Semestre de 2013, e que foram de novo patentes durante os primeiros nove meses de 2015, 
se mantenham durante o remanescente do ano. Este crescimento do mercado automóvel, caso 
se mantenha, permitirá reforçar a rentabilidade das actividades operacionais, caso as quotas de 
mercados detidas pelas Marcas comercializadas pela Subsidiária SIVA e pelas Subsidiárias que 
actuam na área do Retalho Automóvel não sejam negativamente afectadas em resultado das 
situações que envolvem o Grupo Volkswagen.  

A implementação das medidas acordadas no âmbito do processo de capitalização irá reequilibrar 
a situação patrimonial consolidada, recompondo a respectiva Situação Líquida, e permitirá uma 
redução significativa do peso dos custos financeiros suportados pela SAG Gest, que se reflectirá 
no aumento da rentabilidade do Grupo, em particular a partir de 2016. 

6. INFORMAÇÃO SOBRE ACÇÕES PRÓPRIAS 
Em 31 de Dezembro de 2014, a Sociedade detinha directamente 16.760.815 acções próprias, 
com o valor nominal de Eur 1 cada, controlando ainda, indirectamente, mais 5.100 acções detidas 
pela sociedade participada Rolporto e 5.100 acções detidas pela sociedade participada Loures 
Automóveis, todas com o valor nominal de Eur 1 cada.  

Durante o período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2015, a SAG Gest não adquiriu, 
nem alienou quaisquer acções próprias, pelo que, em 30 de Setembro de 2015, a Sociedade 
detinha directamente 16.760.815 acções próprias, com o valor nominal de Eur 1 cada, 
controlando ainda, indirectamente, mais 5.100 acções detidas pela sociedade participada 
Rolporto e 5.100 acções detidas pela sociedade participada Loures Automóveis, todas com o 
valor nominal de Eur 1 cada. 

A carteira de acções próprias detidas directa e indirectamente correspondia a 9,879% do total 
das acções representativas do capital social da Sociedade em 30 de Setembro de 2015, sendo o 
respectivo preço unitário médio de aquisição de Eur 1,9760. 

7. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA 
Em cumprimento das disposições legais e estatutárias o Conselho de Administração tem a firme 
convicção de que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação contida nas Demonstrações 
Financeiras Consolidadas referidas a 30 de Setembro de 2015, e ao período de nove meses findo 
naquela data, foi elaborada em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, dando 
uma imagem verdadeira e apropriada do activo e do passivo, da situação financeira e dos 
resultados da Empresa e das Entidades incluídas no perímetro de consolidação, e que o Relatório 
de Gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição da Empresa 
e das Entidades incluídas no perímetro da consolidação, e contém uma descrição dos principais 
riscos e incertezas com que se defrontam. 

Alfragide, 27 de Novembro de 2015 

O Conselho de Administração 

Dr. João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho 
Dr. Carlos Alexandre Antão Valente Coutinho 
Engª Esmeralda da Silva Santos Dourado 
Dr. Fernando Jorge Cardoso Monteiro 
Dr. José Maria Cabral Vozone 
Dr. Luís Miguel Dias da Silva Santos 
Engº Pedro Roque de Pinho de Almeida 
Dr. Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena 
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 
30 DE SETEMBRO DE 2015 

 
1. INFORMAÇÃO GERAL SOBRE A ACTIVIDADE DO GRUPO 
As Demonstrações Financeiras Consolidadas da SAG Gest - Soluções Automóvel Globais SGPS, 
SA (abreviadamente SAG Gest) referidas a 30 de Setembro de 2015 foram aprovadas e 
autorizadas para divulgação pelo Conselho de Administração em 27 de Novembro de 2015. 

As Demonstrações Financeiras são consolidadas em Portugal.  

O Grupo SAG, do qual a SAG Gest é a Empresa-Mãe, é constituído por Empresas que actuam 
em diferentes áreas de negócio em Portugal, que incluem: 

• o comércio de distribuição e retalho de viaturas novas das marcas Volkswagen, Volkswagen 
– Veículos Comerciais, Audi, Skoda, Bentley e Lamborghini 

• o comércio de distribuição e retalho de peças e acessórios para veículos automóveis 

• a prestação de serviços de após venda (reparação e manutenção) de veículos automóveis 

• a comercialização de viaturas usadas multimarca 

• a preparação de viaturas novas e a reparação de carroçarias  

O objecto social da SAG Gest, que tem sede social na Estrada de Alfragide nº 67, em Alfragide, 
Amadora, Portugal, é a gestão de participações sociais. 

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
2.1 Bases de Preparação 
As Demonstrações Financeiras Consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, pelo 
valor reavaliado para os terrenos e edifícios, e pelo justo valor para propriedades de investimento 
e instrumentos financeiros derivados. 

As Demonstrações Financeiras Consolidadas, assim como as Demonstrações Financeiras das 
Entidades que integram o actual perímetro de consolidação da SAG Gest (apresentadas na Nota 
3) reportam-se ao período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2015, e foram preparadas 
utilizando políticas contabilísticas consistentes entre elas. 

Todos os valores constantes das Notas, e para as quais não esteja indicada outra unidade 
monetária, estão expressos em Milhares de Euros (Eur 000 ou Eur mil). 

2.2 Declaração de conformidade 
As Demonstrações Financeiras Consolidadas foram preparadas em conformidade com as 
Normas Internacionais de Relato Financeiro (Internacional Financial Reporting Standards-IFRS), 
tal como adoptadas na União Europeia, em vigor em 30 de Setembro de 2015. 

2.3 Alterações de políticas contabilísticas 
2.3.1 Novas Normas ou Interpretações aplicáveis ao exercício iniciado a 1 de Janeiro de 

2015 
A União Europeia (UE) endossou, para produzirem efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2015, as 
emissões, revisões, alterações e melhorias das Normas e Interpretações, indicadas no quadro 
seguinte. 
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A SAG Gest verificou que as emissões, revisões, alterações e melhorias às Normas e 
Interpretações acima referidas não provocaram impactos relevantes nas suas Demonstrações 
Financeiras Consolidadas. 

2.3.2 Novas Normas ou Interpretações aplicáveis aos exercícios iniciados após 1 de 
Janeiro de 2015 

A União Europeia (UE) endossou, para produzirem efeitos nos exercícios iniciados após 1 de 
Janeiro de 2015, as seguintes emissões, revisões, alterações e melhorias das Normas e 
Interpretações: 

 
A SAG Gest verificou que as emissões, revisões, alterações e melhorias às Normas e 
Interpretações acima referidas não provocaram impactos relevantes nas suas Demonstrações 
Financeiras Consolidadas. 

2.3.3 Novas Normas e Interpretações já emitidas, mas que ainda não são obrigatórias 
As novas Normas e Interpretações, emendas e revisões emitidas pelo IASB, que ainda não são 
de aplicação obrigatória pela União Europeia são indicadas no quadro seguinte. 

 
A SAG Gest não antecipa que as emissões, revisões, alterações e melhorias às Normas e 
Interpretações acima referidas venham a provocar impactos relevantes nas suas Demonstrações 
Financeiras Consolidadas. 
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2.4 Bases de Consolidação 
Consolidação pelo Método Integral 

a) As Demonstrações Financeiras Consolidadas incluem as Demonstrações Financeiras da 
SAG Gest e das Subsidiárias em cujo Capital Social esta participa, directa ou indirectamente, 
de modo maioritário, ou exercendo o controlo da sua gestão. O controlo corresponde à 
capacidade de gerir a política financeira e operacional da Entidade, de forma a obter 
benefícios das suas actividades. 

b) São consideradas como Entidades do Grupo as Entidades controladas pela SAG Gest. Existe 
controlo quando a SAG Gest tem o poder, directo ou indirecto, de dirigir as políticas 
financeiras e operacionais de uma Entidade. Na determinação da existência, ou não, de 
controlo são levados em consideração os potenciais direitos de voto que sejam exercíveis. 
Presume-se que existe controlo quando a percentagem de participação é superior a 50%. 

As Demonstrações Financeiras destas Entidades foram consolidadas utilizando o Método de 
Consolidação Integral. 

c) As Entidades Subsidiárias são consolidadas com utilização do Método de Consolidação 
Integral, desde a data em que a SAG Gest obtém o controlo e até à data em que o controlo é 
perdido. As Demonstrações Financeiras destas Subsidiárias são preparadas com referência 
ao mesmo período que as Demonstrações Financeiras da Empresa-Mãe, com aplicação de 
princípios contabilísticos consistentes entre elas. 

d) A alteração na percentagem de interesse nessas Subsidiárias, sem que ocorra perda de 
controlo, é contabilizada como uma transacção de capital, nos termos da IFRS 10 – 
Demonstrações Financeiras Consolidadas. 

Consolidação pelo Método da Equivalência Patrimonial 

e) As Participadas onde a SAG Gest tem influência significativa (as Participadas Unidas S/A e 
Autolombos) foram consolidadas através da aplicação do Método da Equivalência 
Patrimonial.  

Interesses que Não Controlam 

f) O valor correspondente à participação de terceiros é apresentado na Demonstração da 
Situação Patrimonial Consolidada e na Demonstração dos Resultados e de Outro 
Rendimento Integral Consolidado na rubrica “Interesses que Não Controlam”. 

g) As perdas são atribuídas aos Interesses que Não Controlam, mesmo que tal resulte em que 
o valor dos Interesses que Não Controlam seja negativo.  

Os Interesses que Não Controlam representam os interesses de terceiros não relacionados 
com a SAG Gest nas Subsidiárias Rolporto, Rolvia e Loures Automóveis. 

h) Os Interesses que Não Controlam são valorizados pela proporção adquirida dos activos 
líquidos identificáveis. As despesas relacionadas com a aquisição são reconhecidas como 
gastos. 

Efeitos de alterações de controlo 

i) Quando, em consequência da realização de uma transacção, a SAG Gest perde o controlo 
numa Subsidiária, são adoptados os seguintes procedimentos: 

• São desreconhecidos todos os activos (incluindo o “Goodwill”) e os passivos relativos a 
essa Subsidiária 

• É desreconhecido o valor de quaisquer Interesses que Não Controlam 
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• É reclassificado, para resultados do ano, qualquer Ajustamento de Conversão de Moeda 
relativo a essa Subsidiária que se encontre incluído no Capital Próprio 

• É reconhecido o justo valor da consideração recebida, caso exista 

• É reconhecido o justo valor do interesse retido 

• Qualquer diferença remanescente é reconhecida nos resultados do ano em que ocorra a 
transacção 

• São reclassificadas, para resultados do ano, quaisquer outras rubricas relacionadas com 
a Subsidiária que tenham afectado o Resultado Integral 

Processo de consolidação 

j) Foram eliminados, no processo de consolidação, os saldos e as transacções (com os 
correspondentes proveitos e custos) realizadas entre as Entidades incluídas no perímetro de 
consolidação. 

k) Os dividendos distribuídos entre Empresas do Grupo e Entidades controladas conjuntamente 
são eliminados, na proporção do controlo atribuível à SAG Gest. 

Aquisições de negócios e “Goodwill” 

l) A SAG Gest aplicou a IFRS 3 – Concentrações de Actividades Empresariais, com efeitos a 
partir de 1 de Janeiro de 2004 pelo que, a partir desta data, deixou de ser considerada a 
amortização do “Goodwill”. O valor do “Goodwill” passou a estar sujeito, numa base anual, e 
sempre que necessário, a testes de imparidade.  

A Administração considera que o valor do “Goodwill” evidenciado na Demonstração da 
Situação Patrimonial Consolidada se aproxima do respectivo valor recuperável, conforme 
relatado na Nota 20. 

m) A partir de 1 de Janeiro de 2009, a SAG Gest aplicou a IFRS 3 revista. As aquisições de 
negócios são contabilizadas pelo método da compra, sendo o custo avaliado pelo agregado 
(i) do justo valor na data da aquisição, (ii) da consideração paga e (iii) do valor de quaisquer 
Interesses que Não Controlam na adquirida. 

n) Quando as aquisições de negócios são concretizadas por fases, o justo valor na data de cada 
compra dos interesses anteriormente adquiridos é reavaliado para o justo valor à data de 
cada compra subsequente, sendo os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidos no 
resultado do ano. 

Qualquer consideração contingente é avaliada pelo seu justo valor na data da compra. 
Qualquer alteração subsequente deste justo valor que seja considerada como um activo, ou 
como um passivo, será reconhecida de acordo com a IAS 39 – Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Valorização, na Demonstração dos Resultados e de Outro Rendimento 
Integral Consolidado. Se essa contingência é considerada como Capital Próprio, não deve 
ser reavaliada até que seja estabelecida como componente de Capital Próprio. 

o) As diferenças entre o valor contabilístico dos Investimentos Financeiros e os valores de 
aquisição das Entidades objecto de consolidação são reportados como segue: 

• Nos casos em que o valor de aquisição seja superior ao valor dos capitais próprios 
adquiridos, em “Goodwill”, na rubrica “Activos Intangíveis” 

• Quando o valor de aquisição for inferior ao valor dos capitais próprios adquiridos, as 
diferenças apuradas afectam os Resultados Líquidos do exercício em que ocorra a 
aquisição 
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Ajustamentos de primeira consolidação 

p) As diferenças apuradas na data da primeira consolidação, efectuada em 1998, 
independentemente da sua natureza (positiva ou negativa), foram contabilizadas 
directamente no Capital Próprio Consolidado, na rubrica “Ajustamentos da Primeira 
Consolidação”, e estão relatadas no quadro seguinte. 

 
2.5 Principais políticas contabilísticas 
2.5.1 Reconhecimento dos Proveitos (Notas 4 e 36) 
Os Proveitos são reconhecidos como tal, na medida em que é provável que fluam benefícios 
económicos para a Empresa, e que esses Proveitos possam ser avaliados com fiabilidade. 

Para que o Proveito seja reconhecido é necessário também que sejam observados na íntegra os 
seguintes critérios: 

a) Vendas de mercadorias 

O Proveito é reconhecido quando os riscos e benefícios significativos resultantes da 
propriedade do bem tenham passado para o Comprador, e quando o Proveito possa ser medido 
com fiabilidade. 

i. Proveitos Diferidos – Facturação Antecipada 

No caso das viaturas, o reconhecimento do Proveito coincide, habitualmente, com a 
transmissão da propriedade da viatura, que ocorre, na maior parte dos casos, em 
simultâneo com a emissão da respectiva factura de venda. Quando, no entanto, ocorrem 
situações onde a entrega das viaturas facturadas apenas venha a ter lugar em momento 
posterior ao da emissão da factura, os proveitos correspondentes apenas são reconhecidos 
no momento da entrega da viatura. O valor destes proveitos é reconhecido, no período 
entre a data da emissão da factura e a data da entrega da viatura, como Proveitos Diferidos, 
como se encontra relatado na Nota 36. 

ii. Transacções em regime “Buy-Back” 

Nas transacções onde, em simultâneo com a emissão da factura de venda, a Entidade 
Vendedora, ou outra Entidade incluída no perímetro de consolidação, assume 
compromissos de recompra dos mesmos veículos (transacções com cláusulas de “Buy-
Back”), são aplicados os princípios constantes do IAS 18 – Rédito. Desta forma, não são 
reconhecidos, nem os Proveitos correspondentes aos valores de facturação, nem 
quaisquer outros Custos ou Proveitos associados a este tipo de transacções, que são 
especializados linearmente, durante o período em que se mantêm estes compromissos, o 
que, geralmente, corresponde ao período de tempo que decorre entre a data de emissão 
da factura de venda e a data em que o veículo volta a ser adquirido (o “holding period”). 
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b) Prestação de Serviços 

Os Proveitos relativos a Prestação de Serviços são reconhecidos no período em que os 
serviços são efectivamente prestados, independentemente de ter sido, ou não, emitida a 
respectiva factura. 

c) Juros 

Os Proveitos relativos a Juros são periodificados, de forma a serem reconhecidos no período a 
que respeitem, independentemente de ter sido, ou não, emitido o respectivo documento de 
suporte. 

d) Dividendos 

Estes Proveitos são reconhecidos quando, em substância, se constitui, na Entidade declarante, 
a obrigação de proceder à declaração de Dividendos. 

2.5.2 Activos Não Correntes Detidos para Venda (Nota 16) 
Os Activos Não Correntes Detidos para Venda são classificados como tal quando se trata de 
activos cujo valor se espera que venha a ser recuperado, principalmente, através de uma 
transacção de venda, em vez de através do respectivo uso continuado. Para que seja este o caso: 

a) O Activo deve estar disponível para venda imediata, na sua condição actual, sujeito apenas 
aos termos e condições habituais para a venda deste tipo de activos, ou seja, a SAG Gest 
tem a intenção e a capacidade de transferir o activo para um comprador, na sua condição 
actual. 

A venda deve ser altamente provável, sendo que para isso deverá a gestão evidenciar 
empenho num plano de venda, devendo iniciar a sua implementação, e demonstrando que 
este plano não deverá vir a ser significativamente alterado, nem cancelado. Adicionalmente, 
o preço de venda deverá ser apropriado, face ao actual justo valor do activo. 

b) Deve ser expectável que a venda se venha a concretizar num período de até 12 meses desde 
a data em que o activo seja classificado como Activo Não Corrente Detido para Venda, 
podendo este período ser superior, caso ocorram eventos ou circunstâncias que a SAG Gest 
não controle, e se mantenha a intenção de vender o activo. 

c) A venda deve ser genuína, isto é, o activo não irá ser abandonado. 

Os Activos Não Correntes Detidos para Venda são valorizados pelo menor valor entre: 

a) O valor líquido contabilístico do activo; e 

b) O justo valor do activo, deduzido dos custos com a venda. 

Antes da transferência para Activos Não Correntes Detidos Para Venda, o valor contabilístico de 
um activo deve ser calculado de acordo com a IFRS que seja aplicável. No caso do activo a 
transferir corresponder a um investimento numa Associada ou numa Participada, o seu valor 
contabilístico corresponde ao valor que resulta da aplicação do Método da Equivalência 
Patrimonial, na data em que o activo seja transferido. 

Caso se verifique uma desvalorização destes activos, deverá ser apurada a correspondente perda 
por imparidade, que é registada na Demonstração dos Resultados e de Outro Rendimento 
Integral Consolidado, na rubrica “Imparidade de Activos”. 

Se, subsequentemente, o activo se vier a valorizar, deverá ser reconhecido um ganho no período 
em que esta valorização ocorra, na rubrica “Imparidade de Activos”, sendo no entanto esse ganho 
limitado ao montante total de perdas por imparidade já reconhecidas. 
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As perdas por imparidade, ou quaisquer ganhos subsequentes que sejam reconhecidos de 
acordo com a política enunciada, devem reduzir ou aumentar o valor dos Activos Não Correntes 
Detidos para Venda. 

Na data da venda de um Activo Não Corrente Detido Para Venda, as perdas ou ganhos que não 
tenham sido anteriormente reconhecidas devem ser reconhecidas na data do 
desreconhecimento. 

A IFRS 5 estabelece que, nos casos em que não se encontrem cumpridos os critérios definidos 
para que um activo se mantenha reconhecido como Activo Não Corrente Detido para Venda, a 
Entidade deve abandonar o reconhecimento desse activo como Activo Não Corrente Detido para 
Venda, passando a reconhecê-lo pelo menor valor entre:  

i. o respectivo valor recuperável à data em que se constata que os referidos critérios não 
se encontravam cumpridos; e  

ii. o valor contabilístico que o activo teria caso não tivesse ocorrido esta alteração. 

Nestas situações, de acordo com o IFRS 5 – Activos Não Correntes Detidos para Venda e 
Operações Descontinuadas e com a IAS 28 – Investimentos em Associadas e “Joint Ventures”, o 
investimento numa Associada ou “Joint Venture” que deixe de ser considerado como Activo Não 
Corrente Detido para Venda deve ser reconhecido através da aplicação retrospectiva do Método 
da Equivalência Patrimonial, com efeitos à data em que esse investimento passou a ser 
reconhecido como Activo Não Corrente Detido para Venda. As Demonstrações Financeiras 
Consolidadas relativas aos períodos anteriores devem ser ajustadas retrospectivamente, de 
maneira a reflectirem os impactos da adopção do Método da Equivalência Patrimonial. 

2.5.3 Imposto Sobre o Rendimento (Nota 17) 
a) Alterações à legislação fiscal 

Com a entrada em vigor da Lei nº 2/2014, de 16 de Janeiro, foi alterado, entre outros, o Artigo 
69º do Código do IRC, que estabelece o âmbito e condições de aplicação do Regime Especial 
de Tributação de Grupos de Sociedades (RETGS). Estas alterações produziram efeitos a partir 
de 1 de Janeiro de 2014. 

O Número 2 do referido Artigo 69º estabelece que, para que uma Entidade seja considerada 
como sociedade dominada, para efeitos da aplicação do RETGS, a percentagem que uma 
Entidade Accionista detenha, directa ou indirectamente, nessa Entidade, é de 75% 
(anteriormente 90%), desde que tal participação confira pelo menos 50% dos direitos de voto. 
Caso se verifique esta condição, a Entidade passará a ser incluída no perímetro de aplicação 
do RETGS liderado pela sua Entidade Accionista. 

Em consequência desta alteração, e cumpridos os demais requisitos do Artigo 69º do Código 
IRC, a SAG Gest passou, com efeitos desde 1 de Janeiro de 2014, a ter uma nova Entidade 
dominante para efeitos fiscais, a SGC – SGPS, sua Accionista maioritária e, em consequência, 
passou a integrar o perímetro do RETGS desta última Entidade. 

Adicionalmente, e também em resultado das alterações acima indicadas, as demais Entidades 
anteriormente incluídas no perímetro do RETGS liderado pela SAG Gest, detidas de forma 
directa e indirecta pela Accionista SGC – SGPS em mais de 75%, passaram a integrar o 
perímetro do RETGS desta última Entidade, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2014.  

A opção pela continuidade da aplicação deste regime foi comunicada à Autoridade Tributária, 
pela Entidade dominante, em 25 de Março de 2014. A Autoridade Tributária confirmou esta 
alteração em 2 de Março de 2015. 

Também em 25 de Março de 2014, de acordo com o disposto nos Números 3 e 4 do Artigo 
71º do Código do IRC, foi entregue um requerimento – a que se aguarda resposta – solicitando 
a manutenção dos prejuízos fiscais relativos a exercícios anteriores, apurados no âmbito do 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA – Sociedade Aberta 
Sede: Estrada de Alfragide, nº 67 Amadora 

Capital Social: Eur 169.764.398,00 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora 
Número Único de Matrícula e de Identificação Fiscal 503 219 886 

Escritório: Alfrapark – Estrada de Alfragide, nº 67, Edifício SGC – Piso 2 
2614-519 Amadora 
Tel: 21 359 66 64 
Fax: 21 359 66 74 

23 



 

RETGS liderado pela SAG Gest, bem como a manutenção das quotas-partes dos prejuízos 
fiscais individuais das Entidades que integravam o anterior RETGS liderado pela Accionista 
SGC – SGPS. 

b) Revisões das declarações fiscais 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais Portuguesas estão sujeitas a 
revisão e correcção por parte das Autoridades Fiscais durante um período de quatro anos 
(cinco a dez anos para a Segurança Social, conforme aplicação do regime de transição). Deste 
modo, as declarações fiscais das Entidades incluídas na consolidação referentes aos anos de 
2011 a 2014 poderão ainda vir a ser sujeitas a revisão, embora a SAG Gest considere que 
eventuais correcções resultantes de revisões das Autoridades Fiscais àquelas declarações 
fiscais não terão efeito significativo nas Demonstrações Financeiras Consolidadas à data de 
30 de Setembro de 2015.  

Quando tenha havido prejuízos fiscais, estejam a decorrer inspecções, reclamações ou 
impugnações, o prazo é alargado ou suspenso, dependendo das circunstâncias. 

Nestes termos, poderão ainda ser corrigidas as declarações fiscais das Entidades incluídas 
na consolidação, nos casos onde a respectiva Nota de Liquidação Adicional de IRC tenha sido 
impugnada judicialmente, conforme divulgado na Nota 41.   

c) Cálculo do imposto corrente 
O Imposto Corrente Sobre o Rendimento é o resultado do somatório dos impostos referentes 
a cada uma das Entidades englobadas na consolidação, tal como resulta das respectivas 
declarações anuais de imposto. 

As taxas de Imposto Sobre o Rendimento aplicáveis em Portugal no exercício de 2015 são 
como segue: 

i. Taxa básica de Imposto Sobre o Rendimento (IRC): 21% sobre o resultado tributável; 

ii. Derrama Municipal: 1,5% sobre o resultado tributável positivo apurado, numa base 
individual, por cada uma das Entidades incluídas na consolidação que desenvolvam as 
suas actividades em Portugal; 

iii. Derrama Estadual: incide sobre o resultado tributável positivo apurado, numa base 
individual, por cada uma das Entidades incluídas na consolidação que desenvolvam as 
suas actividades em Portugal, sendo aplicáveis as seguintes taxa de imposto: 

a. 3% ao resultado tributável positivo compreendido entre Eur mil 1.500,0 e Eur mil 
7.500,0; 

b. 5% ao resultado tributável positivo compreendido entre Eur mil 7.500,0 e Eur mil 
35.000,0; 

c. 7% ao resultado tributável positivo que exceda Eur mil 35.000,0. 

d) Impostos diferidos 
A SAG Gest adopta como procedimento o reconhecimento de impostos diferidos, de acordo 
com o estabelecido na IAS 12 – Imposto sobre o Rendimento, como forma de especializar 
adequadamente os efeitos fiscais das suas operações, e de excluir as distorções relacionadas 
com os critérios de natureza fiscal que contrariam os efeitos económicos de determinadas 
transacções. 

Os Impostos Diferidos representam o valor dos impostos sobre o rendimento que incidem 
sobre as diferenças temporárias entre os valores contabilísticos dos Activos e Passivos 
reportados e os correspondentes valores para efeitos fiscais. 
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São reconhecidos Impostos Diferidos Activos em relação a prejuízos fiscais dedutíveis sempre 
que existe razoável segurança de que serão gerados lucros futuros contra os quais os activos 
poderão ser utilizados. Os Impostos Diferidos Activos são revistos anualmente e reduzidos 
sempre que deixe de ser provável que possam ser utilizados. 

O valor dos Impostos Diferidos é determinado através da aplicação das taxas fiscais (e leis) 
em vigor, ou substancialmente em vigor, na data de reporte e que se espera que sejam 
aplicáveis no período de realização do Imposto Diferido Activo ou de liquidação do Imposto 
Diferido Passivo. De acordo com a legislação em vigor em Portugal, foi considerada a taxa 
básica de IRC de 21% a que, nas situações não ligadas a prejuízos fiscais, acresceu a 
Derrama Municipal, à taxa de 1,5%, sobre o valor das diferenças temporárias que originaram 
Impostos Diferidos Activos ou Passivos. 

O movimento ocorrido durante o exercício, a reconciliação entre o Imposto do exercício e o 
Imposto Corrente e a decomposição dos saldos de Impostos Diferidos estão apresentados na 
Nota 17. 

2.5.4 Activos Fixos Tangíveis (Nota 19) 
Os Activos Fixos Tangíveis, com excepção dos Imóveis, encontram-se registados pelo respectivo 
custo de aquisição, que inclui todos os custos associados com a respectiva aquisição. Os Imóveis 
estão registados pelo seu custo revalorizado. 

As depreciações são calculadas sobre o valor de custo ou de reavaliação, pelo método das quotas 
constantes, excepto no caso referido abaixo, de forma a depreciar totalmente os bens até ao fim 
da sua vida útil estimada, sendo aplicadas as taxas anuais de depreciação relatadas no quadro 
seguinte. 

 % 
Edifícios e Outras Construções 2,00 a 16,66 
Equipamento Básico 10,00 a 31,25 
Equipamento de Transporte 14,28 a 25,00 
Ferramentas e Utensílios 10,00 a 25,00 
Equipamento Administrativo 10,00 a 33,33 
Outros Activos Fixos Corpóreos 10,00 a 33,33 

 

Na Subsidiária Globalrent, as depreciações das viaturas afectas à actividade de “Rent-a-Car” 
(aluguer de curta duração de viaturas sem condutor), que se encontram registadas como 
Equipamento Básico, são calculadas de forma a reflectir a perda que se estima que venha a 
ocorrer no valor da viatura, durante o respectivo período de utilização previsto, pelo método das 
quotas constantes. 

As despesas decorrentes da reparação e manutenção dos equipamentos são registadas como 
custo no exercício em que ocorrem. 

2.5.5 Activos Intangíveis (Notas 20 e 21) 
a) “Goodwill” 

As diferenças de consolidação positivas (“Goodwill”) representam o excesso do custo de 
aquisição em relação aos Capitais Próprios identificáveis à data da aquisição, da alteração de 
controlo que obrigue a alteração do método de consolidação, ou da primeira consolidação. O 
“Goodwill” é alocado às Unidades Geradoras de Caixa para realização dos testes de 
imparidade. O “Goodwill” não é amortizado, sendo abatidas ao seu valor as respectivas perdas 
por imparidade, determinadas anualmente, na data de reporte, ou sempre que ocorram 
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indícios de uma eventual perda de valor. Qualquer perda de valor (imparidade) é registada no 
resultado do período, e não pode ser revertida subsequentemente. 

Os ganhos ou perdas decorrentes da venda de uma Entidade/Unidade Geradora de Caixa são 
calculados com inclusão do respectivo “Goodwill”. 

Nos termos do Apêndice B do IFRS 1 – Adopção pela Primeira vez das Normas Internacionais 
de Relato Financeiro, a SAG Gest optou por não proceder à aplicação retroactiva dos cálculos 
para determinação do valor do “Goodwill” nos termos do IFRS 3 – Concentração de 
Actividades Empresariais, nem à aplicação retroactiva do IAS 21 – Efeitos de Alterações em 
Taxas de Câmbio, em relação às aquisições efectuadas em períodos anteriores a 1 de Janeiro 
de 2004. 

b) Trespasses de Lojas 
Os custos dos Trepasses de Lojas são reconhecidos durante o período de duração do 
respectivo contrato de arrendamento. O valor dos Trespasses foi alocado às Unidades 
Geradoras de Caixa para realização dos testes de imparidade. 

c) Outros Activos Intangíveis 
Os Outros Activos Intangíveis encontram-se valorizados pelo respectivo custo de aquisição. 
As depreciações são calculadas pelo método das quotas constantes, utilizando taxas que 
permitam a completa amortização destes activos até ao termo da sua vida útil. O “software” é 
depreciado a uma taxa de 33,33%. 

2.5.6 Investimentos em Associadas (Nota 22) 
Os investimentos da SAG Gest nas Empresas Associadas encontram-se registados através da 
aplicação do Método da Equivalência Patrimonial. De acordo com este método, os investimentos 
são reconhecidos pelo respectivo custo de aquisição, ajustado pela percentagem detida pela SAG 
Gest em eventuais alterações subsequentes que ocorram nos capitais próprios daquelas 
Entidades. Caso sejam detectados indícios de imparidade, os Investimentos em Associadas são 
sujeitos a testes de imparidade. 

Os resultados do exercício reflectem a apropriação, pela SAG Gest, dos resultados das 
operações das Empresas Associadas, na proporção da sua participação. 

Os dividendos reconhecidos no ano são deduzidos ao valor dos Investimentos em Associadas. 

Quando a SAG Gest perde influência significativa, o valor de Investimentos em Associadas retido 
é reconhecido ao justo valor (com impacto nos resultados do ano). 

2.5.7 Propriedades de Investimento (Nota 23) 
As Propriedades de Investimento respeitam a imóveis e terrenos detidos para auferir rendimento 
e/ou valorização do capital, ou ambos, e não para utilização no decurso da actividade corrente 
dos negócios (exploração, serviços prestados ou vendas). 

As Propriedades de Investimento são registadas ao justo valor, reflectindo as condições de 
mercado no final do período. As diferenças apuradas nas avaliações são registadas na 
Demonstração dos Resultados e de Outro Rendimento Integral Consolidado, na rúbrica 
“Alterações de Justo Valor”, no exercício em que ocorrem. 

Os custos incorridos (manutenção, reparações, seguros e impostos sobre propriedades), e os 
rendimentos e rendas obtidos com Propriedades de Investimento são reconhecidos na 
Demonstração dos Resultados e de Outro Rendimento Integral Consolidado do exercício a que 
se referem. 
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2.5.8 Inventários (Nota 24) 
Os Inventários encontram-se valorizados ao custo de aquisição ou ao valor realizável líquido, dos 
dois o mais baixo. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda esperado, deduzido 
dos custos de comercialização.   

O custo é determinado da seguinte forma: 

• Viaturas Novas – custo de aquisição e outras despesas adicionais de compra; 

• Viaturas Usadas – quando as viaturas reconhecidas em Inventários são resultantes de 
retomas, encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, que é determinado na avaliação 
efectuada no momento da retoma; 

• Viaturas em regime de “Buy-Back” – o custo registado corresponde ao valor de aquisição 
acordado para o momento da recompra, deduzido de eventuais perdas por imparidade; 

• Peças e restantes mercadorias – custo médio de aquisição e outras despesas incorridas até 
à respectiva entrada em armazém. 

O valor do Ajustamento para Inventários de Peças é determinado com base na rotação das 
existências, por tipo de material, calculada a partir dos movimentos registados nos últimos 
24 meses. Este critério é aplicado de forma consistente. 

2.5.9 Determinação do justo valor 
Algumas políticas e divulgações aplicadas pela SAG Gest requerem a determinação do justo valor 
de activos e passivos financeiros e não financeiros. 

Para determinar o justo valor de um activo ou de um passivo, a SAG Gest utiliza dados 
observáveis de mercado, sempre que disponíveis. O justo valor é classificado nos vários níveis 
de um hierarquia baseada em informações (“inputs”) utilizadas nas técnicas de avaliação, como 
segue: 

• Nível 1: preços cotados, não ajustados, praticados em mercados activos para activos e 
passivos idênticos; 

• Nível 2: “Inputs” que são observáveis, directa ou indirectamente para os activos ou passivos; 

• Nível 3: “Inputs” baseados em dados não observáveis. 

2.5.10 Activos Financeiros (para além de Investimentos Financeiros) 
Dependendo da intenção do Conselho de Administração na aquisição dos Activos Financeiros, 
estes podem classificar-se como segue: 

a) Empréstimos e Contas a Receber 

b) Investimentos Detidos até à Maturidade 

c) Investimentos Detidos para Negociação valorizados ao justo valor através de resultados  

d) Activos Financeiros Disponíveis para Venda 

As políticas e procedimentos aplicados em cada uma destas situações são como segue: 

a) Empréstimos e Contas a Receber (Notas 25, 26 e 27) 
Incluem-se os Activos Financeiros não derivados, com recebimentos fixos ou determináveis. 
Os saldos de Clientes e de Devedores são contabilizados pelo seu valor nominal, deduzido de 
qualquer perda por imparidade, de maneira a que os valores incluídos nas Demonstrações 
Financeiras Consolidadas representem o respectivo valor realizável líquido. A imparidade é 
reconhecida quando se verificam indícios de incobrabilidade da dívida, e o “write-off” é 
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efectuado apenas quando os requisitos legais se encontram cumpridos, nomeadamente a 
emissão de Certidão de Incobrabilidade / Insolvência e a respectiva Certificação por um 
Revisor Oficial de Contas. 

b) Investimentos Detidos até à Maturidade 
Os Investimentos Detidos até à Maturidade são classificados como Investimentos Não 
Correntes, excepto se o seu vencimento ocorrer em data anterior a 12 meses contados a partir 
da data de reporte, sendo registados nesta rubrica os Investimentos com maturidade definida, 
que a SAG Gest tem a intenção e a capacidade de manter até essa data. Os Investimentos 
Detidos até à Maturidade são registados ao custo amortizado, deduzido de eventuais perdas 
por imparidade. 

Durante o período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2015 não ocorreu nenhuma 
situação onde fosse aplicável a política acima descrita. 

c) Investimentos Detidos para Negociação valorizados pelo justo valor através de 
resultados 

Incluem-se nesta categoria, sendo apresentados como Activos Correntes, os Activos 
Financeiros não derivados detidos para negociação, e os derivados que não qualifiquem para 
efeitos de contabilidade de cobertura (“hedge accounting”). 

Um Activo Financeiro está classificado como detido para negociação se for:  

• Adquirido ou incorrido principalmente com a finalidade de venda ou de recompra num 
prazo muito curto; 

• Parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados, que são geridos em 
conjunto e para os quais existe evidência de um modelo real recente de tomada de lucros 
a curto prazo; 

• Um derivado (excepto no caso de um derivado que seja um instrumento de cobertura 
designado e eficaz). 

Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração do justo valor dos Investimentos Detidos 
para Negociação valorizados pelo justo valor através de resultados são registados na 
Demonstração dos Resultados e de Outro Rendimento Integral Consolidado do período em 
que essas alterações ocorram, na rubrica “Alterações de Justo Valor”. 

Durante o período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2015 não ocorreu nenhuma 
situação onde fosse aplicável a política acima descrita. 

d) Activos Financeiros Disponíveis para Venda 
Os Activos Financeiros Disponíveis para Venda são Activos Financeiros não derivados que: 

• A SAG Gest tem intenção de manter por tempo indeterminado, ou  

• São assim designados no momento da aquisição, ou  

• Não se enquadram nas restantes categorias de classificação dos Activos Financeiros.  

Estes Activos são apresentados como Activos Não Correntes, excepto se houver a intenção 
de os alienar nos 12 meses seguintes à data de reporte. 

Após o reconhecimento inicial, os Activos Financeiros Disponíveis para Venda são reavaliados 
pelo seu justo valor, por referência ao respectivo valor de mercado à data de reporte, sem 
qualquer dedução relativa a custos de transacção que possam vir a ocorrer até à sua venda.  

Os Investimentos que não sejam cotados, e cujo justo valor não possa ser estimado com 
fiabilidade são mantidos ao custo de aquisição, deduzido de eventuais perdas por imparidade. 
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Os ganhos ou perdas provenientes de alterações do justo valor de um Activo Financeiro 
Disponível Para Venda devem ser reconhecidos em Outro Rendimento Integral, excepto no 
caso de perdas por imparidade e de ganhos e perdas cambiais, até que o Activo Financeiro 
seja desreconhecido. Nessa altura, o ganho ou perda acumulado previamente reconhecido 
em Outro Rendimento Integral deve ser reclassificado do Capital Próprio para os lucros ou 
prejuízos, como ajustamento de reclassificação. No momento em que se verificar alguma 
destas situações, o ganho ou perda acumulada é registado na Demonstração dos Resultados 
e de Outro Rendimento Integral Consolidado, na rubrica “Custos ou Proveitos Financeiros”. 

Durante o período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2015 não ocorreu nenhuma 
situação onde fosse aplicável a política acima descrita. 

2.5.11   Caixa e seus Equivalentes (Nota 30) 
Na Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidados são utilizados os valores das rubricas Caixa 
e Depósitos à Ordem que figuram na Demonstração da Situação Patrimonial Consolidada 
(valores com uma maturidade de 3 meses ou menos), considerados pelo respectivo valor, líquido 
do valor de descobertos bancários, que estão incluídos na Demonstração da Situação Patrimonial 
Consolidada na rubrica “Empréstimos Correntes”. 

2.5.12 Instrumentos de Capital Próprio (Nota 31) 
Os Instrumentos de Capital Próprio são classificados de acordo com a sua substância contratual, 
independentemente da forma legal que assumam. Os Instrumentos de Capital Próprio emitidos 
pelas Entidades incluídas na consolidação são registados pelo valor recebido, líquido dos custos 
suportados com a sua emissão. 

2.5.13 Passivos Financeiros 
Os Passivos Financeiros são classificados de acordo com a sua substância contratual, 
independentemente da forma legal que assumam, e classificam-se como segue: 

a) Passivos Financeiros valorizados pelo justo valor através de resultados 

b) Empréstimos Bancários 

c) Contas a Pagar 

As políticas e procedimentos aplicados em cada uma destas situações são como segue: 

a) Passivos Financeiros valorizados pelo justo valor através de resultados 
Incluem-se nesta categoria os Passivos Financeiros detidos para negociação, e os derivados 
que não qualifiquem para efeitos de contabilidade de cobertura (“hedge accounting”), e que 
sejam classificados desta forma no seu reconhecimento inicial. 

Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração do justo valor dos Passivos Financeiros 
avaliados pelo justo valor através de resultados são registados na Demonstração dos 
Resultados e de Outro Rendimento Integral Consolidado do período, na rubrica “Alterações 
de Justo Valor”. 

Durante o período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2015 não ocorreu nenhuma 
situação onde fosse aplicável a política acima descrita. 

b) Empréstimos Bancários (Nota 33) 
Os Empréstimos são valorizados ao custo amortizado, sendo o valor recebido líquido de 
comissões com a emissão desses Empréstimos. Os encargos financeiros são calculados de 
acordo com a taxa de juro efectiva e contabilizados na Demonstração dos Resultados e de 
Outro Rendimento Integral Consolidado, na rubrica “Custos Financeiros”, de acordo com o 
princípio de especialização dos exercícios. 
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c) Contas a Pagar  
Os saldos de Fornecedores e de Outros Credores são inicialmente registados pelo seu valor 
nominal, que se entende corresponder ao seu justo valor e, subsequentemente, sempre que 
aplicável, são registados ao custo amortizado, de acordo com o método da taxa de juro 
efectiva.  

2.5.14 Provisões (Nota 34) 
São constituídas Provisões quando a Entidade tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) 
decorrente de acções passadas, que implique uma provável saída de recursos económicos para 
fazer face a essa obrigação, e esta possa ser medida com fiabilidade. 

2.5.15 Activos e Passivos Contingentes (Nota 41) 
Os Activos Contingentes não são reconhecidos nas Demonstrações Financeiras Consolidadas, e 
apenas são divulgados quando é provável a existência de um benefício económico futuro. 

Os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas Demonstrações Financeiras Consolidadas, 
sendo divulgados nestas Notas, a menos que a possibilidade de uma saída de fundos seja 
remota, caso em que não são objecto de divulgação. 

2.5.16 Eventos Subsequentes (Nota 42) 
Os eventos após a data de reporte que proporcionem informação adicional sobre as condições 
que existiam à data de reporte são reflectidos nas Demonstrações Financeiras Consolidadas.  

Os eventos ocorridos após a data de reporte que proporcionem informação sobre as condições 
que se verifiquem após a data de reporte são divulgados nas Notas às Demonstrações 
Financeiras Consolidadas, se materiais. 
2.5.17 Imparidade de Activos 
A SAG Gest avalia, em cada data de reporte, se existem indícios de imparidade dos seus Activos. 
Sempre que estes se verificam, ou quando as IFRS requerem a realização de testes de 
imparidade, a SAG Gest estima o valor recuperável do Activo em questão, que corresponde ao 
mais alto do valor realizável do Activo, deduzido de eventuais custos de venda, ou ao seu valor 
de uso. Caso se verifique uma situação de imparidade, o valor do Activo é reduzido por forma a 
reflectir o seu valor recuperável. 

2.5.18 “Leasing” 
Os Activos Imobilizados adquiridos ao abrigo de contratos de locação financeira, ou de outros 
instrumentos contratuais que, na sua substância, configurem alugueres de natureza financeira, 
são contabilizados como alugueres financeiros (“financial leases”), de acordo com a IAS 17 – 
Locações. 

Nestes termos, é reconhecido, por um lado, o valor dos activos fixos tangíveis, deduzido das 
respectivas depreciações acumuladas e, por outro, o valor das dívidas pendentes de liquidação, 
reconhecido pelo custo amortizado, de acordo com o método da taxa de juro efectiva. Os juros 
incluídos nas rendas e as depreciações são reconhecidos como custos no exercício a que 
respeitam. 

2.5.19 Transacções em moeda estrangeira 
a) Moeda funcional 

A moeda funcional e de apresentação das Demonstrações Financeiras Consolidadas da 
SAG Gest, assim como das suas Subsidiárias, Participadas e Associadas, é o Euro, com 
excepção da Participada Unidas S/A, cuja moeda funcional é o Real Brasileiro. 
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b) Transposição das Demonstrações Financeiras de Subsidiárias que utilizem uma moeda 
funcional diferente do Euro 

Na transposição para Euros das Demonstrações Financeiras da Participada Unidas S/A 
relativas ao período findo em 30 de Setembro de 2015 foram adoptados os seguintes 
procedimentos: 

• A Demonstração da Situação Patrimonial foi convertida em Euros utilizando-se a taxa de 
câmbio em vigor na data do final do período de reporte; 

• A Demonstração de Resultados expressa em Euros resultou da adição de todas as 
Demonstrações de Resultados mensais, depois de cada uma delas ser convertida em 
Euros utilizando a taxa de câmbio em vigor na data do final de cada mês. 

c) Registo de transacções denominadas em moeda estrangeira 
As operações denominadas em moeda estrangeira (fora da zona Euro) são registadas ao 
câmbio em vigor na data da operação. Os valores a receber e a pagar em moeda estrangeira 
estão expressos em Euros às taxas de câmbio em vigor na data de reporte. 

d) Activos e Passivos não monetários denominados em moeda estrangeira 

Os activos e passivos não monetários denominados em moeda estrangeira, e reconhecidos 
ao justo valor, são convertidos para a moeda funcional de cada Subsidiária ou Participada 
utilizando a taxa de câmbio em vigor na data da determinação do respectivo justo valor. 
Subsequentemente, e em cada data de reporte, aqueles valores são reconvertidos para a 
moeda funcional da SAG Gest, aplicando a taxa de câmbio em vigor na data de reporte. 

e) Diferenças de câmbio 

Todas as diferenças de câmbio que são apuradas em consequência da aplicação destes 
procedimentos são reconhecidas como Custos ou Proveitos do exercício, com excepção das 
Diferenças de Transposição das Demonstrações Financeiras da Participada Unidas S/A que 
são registadas no Capital Próprio Consolidado. 
As diferenças de câmbio apuradas nos saldos entre Empresas do Grupo são reconhecidas 
como rendimentos ou gastos do período nas Demonstrações Financeiras Consolidadas, a 
menos que esses saldos sejam considerados como parte do investimento líquido numa 
Subsidiária estrangeira, sendo nesse caso registados no Capital Próprio. 

2.6 JULGAMENTOS DA GESTÃO 
Na preparação das Demonstrações Financeiras Consolidadas de acordo com as IFRS, o 
Conselho de Administração utiliza estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das 
políticas e os montantes reportados. As estimativas e julgamentos são continuamente avaliados 
e baseiam-se na experiência de eventos passados e em outros factores, incluindo expectativas 
relativas a eventos futuros considerados prováveis face às circunstâncias em que as estimativas 
são baseadas, ou resultado de uma informação ou experiência adquiridas. As estimativas 
contabilísticas mais significativas reflectidas nas Demonstrações Financeiras Consolidadas são 
como segue: 
a) Análise de imparidade do “Goodwill” 

O valor do “Goodwill” é testado anualmente, e sempre que se verifiquem circunstâncias que 
indiciem que o seu valor contabilístico possa estar em situação de imparidade. Os valores 
recuperáveis das Unidades Geradoras de Caixa foram determinados com base na 
metodologia do valor em uso. A utilização deste método requer a estimativa dos fluxos de 
caixa futuros provenientes das operações de cada Unidade Geradora de Caixa e a escolha de 
uma taxa de desconto apropriada. 
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b) Valorização e vida útil de Activos Intangíveis 
A SAG Gest utilizou diversos pressupostos na estimativa dos fluxos de caixa futuros 
provenientes dos Activos Intangíveis adquiridos como parte de processos de aquisição de 
Entidades, entre os quais a estimativa de receitas futuras, taxas de desconto e vida útil dos 
referidos activos. 

c) Reconhecimento de Provisões e Ajustamentos 
A SAG Gest é parte em diversos processos judiciais em curso para os quais, com base na 
opinião dos seus Advogados, efectua um julgamento para determinar se deve ser registada 
uma Provisão para essas contingências. 

Os Ajustamentos para Contas a Receber são calculados, essencialmente, com base na 
antiguidade das partidas que compõem os saldos de Contas a Receber, no perfil de risco dos 
Clientes e dos Devedores e na respectiva situação financeira. As estimativas do valor dos 
Ajustamentos para Contas a Receber diferem de negócio para negócio. 

Os Ajustamentos para Inventários são calculados com base no valor de venda esperado dos 
respectivos bens. 

d) Determinação do valor de mercado dos Instrumentos Financeiros 
A SAG Gest escolhe o método de avaliação que considera apropriado para determinar o valor 
de mercado de Instrumentos Financeiros não cotados num mercado activo, com base no seu 
melhor conhecimento do mercado e dos activos, aplicando as técnicas de avaliação 
usualmente utilizadas no mercado e usando pressupostos com base em taxas de mercado. 

e) Continuidade das operações  
A actividade das unidades operacionais das Entidades incluídas na consolidação tem 
contribuído positiva e crescentemente para o Resultado Líquido Consolidado, mas essa 
contribuição não tem sido suficiente para compensar os custos financeiros incorridos, que 
estão essencialmente associados aos investimentos realizados pela SAG Gest na aquisição 
do “portfolio” de negócios desenvolvidos, onde naturalmente se salienta o investimento 
efectuado na Participada Unidas S/A. O plano estratégico formulado em 2008, que incluiu a 
alienação, já concluída, de vários activos não estratégicos, teve como objectivo assegurar a 
rentabilidade e a sustentabilidade da SAG Gest, e previa a adopção de medidas que 
assegurassem a maximização do valor da participação detida na Participada Unidas S/A, de 
modo a que a sua alienação venha permitir a redução do endividamento consolidado e, 
consequentemente, em conjunto com a recuperação dos volumes do mercado automóvel 
Português, a reposição consistente e sustentável dos níveis de rentabilidade tradicionais da 
SAG Gest. 

As actuais perspectivas de crescimento para os anos de 2015 e de 2016, caso se venham a 
concretizar, e a implementação das operações de capitalização, que foram objecto de 
entendimento entre a SAG Gest, o seu Accionista maioritário e os Bancos signatários de 
Acordo Quadro, permitirão que a SAG Gest volte a apresentar resultados positivos já no 
exercício de 2016. 

Em 30 de Setembro de 2015, a Situação Líquida Consolidada da SAG Gest apresenta-se 
negativa em Eur mil 68.442,5.  

Na Assembleia Geral Anual de Accionistas realizada em 29 de Maio de 2015 foi aprovada uma 
proposta para a concretização de Prestações Acessórias de Capital, a realizar integralmente 
pela Accionista Principal S.A., no valor de Eur mil 35.000, cuja implementação se encontrava 
sujeita à conclusão, pela Accionista Principal SA, das negociações em curso com os Bancos 
subscritores do Acordo Quadro da SAG Gest.  
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Por acordo com esses Bancos, a implementação desta deliberação não ocorreu, tendo em 
conta que aquelas negociações foram alargadas no sentido de promover uma operação de 
restruturação financeira mais abrangente da SAG Gest, com o objectivo de reforçar os seus 
Capitais Próprios Consolidados, de reduzir a respectiva dívida e de renegociar as suas 
maturidades, no sentido de permitir que a conta de resultados da SAG Gest se mantenha 
estruturalmente rentável e que a situação patrimonial consolidada seja equilibrada.  

Este processo envolveu a designação de dois Bancos assessores para a SAG Gest que, com 
base no modelo por esta desenvolvido, estruturaram um conjunto de operações que 
concretizam os objectivos estabelecidos para a situação patrimonial e para a conta de 
resultados projectada da SAG Gest.  

À data da publicação desta informação, já se chegou a um entendimento com os Bancos 
envolvidos, sujeito ainda à formalização de diversas peças contratuais, que se espera que 
venha a ocorrer durante o 4º Trimestre de 2015. 

Os impactos da adopção destas medidas na Demonstração da Situação Patrimonial 
Consolidada referida a 30 de Setembro de 2015, caso tivessem sido implementadas nesta 
data, encontram-se resumidamente divulgados na Nota 42 – Eventos Subsequentes. 

3. ENTIDADES CONSOLIDADAS 
3.1 Entidades Incluídas na Consolidação 
As Empresas Subsidiárias e Associadas incluídas nas Demonstrações Financeiras Consolidadas, 
assim como os seus principais indicadores financeiros referidos a 30 de Setembro de 2015 são 
como segue: 

(1) Entidades incluídas na consolidação através da aplicação do Método Integral  

 
 

(2) Entidades incluídas na consolidação através da aplicação do Método de Equivalência 
Patrimonial 
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3.2 Principais Alterações ao Perímetro de Consolidação 
Durante o 1º Trimestre de 2015 foram alienados os interesses detidos pela SAG Gest nas 
Participadas Manheim Portugal e Carbizz, conforme se relata na Nota 22. 

A participação detida pela SAG Gest na Participada Unidas S/A foi considerada nas 
Demonstrações Financeiras Consolidadas referidas a 30 de Setembro de 2015 através da 
aplicação do Método da Equivalência Patrimonial, nos termos da IFRS 5 – Activos Não Correntes 
Detidos para Venda e Operações Descontinuadas e da IAS 28 – Investimentos em Associadas e 
“Joint Ventures”, uma vez que, até 30 de Junho de 2015, não se concretizou a transacção de 
venda deste investimento. Esta participação era reconhecida como Activo Não Corrente Detido 
para Venda desde 1 de Julho de 2013. 
4. RELATO POR SEGMENTOS 
Para efeitos de gestão, as Entidades incluídas na consolidação estão organizadas por segmentos 
de negócio, como segue: 

• O segmento de Distribuição, que inclui: 

i.  a actividade de comércio de distribuição, em Portugal, das marcas Volkswagen, 
Volkswagen – Veículos Comerciais, Skoda, Audi, Bentley e Lamborghini 

ii. a actividade de comercialização de peças e acessórios 

iii. a actividade de preparação de viaturas novas 

iv. a formação e consultoria técnica 

• O segmento do Retalho, que corresponde às actividades de comércio a retalho, em Portugal, 
de viaturas novas e semi-novas das Marcas Volkswagen, Volkswagen – Veículos Comerciais, 
Skoda e Audi, de comercialização de viaturas usadas multimarca, de comercialização de 
peças e acessórios e de prestação de serviços de reparação e de manutenção de viaturas 
das Marcas Volkswagen, Volkswagen – Veículos Comerciais, Skoda e Audi. Neste segmento 
está também incluído o resultado da Participada Autolombos, que é incluído nas 
Demonstrações Financeiras Consolidadas através da aplicação do Método da Equivalência 
Patrimonial; 

• As Outras Operações incluem  

i. as actividades da “Holding” do Grupo  

ii. as actividades da unidade de serviços partilhados do Grupo  

iii. as actividades de aluguer de viaturas sem condutor em Portugal  

iv. a apropriação, pela SAG Gest, da sua quota-parte no resultado líquido da Participada 
Unidas S/A, que é considerada através da aplicação do Método da Equivalência 
Patrimonial 

Os resultados operacionais das Unidades Geradoras de Caixa são monitorizados 
separadamente, com o objectivo de se tomarem decisões relativas à alocação de recursos e à 
avaliação da sua performance. A performance de cada segmento é avaliada com base no 
resultado operacional e na sua contribuição para o resultado operacional consolidado.  

O financiamento do Grupo e os impostos são geridos, maioritariamente, numa base de Grupo, e 
não são alocados a segmentos operacionais. 

Os preços de transferência aplicados nas transacções entre os segmentos de negócio são 
determinados ”on an arm’s length basis”, de forma em tudo idêntica às transacções realizadas 
com terceiros não relacionados actuando de boa-fé. 
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Segmentos de negócio 
Os quadros seguintes apresentam o resultado obtido, os activos e os passivos em 30 de Setembro de 2015 e em 30 de Setembro de 2014 dos segmentos 
de negócio onde o Grupo desenvolve as suas operações: 
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5. OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS 
Os Outros Proveitos Operacionais são como segue: 

 
6. OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS 
Os Outros Custos Operacionais são como segue: 

 
 

7. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS – CUSTOS COMERCIAIS 
Os Fornecimentos e Serviços de Terceiros – Custos Comerciais são como segue: 
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8. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS – CUSTOS COM VIATURAS 
Os Fornecimentos e Serviços de Terceiros – Custos com Viaturas são como segue: 

 
9. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS – CUSTOS DE ESTRUTURA 
Os Fornecimentos e Serviços de Terceiros – Custos de Estrutura são como segue: 
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10. CUSTOS COM O PESSOAL 
Os Custos com o Pessoal são como segue: 

 

 
O número de Colaboradores do Grupo era como segue: 

 
11. PERDAS E GANHOS EM VENDAS DE IMOBILIZADO 
As Perdas e Ganhos em Vendas de Imobilizado são como segue: 

 
As perdas e ganhos em Imobilizações representam o valor líquido das perdas e dos ganhos 
realizados com as vendas de imobilizado. 

12. IMPARIDADES 
As Imparidades são como segue: 

 
De acordo com o Regime de Arrendamento Urbano em vigor desde 2013, os contratos de 
arrendamento relativos aos imóveis que se encontram em utilização na actividade operacional 
passaram a ter um prazo de 5 anos, após o qual o contrato pode ser cancelado.  

Desta forma, passou a ser reconhecida, a partir de 2013, uma imparidade anual de 1/5 do valor 
dos Trespasses, de modo a que tenham valor nulo no final deste prazo de 5 anos. Estes 
Trespasses são como se encontra relatado no quadro seguinte.  
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13. CUSTOS FINANCEIROS 
Os Custos Financeiros são como segue: 

 
Como se encontra relatado na Nota 41, diversas Instituições Financeiras emitiram Garantias 
Bancárias a favor de terceiros (incluindo Fornecedores do Grupo) que totalizavam, em 30 de 
Setembro de 2015, o valor de Eur mil 175.647,9 (Eur mil 150.148,5 em 31 de Dezembro de 2014).  

14. PROVEITOS FINANCEIROS 
Os Proveitos Financeiros são como segue: 

 
15. PROVEITOS E CUSTOS EM EMPRESAS DO GRUPO 
Os Proveitos e Custos em Empresas do Grupo representam a apropriação, pela SAG Gest, dos 
resultados líquidos reportados no período pelas Participadas consolidadas através da aplicação 
do Método da Equivalência Patrimonial. Nestas Participadas, a SAG Gest não detém 
participações maioritárias, mas mantém uma influência significativa sobre a respectiva gestão. 

O detalhe destes valores encontra-se divulgado no quadro seguinte. 
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A adopção do Método da Equivalência Patrimonial para consideração da Participada Unidas S/A 
foi efectuada com efeitos retrospectivos a partir de 1 de Julho de 2013, pelo que a apropriação 
pela SAG Gest da sua quota-parte dos resultados líquidos da referida Participada passou a ser 
incluída em relação aos períodos de reporte anteriores. 

Durante o 1º Trimestre de 2015, a participação na Participada Manheim foi alienada pelo valor 
simbólico de 1 Euro, conforme relatado na Nota 22, sem qualquer impacto nos resultados 
consolidados relativos ao período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2015. 

16. ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA 
A SAG Gest detém uma participação directa e indirecta correspondente a 34,75% do capital social 
e direitos de voto da Participada Unidas S/A, representada por 18.791.552 acções, e é a maior 
Accionista individual desta Participada. O controlo da gestão e operações da Participada Unidas 
S/A é partilhado entre a SAG Gest e os três Fundos de Investimento Brasileiros que detêm, entre 
si, o remanescente do capital da Sociedade, nos termos do Acordo de Investimento assinado em 
2011, que regulou os termos e condições acordados para o aumento do capital social daquela 
Participada, que foi integralmente subscrito pelos referidos Fundos de Investimento. Este Acordo 
regula igualmente os direitos e obrigações da SAG Gest, por um lado, e dos Fundos de 
Investimento, por outro, no que respeita à gestão da Participada Unidas S/A. 

Com efeitos desde 1 de Julho de 2013, a participação da SAG Gest na Participada Unidas S/A 
apresentava-se reconhecida como Activo Não Corrente Detido para Venda. Em consequência, a 
partir desta data, a SAG Gest deixou de reconhecer na Demonstração de Resultados e de Outro 
Rendimento Integral Consolidado a quota-parte do Resultado Líquido desta Entidade 
correspondente à sua participação. 

O plano estratégico que tem vindo a ser implementado desde 2008, com o objectivo garantir a 
sustentabilidade da SAG Gest, inclui a venda da participação na Participada Unidas S/A. De 
acordo com este plano, o Conselho de Administração formalizou, em 26 de Setembro de 2013, a 
decisão de proceder à venda desta participação que, com efeitos desde 1 de Julho de 2013, se 
apresentava reconhecida como Activo Não Corrente Detido Para Venda, por se constatar estarem 
reunidas as condições estabelecidas na IFRS 5 – Activos Não Correntes Detidos Para Venda e 
Operações Descontinuadas, deixando este activo de ser considerado estratégico para a SAG 
Gest. Continua a ser expectativa da Administração que o valor do investimento realizado na 
Participada Unidas S/A virá a ser essencialmente recuperado através da sua venda, em lugar da 
sua manutenção em uso.  
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Contudo, e apesar da evolução adversa da conjuntura macroeconómica Brasileira, continuam a 
ser desenvolvidos os trabalhos entendidos como necessários para a concretização de uma 
transacção de venda da participação da SAG Gest, em cumprimento do plano adoptado com este 
objectivo. Assim, têm sido mantidas conversações com Entidades interessadas numa aquisição 
da Participada Unidas S/A. 

Neste contexto, a Administração considerou que não foi possível concretizar a desejada 
transacção de venda devido essencialmente à ocorrência de situações que se encontravam fora 
do seu controle, mantendo-se, no entanto, a intenção de alienar esta participação. Assim, 
justificou-se a extensão do prazo de um ano previsto no IFRS 5 – Activos Não Correntes Detidos 
Para Venda, que terminava em 1 de Julho de 2014. 

Uma vez que, até 30 de Junho de 2015, não ocorreu qualquer transacção de venda deste 
investimento, e ainda que se mantenha a intenção da SAG Gest de alienar a totalidade da sua 
participação na Participada Unidas S/A, esta Participada passou a ser incluída nas 
Demonstrações Financeiras Consolidadas da SAG Gest através da aplicação do Método da 
Equivalência Patrimonial, de acordo com a IFRS 5 e a IAS 28.  

Desta maneira, a participação da SAG Gest na Participada Unidas S/A passou a ser incluída nas 
Demonstrações Financeiras Consolidadas da SAG Gest através do Método da Equivalência 
Patrimonial, com efeitos retrospectivos a partir de 1 de Julho de 2013, tendo sido efectuados os 
ajustamentos a seguir identificados, que afectaram as Demonstrações Financeiras Consolidadas 
publicadas a partir daquela data, como segue:  

 
O ajustamento de Eur mil 53.827,3 ao valor do Activo reportado em 31 de Dezembro de 2013 
resulta essencialmente do reconhecimento da redução (de 52,72% para 34,75%) da participação 
da SAG Gest no capital da Participada Unidas S/A, que ocorreu durante o 2º Semestre de 2013. 
De acordo com o Método da Equivalência Patrimonial, este impacto influenciou os resultados do 
ano de 2013, como se encontra relatado na Nota 22. 

Por outro lado, o resultado do exercício de 2014 foi ajustado favoravelmente em Eur mil 48.716,5 
devido, por um lado, à apropriação pela SAG Gest da sua quota-parte dos resultados da 
Participada Unidas S/A e, por outro, pelo ajustamento que representou a anulação da perda por 
imparidade que foi reportada nesse período. 
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17. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 
a) Reconciliação entre a taxa nominal e a taxa efectiva de Imposto Sobre o Rendimento 
A estimativa para Impostos Sobre o Rendimento registada na Demonstração dos Resultados e 
de Outro Rendimento Integral Consolidado relativa aos períodos de nove meses findos em 30 de 
Setembro de 2015 e em 30 de Setembro de 2014, e a reconciliação entre a taxa nominal de 
imposto e a respectiva taxa efectiva são calculados como segue:   

 
Nota 1: A Derrama Municipal é calculada conforme relatado na Nota 2.5.3 c). No período de nove meses findo em 30 de 

Setembro de 2015 apresentaram resultado tributável positivo as Subsidiárias SIVA, Rolvia, Soauto Comércio, 
AA00, Rolporto, Frotarent, Globalrent, LGA, Loures Automóveis e o Fundo de Investimento Imobiliário Imocar. 

Nota 2: A Derrama Estadual é calculada conforme relatado na Nota 2.5.3 c). No período de nove meses findo em 30 de 
Setembro de 2015, a Subsidiária SIVA apresentou resultados tributáveis positivos superiores a Eur mil 7.500,0. 
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O imposto foi calculado utilizando as taxas de imposto vigentes, ou substancialmente em vigor na 
data de reporte, em cada País onde são gerados resultados tributáveis, de acordo com as 
respectivas regulamentações de natureza fiscal. 

b) Impostos Diferidos 
Os saldos das contas de Impostos Diferidos são compostos como se indica no quadro abaixo, 
onde são também identificadas as diferenças entre as bases fiscais e as bases de reporte dos 
correspondentes Activos e/ou Passivos: 

 
c) Impostos Diferidos Activos relativos a prejuízos fiscais reportáveis 
O valor dos Prejuízos Fiscais Reportáveis que são passíveis de utilização no futuro, e o valor dos 
correspondentes Impostos Diferidos Activos, por ano de origem e data de caducidade, encontram-
se detalhados no quadro seguinte. A Administração tem a expectativa de que irão ser gerados, 
no futuro, resultados tributáveis positivos que irão possibilitar a utilização dos valores dos 
prejuízos fiscais acumulados. 
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d) Imposto Corrente Sobre o Rendimento – A Receber 
O valor do saldo a receber relativo a Impostos Correntes Sobre o Rendimento é como segue:  

 

 
i. IRC – Valores Impugnados 

O valor de Eur mil 3.973,8 corresponde ao pagamento de IRC relativo a vários períodos 
anteriores, decorrente de liquidações adicionais efectuadas pelas Autoridades Fiscais 
Portuguesas, que se encontram em processo de impugnação judicial e que são relatadas na Nota 
41 – Contingências. Este pagamento foi efectuado ao abrigo do Decreto-Lei 151-A/2013. Deste 
facto resultou a anulação de juros compensatórios no valor total de Eur mil 508,5, de juros de 
mora no valor de Eur mil 820,2, e de custas no valor de Eur mil 45,9 (valores que representariam 
uma contingência adicional caso este pagamento não tivesse sido efectuado), e o correspondente 
cancelamento de Garantias Bancárias prestadas no âmbito dos respectivos processos de 
impugnação, no valor total de Eur mil 6.327,2. 

ii. Detalhe de Impostos sobre o Rendimento a receber (IRC, Pagamentos Especiais por Conta, 
Derramas) por exercício fiscal 

Os valores respeitantes a IRC – Valores Impugnados, Pagamentos Especiais por Conta, 
Derramas e IRC a Receber estão relatados no quadro seguinte. 
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Foram efectuados pedidos de reembolso relativos aos Pagamentos Especiais por Conta 
efectuados nos anos de 2007, 2008 e 2009, por não se ter apurado colecta suficiente para a sua 
dedução nas declarações de rendimentos relativas aos exercícios de 2007 a 2014.  

As variações ocorridas nesta rubrica encontram-se relatadas no ponto g) desta Nota. 

e) Imposto Corrente Sobre o Rendimento – A Pagar 
O valor do saldo relativo a Impostos Correntes Sobre o Rendimento a Pagar é como segue: 

 
Os movimentos ocorridos nas contas de Impostos Sobre o Rendimento, em Portugal, encontram-
se relatados no ponto g) desta Nota. 

f) Outros Impostos  
O valor do saldo relativo a Outros Impostos a Receber está relatado no quadro seguinte. 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA – Sociedade Aberta 
Sede: Estrada de Alfragide, nº 67 Amadora 

Capital Social: Eur 169.764.398,00 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora 
Número Único de Matrícula e de Identificação Fiscal 503 219 886 

Escritório: Alfrapark – Estrada de Alfragide, nº 67, Edifício SGC – Piso 2 
2614-519 Amadora 
Tel: 21 359 66 64 
Fax: 21 359 66 74 

46 



 

 
O valor do saldo relativo a Outros Impostos a Pagar é como segue: 

 
g) Movimentos nas contas de Imposto Sobre o Rendimento 
O quadro seguinte apresenta os movimentos ocorridos nas rubricas da Demonstração da 
Situação Patrimonial Consolidada relativas a Impostos sobre o Rendimento durante o período de 
nove meses findo em 30 de Setembro de 2015. 

 
18. RESULTADOS POR ACÇÃO 
Em 30 de Setembro de 2015, as Entidades incluídas na consolidação detinham, em conjunto, 
16.771.015 acções próprias (acções representativas do Capital Social da SAG Gest). No período 
de nove meses findo em 30 de Setembro de 2015 não ocorreram quaisquer transacções (compras 
ou vendas) envolvendo acções próprias, pelo que o número de acções próprias detido em 31 de 
Dezembro de 2014 não se alterou. 

O valor nominal das acções da SAG Gest é de Eur 1 cada. 
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19. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 
Os movimentos registados em Activos Fixos Tangíveis durante o período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2015 foram como segue: 
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Os movimentos registados em Activos Fixos Tangíveis durante o período de doze meses findo em 31 de Dezembro de 2014 foram como segue: 
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Considera-se que, em 30 de Setembro de 2015, não existem quaisquer indícios de imparidade 
em relação aos Activos Fixos Tangíveis. 

20. ACTIVOS INTANGÍVEIS – “GOODWILL” 
Em Dezembro de 2014, a SAG Gest efectuou avaliações de acordo com o método dos Fluxos 
de Caixa Descontados (“Discounted Cash Flows” ou DCF), que sustentam a recuperabilidade 
do valor do “Goodwill” evidenciado na Demonstração da Situação Patrimonial Consolidada. A 
Administração entende que os pressupostos que foram utilizados nestas avaliações se mantêm 
válidos com referência a 30 de Setembro de 2015.  

1. Valor do ”Goodwill” em 30 de Setembro de 2015, que se manteve inalterado face a 31 de 
Dezembro de 2014, determinado de acordo com o procedimento divulgado, é como segue: 

 
2. Para efeitos da determinação da existência de indícios de imparidade dos valores do 

“Goodwill” acima indicados, estes montantes foram alocados aos correspondentes 
segmentos de negócio. 

Para cada uma das Entidades consideradas, foi utilizado o método dos Fluxos de Caixa 
Descontados (DCF) para a determinação dos referenciais de valorização da Entidade 
(“Enterprise Value”) e dos respectivos Capitais Próprios (“Equity Value”). 

Os “Cash Flows” futuros foram descontados pela WACC (“Weighted Average Cost of 
Capital”), que foi calculada com recurso aos parâmetros referidos no quadro seguinte. 
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Para determinação dos “cash flows” futuros a descontar foi estabelecido um conjunto de 
pressupostos sobre a evolução dos mercados relevantes para cada Entidade e 
estabelecidas premissas quanto à evolução da actividade dos activos considerados, 
designadamente ao nível de indicadores de produção e de rentabilidade. 

Os pressupostos utilizados estão contextualizados no enquadramento macroeconómico 
que presentemente se verifica em Portugal e nos impactos que têm sido observados no 
mercado automóvel nacional. 

Assim, a evolução do Mercado Automóvel em Portugal, tanto para o mercado de veículos 
ligeiros de passageiros (VP) como para o mercado de veículos comerciais ligeiros (VC), 
pressupõe uma ligeira recuperação nos próximos anos, à semelhança do verificado em 
2013 e 2014, estabilizando a partir de 2016 em, respectivamente, 170 mil unidades (VP) e 
em 30 mil unidades (VC). Para ambos os mercados, é considerada uma estabilização em 
valores muito aquém da média histórica, conforme se evidencia nos gráficos seguintes: 

Veículos de Passageiros: 

 

Valor
Taxa Juro Longo Prazo 1,11%
Spread Crédito 3,89%
Taxa Imposto 22,50%
Custo da Dívida 3,88%

Input Data
Taxa Juro sem Risco 0,82%
Beta Sector (desalavancado) 0,70
Beta Empresa (alavancado) 1,52
Prémio Risco 5,50%
Prémio Risco País (Portugal) 2,53%
Custo do Capital 11,70%

% Dívida 60%
% Capital 40%
Custo da Dívida 3,88%
Custo do Capital 11,70%
WACC 7,00%

Custo da Dívida

Custo do Capital

WACC

Definição (Taxa Juro Longo Prazo + Spread Crédito) * ( 1- Taxa Imposto)

Definição (Taxa Juro sem Risco + Beta (Prémio Risco) + Prémio Risco País (Portugal))

Definição (Custo do Capital * (E/(D+E)) + Custo da Dívida * (D/(D+E)))
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Veículos Comerciais Ligeiros: 

 
As quotas de mercado consideradas para efeitos da projecção no período explícito foram 
como segue: 

 
Para cada uma das Entidades, foram estabelecidos pressupostos conservadores, tanto 
para a evolução do volume de vendas, como para as respectivas margens como segue: 

• Vendas de Viaturas: manutenção de “market share” observados no período histórico 
recente desde 2011 para todas as Marcas, e margem de contribuição dentro dos 
valores registados desde 2011 

• Serviços de oficina e de venda de peças: manutenção, durante todo o período da 
projecção, das margens verificadas em 2014 

• Estrutura de Custos / FSE’s: evolução em linha com a evolução da receita 

• Custos com o Pessoal: foi considerada a estrutura de Colaboradores existente ao final 
de 2014, evoluindo de acordo com o nível de actividade projectado 

Dos pressupostos estabelecidos, consideramos que aqueles que têm mais impacto sobre 
os referenciais de valorização são os seguintes:  

• Evolução do mercado automóvel (MTM VP) 

• Evolução das quotas de mercado das Marcas mais representativas (Audi e 
Volkswagen VP) 

• Crescimento do ”free cash flow” na perpetuidade 

• Taxa de desconto (“WACC”) 

A análise do "enterprise value" que resulta das avaliações das Subsidiárias e Participadas 
mais relevantes permite concluir que não existem indícios de imparidade do “Goodwill” que 
se encontra reconhecido. Os resultados (“equity value”) destas avaliações, e os principais 
pressupostos considerados, bem como as sensibilidades dos valores a variações das taxas 
de desconto (“WACC”) e das taxas de crescimento na perpetuidade (”g”) estão relatados 
nos quadros seguintes (valores em Eur mil). 
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Soauto Comércio de Automóveis 

 

 
 

Loures Automóveis 

 

 
 

Rolporto 

 

 
 

28.148 1,3% 1,5% 1,8%
6,0% 33.685 34.878 36.882
6,5% 30.233 31.175 32.738

7,0% 27.390 28.148 29.394

7,5% 25.008 25.628 26.639
8,0% 22.984 23.497 24.330

WACC

G
28.148 165.000 170.000 175.000

6,0% 30.326 34.878 39.431
6,5% 27.139 31.175 35.212

7,0% 24.533 28.148 31.763

7,5% 22.364 25.628 28.892
8,0% 20.529 23.497 26.466

MTM VP (2016-2022)

WACC

28.148 165.000 170.000 175.000
9,0% 21.180 24.693 28.206
9,3% 22.857 26.421 29.984

9,6% 24.533 28.148 31.763

9,9% 26.210 29.876 33.541
10,2% 27.887 31.603 35.319

MTM VP (2016-2022)

Quota VW 
VP (2016-

2022)

28.148 165.000 170.000 175.000
5,1% 19.267 22.722 26.177
5,4% 21.900 25.435 28.970

5,7% 24.533 28.148 31.763

6,0% 27.167 30.861 34.556
6,3% 29.800 33.574 37.349

MTM VP (2016-2022)

Quota Audi 
(2016-2022)

12.823 1,3% 1,5% 1,8%
6,0% 15.287 15.817 16.706
6,5% 13.751 14.170 14.863

7,0% 12.486 12.823 13.376

7,5% 11.426 11.701 12.149
8,0% 10.524 10.752 11.121

WACC

G
12.823 165.000 170.000 175.000

6,0% 14.613 15.817 17.020
6,5% 13.105 14.170 15.234

7,0% 11.872 12.823 13.773

7,5% 10.844 11.701 12.557
8,0% 9.975 10.752 11.529

MTM VP (2016-2022)

WACC

12.823 165.000 170.000 175.000
9,0% 10.929 11.852 12.774
9,3% 11.401 12.337 13.274

9,6% 11.872 12.823 13.773

9,9% 12.343 13.308 14.273
10,2% 12.814 13.794 14.773

MTM VP (2016-2022)

Quota VW 
VP (2016-

2022)

12.823 165.000 170.000 175.000
5,1% 10.745 11.662 12.578
5,4% 11.308 12.242 13.176

5,7% 11.872 12.823 13.773

6,0% 12.435 13.403 14.371
6,3% 12.999 13.984 14.969

MTM VP (2016-2022)

Quota Audi 
(2016-2022)

14.216 1,3% 1,5% 1,8%
6,0% 16.889 17.463 18.426
6,5% 15.224 15.677 16.428

7,0% 13.851 14.216 14.815

7,5% 12.701 12.999 13.485
8,0% 11.722 11.969 12.370

WACC

G
14.216 165.000 170.000 175.000

6,0% 16.481 17.463 18.444
6,5% 14.805 15.677 16.548

7,0% 13.434 14.216 14.998

7,5% 12.291 12.999 13.706
8,0% 11.325 11.969 12.614

MTM VP (2016-2022)

WACC

14.216 165.000 170.000 175.000
9,0% 11.816 12.549 13.282
9,3% 12.625 13.382 14.140

9,6% 13.434 14.216 14.998

9,9% 14.242 15.049 15.856
10,2% 15.051 15.882 16.714

MTM VP (2016-2022)

Quota VW 
VP (2016-

2022)
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Globalrent 
A Globalrent concentra as seguintes duas actividades: a gestão da frota de serviço interna 
do Grupo SAG e a comercialização de viaturas das Marcas do Grupo VW em canais não 
tradicionais, incluindo a venda de viaturas (habitualmente carros semi-novos) para 
mercados externos.  

Nos quadros seguintes apresenta-se a análise de sensibilidade à WACC e ao ritmo de 
crescimento do volume de viaturas comercializadas em mercados não tradicionais. 

 
 

A SAG Gest considera que, tendo em conta os valores do "enterprise value" identificados 
nesta avaliação, não existem quaisquer indícios de imparidade em relação ao valor do 
“Goodwill” que se encontra registado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolvia 

  

 

7.096 1,3% 1,5% 1,8%
6,0% 8.394 8.673 9.140
6,5% 7.586 7.806 8.170

7,0% 6.919 7.096 7.387

7,5% 6.360 6.505 6.740
8,0% 5.885 6.004 6.199

WACC

G  
7.096 165.000 170.000 175.000

6,0% 8.652 8.673 8.694
6,5% 7.785 7.806 7.826

7,0% 7.076 7.096 7.116

7,5% 6.485 6.505 6.524
8,0% 5.986 6.004 6.023

MTM VP (2016-2022)

WACC

7.096 165.000 170.000 175.000
5,1% 7.006 7.025 7.045
5,4% 7.041 7.061 7.081

5,7% 7.076 7.096 7.116

6,0% 7.111 7.131 7.151
6,3% 7.147 7.166 7.186

MTM VP (2016-2022)

Quota Audi 
(2016-2022)

7.622 1,3% 1,5% 1,8%
6,5% 8.120 8.376 8.802
6,8% 7.750 7.981 8.362

7,0% 7.413 7.622 7.964

7,3% 7.105 7.293 7.603
7,5% 6.821 6.993 7.273

WACC

G
7.622 2,5% 5,0% 7,5%

6,5% 8.038 8.376 8.714
6,8% 7.656 7.981 8.306

7,0% 7.309 7.622 7.935

7,3% 6.991 7.293 7.596
7,5% 6.700 6.993 7.285

Crescimento Mercados Não Tradicionais

WACC

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA – Sociedade Aberta 
Sede: Estrada de Alfragide, nº 67 Amadora 

Capital Social: Eur 169.764.398,00 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora 
Número Único de Matrícula e de Identificação Fiscal 503 219 886 

Escritório: Alfrapark – Estrada de Alfragide, nº 67, Edifício SGC – Piso 2 
2614-519 Amadora 
Tel: 21 359 66 64 
Fax: 21 359 66 74 

55 



 
21. ACTIVOS INTANGÍVEIS 
Os movimentos registados em Activos Intangíveis durante o período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2015 e o período de doze meses findo 
em 31 de Dezembro de 2014 foram como segue: 
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22. INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS 
O valor de Investimentos em Associadas é como segue: 

 
O detalhe dos movimentos ocorridos durante o período de nove meses findo a 30 de Setembro 
de 2015 é como segue: 

 
As variações do valor de Investimentos em Associadas correspondem à apropriação pela SAG 
Gest da sua quota-parte das variações ocorridas na Situação Líquida das Participadas Unidas 
S/A e Autolombos (Nota 15), bem como das variações cambiais que afectaram o valor do 
investimento na Participada Unidas S/A, que se encontra denominado em Reais Brasileiros. 

As Participadas Manheim Portugal e Carbizz foram alienadas, pelo valor simbólico de 1 Euro 
cada, durante o 1º Trimestre de 2015. O impacto destas transacções foi nulo uma vez que estava 
reconhecida uma perda por imparidade correspondente à totalidade do valor do investimento 
realizado nestas participadas, como relatado no quadro seguinte. 
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Para determinar a inexistência de indícios de imparidade em relação ao valor da participação 
detida pela SAG Gest na Participada Unidas S/A, considerou-se que se mantinha válida a 
avaliação independente da Participada Unidas S/A, realizada no 2º Semestre de 2014, como se 
encontra relatado no Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras Consolidadas da SAG 
Gest referentes ao exercício de 2014.  

A avaliação indicou que o valor da totalidade do capital da Participada se situava entre R$ 1.153 
milhões e R$ 1.371 milhões, com um cenário central de R$ 1.254 milhões. Ao câmbio em vigor 
em 30 de Setembro de 2015 (Eur 1 = R$ 4.431907) aqueles limites correspondiam a Eur 260 
milhões (cenário conservador) e Eur 309 milhões (cenário optimista), com o valor central de Eur 
283 milhões, de que resulta que o valor da participação da SAG Gest se situa entre Eur 90 milhões 
e Eur 107 milhões, respectivamente, com um cenário central de Eur 98 milhões. Em face destes 
valores, conclui-se que o valor contabilístico do investimento da SAG Gest na Participada Unidas 
S/A (Eur 81,6 milhões, em 30 de Setembro de 2015) não apresenta indícios de imparidade. 

Os quadros abaixo apresentam análises de sensibilidade do valor da totalidade do capital da 
Participada Unidas S/A às variações dos mais importantes parâmetros de negócio e às variações 
da taxa de câmbio entre o Euro e o Real Brasileiro. 
a) Análise de sensibilidade a variações dos principais parâmetros de negócios (R$ 

milhões) 
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b) Análise de sensibilidade às variações da taxa de câmbio 
A sensibilidade do valor do “Equity Value” de 100% da Participada Unidas S/A a variações da 
taxa de câmbio do Real Brasileiro em relação ao Euro está resumida no quadro seguinte.  

 
23. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 
As Propriedades de Investimento são como segue: 

 
O valor reconhecido como Propriedades de Investimento refere-se a quatro Imóveis, pertencentes 
ao Fundo de Investimento Imobiliário Imocar, que não são actualmente utilizados pelo Grupo no 
âmbito da sua actividade operacional. Estes Imóveis estão reconhecidos pelo seu justo valor, e 
foram avaliados através do Método do Rendimento, sendo utilizadas as rendas actuais para os 
Imóveis arrendados (Edifício Porto, Edifício Pedro Álvares Cabral e Edifício Amadora), e rendas 
de mercado para o Imóvel que não se encontrava arrendado à data da última avaliação (Edifício 
Conde Almoster) considerando, neste caso, o pressuposto de que o mesmo seria arrendado após 
um período de 6 meses. Em ambos os casos, foi considerado um período de 5 anos, a partir do 
qual se considerou a venda dos Imóveis, tendo em conta as suas características, a situação de 
mercado e a sua localização. De acordo com a IFRS 13, o nível hierárquico do justo valor é de 
nível 3, uma vez que as avaliações que sustentam este justo valor foram realizadas com base em 
dados não observáveis, isto é, não são preços praticados em mercados activos e não activos.  

É política da SAG Gest apenas proceder a avaliações dos seus imóveis em anos alternados, uma 
vez que os valores dos imóveis reconhecidos como Propriedades de Investimento não são 
considerados materiais. Em 2013, os imóveis referidos acima como Propriedades de Investimento 
foram avaliados por peritos independentes, tendo resultado destas avaliações o reconhecimento 
de uma redução do respectivo justo valor em Eur mil 225,0.  

O valor dos proveitos relativos a Imóveis arrendados registado durante o período de nove meses 
findo em 30 de Setembro de 2015, foi de Eur mil 48,7, registado na rubrica “Outros Proveitos 
Operacionais”, tendo os custos incorridos com os mesmos Imóveis, no valor de Eur mil 2,3, sido 
registados na rubrica “Outros Custos Operacionais”. 

O quadro abaixo inclui o detalhe dos benefícios futuros com rendas, tendo em conta os valores 
acordados nos contratos que se encontravam em vigor em 30 de Setembro de 2015. 

Os contratos de aluguer de Imóveis estabelecem prazos de vigência entre 6 e 46 meses. 

Cenário 
Conservador

Cenário 
Central

Cenário 
Optimista

2,9739 345 422 505
4,1819 319 389 466
4,4319 232 283 339
4,6819 219 268 321
4,9319 208 254 305

BRL/EUR

Equity Value (EUR Milhões)
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24. INVENTÁRIOS 
Os Inventários são como segue: 

 
O quadro acima indica os vários tipos de Inventários, que são como segue: 

• Viaturas Novas: viaturas adquiridas aos Fabricantes que ainda não foram facturadas a 
Clientes; 

• Viaturas Usadas: viaturas usadas que se encontram na posse da Entidade e que se 
encontram imediatamente disponíveis para venda; 

• Viaturas “Rent-a-Car – Buy Back”: viaturas facturadas a Clientes (habitualmente 
Empresas de “Rent-a-Car”) que se encontram na posse dessas Entidades, mas em 
relação às quais existe um compromisso de recompra em data futura. Estas viaturas 
estarão disponíveis para venda após o final do “holding period” definido em cada contrato. 

a) Os Inventários relativos a viaturas em regime de “buy-back” representam as viaturas 
facturadas a Clientes (habitualmente Empresas de “Rent-a-Car”) ao abrigo de Contratos que 
incluem cláusulas estabelecendo a responsabilidade do Grupo pela recompra das viaturas 
facturadas, no final do período de utilização que tenha sido acordado (“holding period”). Nos 
termos do IAS 18 – Rédito, as facturas emitidas não dão origem ao reconhecimento de 
proveitos no momento da sua emissão, não sendo igualmente reconhecido o custo de venda 
das viaturas facturadas, que assim se mantém incluído no valor dos Inventários de viaturas 
“Rent-a-Car – Buy Back”. 

b) O valor dos Ajustamentos para Inventários de viaturas usadas representa a diferença entre o 
valor de aquisição das viaturas em Inventários e o respectivo valor de mercado, à data de 
reporte.  
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c) O valor dos Ajustamentos para Inventários de viaturas “Rent-a-Car – Buy Back” representa a 
diferença entre o valor de aquisição das viaturas e o valor de mercado estimado, na data em 
que as viaturas se encontrarem disponíveis para venda. Este valor é reconhecido ao longo 
da duração do respectivo “holding period” de modo a que, na data de recompra, o valor 
contabilístico de cada viatura corresponda ao seu valor de mercado nessa data.  

d) O valor dos Ajustamentos para Inventários de Peças é determinado de acordo com o que se 
encontra relatado na Nota 2.5 – Resumo das Principais Políticas Contabilísticas (Inventários), 
representando o valor de aquisição das Peças e Acessórios obsoletos e de baixa rotação 
(superior a 24 meses). 

Os movimentos que foram registados durante o período de nove meses findo em 30 de Setembro 
de 2015 e o período de doze meses findo 31 de Dezembro de 2014 nas rubricas “Ajustamentos 
para Inventários” estão relatados no quadro seguinte. 

 
25. DÍVIDAS DE TERCEIROS - CLIENTES 
A rubrica de Clientes é como segue: 

 
Os Clientes das Redes de Concessionários da Subsidiária SIVA entregaram a esta, nos termos 
dos respectivos Contratos de Concessão ou de Oficina Autorizada, garantias bancárias emitidas 
a favor desta Subsidiária, no valor total de Eur mil 36.324,9. No âmbito dos acordos estabelecidos 
entre a Subsidiária SIVA e a filial em Portugal do Volkswagen Bank AG, as referidas garantias 
bancárias encontram-se sub-rogadas a esta Instituição Financeira. 

O detalhe das Contas a Receber de Clientes, de acordo com a respectiva antiguidade, em 30 de 
Setembro de 2015 e em 31 de Dezembro de 2014 está divulgado no quadro seguinte. 
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As alterações em Ajustamentos para Clientes durante o período de nove meses findo em 30 de 
Setembro de 2015 e o período de doze meses findo 31 de Dezembro de 2014 encontram-se 
relatadas no quadro seguinte. 

 

(1) As transferências são realizadas entre as várias contas de Ajustamentos, pelo que o valor apresentado deverá ser 
analisado em conjunto com o detalhe de Ajustamentos para Outros Devedores apresentado na Nota 27. 
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26. DÍVIDAS DE TERCEIROS – ENTIDADES RELACIONADAS 
O valor referente a Entidades Relacionadas é como segue: 

 
A natureza do saldo de Empresas do Grupo (Accionistas, Empresas Relacionadas, Empresas 
Participadas e Empresas Associadas) está divulgada na Nota 37. 

27. DÍVIDAS DE TERCEIROS – OUTROS 
O valor referente a Outros Devedores é como segue: 

 
Os Ajustamentos para Outros Devedores tiveram as seguintes movimentações durante o período 
de nove meses findo em 30 de Setembro de 2015 e o período de doze meses findo 31 de 
Dezembro de 2014: 

 
(1) As transferências reconhecidas em 2014 foram realizadas entre as várias contas de Ajustamentos, pelo que o valor 

apresentado em relação a Dezembro de 2014 deverá ser analisado em conjunto com o detalhe de Ajustamentos para 
Clientes apresentado na Nota 25. 
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28. CUSTOS DIFERIDOS 
Os Custos Diferidos são como segue: 

 
29. ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS 
Os Acréscimos de Proveitos são como segue: 

 

 
30. CAIXA E EQUIVALENTES 
O saldo de Caixa e Equivalentes é como segue: 

 
Os valores incluídos na rubrica de Caixa e Equivalentes são determinados de forma a incluir 
apenas os valores cuja realização é possível num período de menos de três meses, contado a 
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partir da data de reporte, e estão deduzidos dos valores dos saldos credores que, na mesma 
data, se verificam nas contas bancárias, quando ocorram. 

31. CAPITAL E RESERVAS 
Em 30 de Setembro de 2015, o Capital Social encontrava-se representado por 169.764.398 
acções ordinárias com o valor nominal de Eur 1 cada, e estava integralmente realizado. 

A SAG Gest tem como Accionista dominante a SGC – SGPS, SA (Empresa-Mãe de todo o Grupo) 
cuja actividade é a gestão de participações sociais, e que tem sede social na Estrada de Alfragide, 
nº 67, em Alfragide, Amadora. A SGC – SGPS detém uma participação directa no capital social 
da SAG Gest de 69,13%, e uma participação indirecta de 10,24%, a que correspondem, 
respectivamente, 76,71% e 11,37% dos direitos de voto. 

As acções próprias são detidas pela Entidade “holding” do Grupo (SAG Gest SA) que, em 30 de 
Setembro de 2015, tinha em carteira 16.760.815 acções, e pelas Subsidiárias Rolporto e Loures 
Automóveis que, na mesma data, detinham, cada uma, 5.100 acções da SAG Gest. A Empresa 
cumpre os critérios de aquisição de acções próprias previstos no Artigo 317º do Código das 
Sociedades Comerciais. 

 
 

 
a) Ajustamentos de Conversão de Moeda 

O valor de Ajustamentos de Conversão de Moeda é uma reserva gerada pela transposição 
das Demonstrações Financeiras das Subsidiárias e Participadas cuja moeda funcional não é 
o Euro, conforme referido na Nota 2.5 – Resumo das Principais Políticas Contabilísticas 
(Transacções em Moeda Estrangeira). 

b) Prestações Acessórias de Capital 

Em 12 de Agosto de 2013, foi concretizada uma operação de capitalização da SAG Gest no 
montante de Eur mil 55.000,0, através da realização, em dinheiro, de Prestações Acessórias 
de Capital, realizadas pela Accionista Principal SA, empresa integralmente detida pelo 
Accionista controlador da SAG Gest.  

Os fundos necessários à realização desta operação foram obtidos pela Accionista Principal 
SA junto das principais Instituições Financeiras Portuguesas, tendo a SAG Gest participado 
nesta transacção na qualidade de garante dos financiamentos concedidos, através de 
constituição de segundo penhor sobre a totalidade das acções que detém na Participada 
Unidas S/A. 
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O referido valor foi integralmente utilizado pela SAG Gest no reembolso parcial dos 
financiamentos obtidos junto das mesmas Instituições Financeiras, que foram negociados em 
Dezembro de 2010, através do Acordo Quadro. Nos termos deste acordo, que se encontra 
relatado em maior detalhe na Nota 33, as responsabilidades da SAG Gest encontram-se 
garantidas através de primeiro penhor constituído sobre a totalidade das acções da 
Participada Unidas S/A detidas pela SAG Gest. 

Em 14 de Janeiro de 2014, ocorreu o reembolso parcial das referidas Prestações Acessórias 
de Capital, no valor de Eur mil 1.072,1. 

Em 15 de Janeiro de 2015, ocorreu o reembolso parcial das referidas Prestações Acessórias 
de Capital, no valor de Eur mil 156,0. 

32. PLANO DE OPÇÕES DE ACÇÕES – PARTICIPADA UNIDAS S/A 
Plano de Opções de Compra de Acções da Participada Unidas S/A 

Em Assembleia Geral da Participada Unidas S/A. realizada em 15 de Junho de 2012, foi aprovada 
a implementação do Plano de Opções de Compra de Acções da Unidas S/A (o “Plano”). 

O Plano estabelece as condições gerais em que a Participada Unidas S/A adquire e outorga 
opções de compra de acções da Participada Unidas S/A, aos Colaboradores, Profissionais e 
Membros do Conselho de Administração da Participada Unidas S/A e das suas Empresas 
Subsidiárias (os “Participantes”) que reúnam as condições de elegibilidade definidas no Plano, 
de acordo com os procedimentos e condições estabelecidas nos Estatutos da Participada Unidas 
S/A e pelo seu Conselho de Administração. 

As principais características do Plano são como segue: 

“Vesting”: Os Participantes adquirirão, em cada período de 12 meses contados a partir de 13 de 
Julho de 2011, ou da data da sua admissão como Colaboradores da Participada Unidas S/A (nos 
casos em que essa admissão tenha ocorrido depois de 13 de Julho de 2011), o direito ao exercício 
de ¼ (um quarto) das Opções que lhes sejam atribuídas nos termos do programa ou contrato 
aplicável. 

Valorização das Opções: o justo valor das Opções é estimado na data da concessão das Opções, 
com base no modelo de valorização de opções “Black & Scholes”. 

Exercício das Opções: o exercício das Opções “vested” deverá ocorrer (i) no prazo de 2 (dois) 
anos a contar da data em que ocorra um Evento de Liquidez, ou (ii) no prazo de 2 (dois) anos 
contados a partir da data de “vesting” de todas as Opções que sejam atribuídas a cada 
Participante (o “Termo da Opção”). Não obstante, o Comité de Gestão do Plano poderá, em cada 
programa de atribuição de Opções ou contrato, estabelecer condições diferentes de “vesting” ou 
de Termo da Opção, podendo inclusivamente alargar o prazo de Exercício das Opções e/ou o 
seu escalonamento. 

Em reunião do Comité de Gestão do Plano realizada em 29 de Junho de 2012 foi aprovado o 1º 
Programa do Plano, através de que a Participada Unidas S/A outorgou opções de compra aos 
respectivos beneficiários. 

Foi estabelecido para o Plano um número máximo de 2.253.176 Opções, que corresponde a uma 
diluição máxima de 4% do total de 56.329.399 de acções da Participada Unidas S/A (número que 
corresponde à soma das 54.076.223 acções actualmente emitidas com as 2.253.176 acções a 
emitir no termos do Plano) encontrando-se actualmente activas 2.135.780 opções atribuídas ao 
abrigo do Programa acima referido. 

O valor de Eur mil 281,6 registado nos Capitais Próprios Consolidados na rubrica “Plano de 
Opções de Acções – Unidas” corresponde à quota-parte atribuível à SAG Gest no referido 1º 
Programa do Plano no período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013, tendo o respectivo 
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custo do 1º Semestre do ano de 2013 sido registado na rubrica “Resultado Corrente dos Activos 
não Correntes Detidos Para Venda”. 

O plano de opções respeita exclusivamente à Participada Unidas S/A. 

33. EMPRÉSTIMOS  
Em 30 de Setembro de 2015 e em 31 de Dezembro de 2014 o saldo da rubrica de Empréstimos 
Obtidos é como segue:  

 
Principais características dos Empréstimos Obtidos: 

• SAG – Conta Corrente 1 

Empréstimo sob a forma de Conta Corrente Caucionada, contratado pela SAG Gest, em 
2007. O limite máximo do crédito, que é renovado automaticamente por períodos semestrais, 
excepto em caso de denúncia por qualquer das partes, é Eur mil 7.600,0. Não existem 
garantias reais associadas a este financiamento.  

• SAG – Conta Corrente 2 

Empréstimo sob a forma de Conta Corrente Caucionada, contratado pela SAG Gest, em 
2008. Esta linha de crédito, que é renovada automaticamente por períodos trimestrais, 
excepto em caso de denúncia por qualquer das partes, tem um limite máximo de Eur mil 
15.250,0. Não existem garantias reais associadas a este financiamento. 
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• SAG – Conta Corrente 3 

Empréstimo sob a forma de Conta Corrente Caucionada, contratado pela SAG Gest, em 
2009. O limite máximo do crédito, que é renovado automaticamente por períodos trimestrais, 
excepto em caso de denúncia por qualquer das partes, é Eur mil 675,0. Não existem garantias 
reais associadas a este financiamento. 

• SAG – Conta Corrente 4 

Empréstimo sob a forma de Conta Corrente Caucionada, contratado pela SAG Gest, em 
2009. O limite máximo do crédito é Eur mil 500,0, a liquidar em Dezembro de 2015. Este 
financiamento tem o aval da Accionista SGC – SGPS. 

• SIVA – Conta Corrente 1 

Empréstimo sob a forma de Conta Corrente Caucionada, contratado pela Subsidiária SIVA, 
em 2012, com um conjunto de 4 Instituições de Crédito Portuguesas. O limite máximo do 
crédito é Eur mil 38.200,0 e o vencimento deste financiamento ocorre em Dezembro de 2015. 
Este financiamento tem o aval da SAG Gest e do Accionista SGC – SGPS. 

• SIVA – Conta Corrente 2 

Empréstimo sob a forma de Conta Corrente Caucionada, contratado pela Subsidiária SIVA, 
em 2014. O limite máximo do crédito, que é renovado automaticamente por períodos 
semestrais, salvo em caso de denúncia por qualquer das partes, é Eur mil 500,0. Não existem 
garantias reais associadas a este financiamento. 

• SAG – Empréstimo Bancário 1 

Mútuo contratado pela SAG Gest, em 2011, para aquisição de 10.299.470 Unidades de 
Participação do Fundo de Investimento Imobiliário Imocar. Este financiamento encontra-se 
garantido através do penhor da totalidade das Unidades de Participação emitidas pelo 
referido Fundo. Esta operação terá vencimento em Dezembro de 2015. 

• SAG – Empréstimo Bancário 2 

Mútuo contratado pela SAG Gest, em 2011. O capital em dívida em 30 de Setembro de 2015 
será totalmente reembolsado em Novembro de 2015. Não existem garantias reais associadas 
a este financiamento. 

• SAG – Empréstimo Bancário 3 

Mútuo contratado pela SAG Gest, em 2014. Este financiamento foi contratado pelo prazo de 
2 anos, com amortizações mensais de Eur mil 40,2 devendo a última prestação ocorrer em 
Dezembro de 2015. Não existem garantias reais associadas a este financiamento. 

• SAG – Empréstimo Bancário 4 

Mútuo contratado pela SAG Gest, em 2014. Este financiamento foi contratado pelo prazo de 
3 anos, com amortizações mensais de Eur mil 66,6. A última prestação mensal ocorrerá em 
Janeiro de 2017 pelo que, em 30 de Setembro de 2015, as 4 prestações com vencimento em 
datas posteriores a 30 de Setembro de 2016 foram reconhecidas como Empréstimos 
Bancários Não Correntes. Não existem garantias reais associadas a este financiamento. 

• SIVA – Empréstimo Bancário 1 

Mútuo contratado pela Subsidiária SIVA, em 2014. Este financiamento será liquidado em 
Fevereiro de 2016, em uma única prestação de capital. Não existem garantias reais 
associadas a este financiamento. 
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• SAG – Papel Comercial 1 

Programa de Papel Comercial, inicialmente emitido pela SAG Gest, em 2005. A colocação 
destes instrumentos de dívida foi contratada com uma Instituição Financeira Portuguesa que 
intervém apenas como Entidade Colocadora e Agente. Este Programa de Papel Comercial 
não beneficia de garantia de tomada firme e as emissões são feitas em Mercado, sujeitas à 
procura existente para este tipo de produto. Em 30 de Setembro de 2015, o montante total 
colocado era Eur mil 750,00, com vencimento em Outubro de 2015. As colocações são 
realizadas por prazos de 1 mês e está previsto que o Programa seja integralmente 
reembolsado até Novembro de 2015. Não existem garantias reais associadas a este 
financiamento.  

• SAG – Papel Comercial 2 

Conjunto de quatro Programas de Papel Comercial negociado com um sindicato composto 
por quatro Instituições Financeiras Portuguesas, em Dezembro de 2010, com o valor nominal 
de Eur mil 206.000,0, com vencimento em Dezembro de 2015. As quatro operações são 
regidas por um Acordo Quadro, celebrado entre a SAG Gest e aquelas Instituições 
Financeiras, que foi renegociado em Agosto de 2013. Estes financiamentos estão garantidos 
com aval da Accionista SGC – SGPS. Adicionalmente, e como garantia para o pagamento 
integral das responsabilidades associadas a estas emissões, a SAG Gest constituiu primeiro 
penhor, a favor das Instituições Financeiras, sobre a totalidade das acções que detém, 
representativas do capital social da Participada Unidas S/A. 

Ao abrigo do Acordo Quadro a SAG Gest está obrigada ao cumprimento dos “covenants” 
financeiros divulgados na Nota 38. 

a) Reconhecimento e Valorização de Empréstimos Bancários 

De acordo com o estabelecido no IAS 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Valorização, os valores reportados dos financiamentos estão registados pelo Custo 
Amortizado, sendo os encargos financeiros calculados de acordo com a Taxa de Juro 
Efectiva.  

A adopção deste método implica que os financiamentos estejam registados por valores 
diferentes do respectivo valor nominal. 

A diferença entre o valor pelo qual estes financiamentos se encontram registados na 
Demonstração da Situação Patrimonial Consolidada e o respectivo valor nominal a 30 de 
Setembro de 2015 e 31 de Dezembro de 2014 está relatada no quadro seguinte. 
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b) Maturidades Contratuais 

As maturidades contratuais da dívida financeira consolidada referida a 30 de Setembro de 
2015 são como segue: 

 
34. PROVISÕES 
As Provisões constituídas respeitam a riscos específicos identificados, sendo objecto de 
reapreciação anual. O quadro seguinte apresenta as movimentações que ocorreram durante o 
período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2015 e período de doze meses findo em 31 
de Dezembro de 2014 respectivamente. 
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As contingências associadas a estas Provisões respeitam, nomeadamente, a riscos de natureza 
operacional relacionados com a possibilidade de as Entidades incluídas na consolidação 
poderem vir a incorrer em perdas, nomeadamente em consequência de: 

• Processos judiciais em curso, incluindo os de natureza fiscal que se encontram pendentes de 
decisão por parte dos Tribunais 

• Situações de apropriação indevida de activos 

• Outras contingências 

35. ACRÉSCIMOS DE CUSTOS 
Os Acréscimos de Custos são como segue: 

 
SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA – Sociedade Aberta 

Sede: Estrada de Alfragide, nº 67 Amadora 
Capital Social: Eur 169.764.398,00 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora 
Número Único de Matrícula e de Identificação Fiscal 503 219 886 

Escritório: Alfrapark – Estrada de Alfragide, nº 67, Edifício SGC – Piso 2 
2614-519 Amadora 
Tel: 21 359 66 64 
Fax: 21 359 66 74 

71 



 

36. PROVEITOS DIFERIDOS 
Os Proveitos Diferidos são como segue: 

 
37. DIVULGAÇÕES DE PARTES RELACIONADAS 
Para além dos saldos e das transacções com as Entidades incluídas no perímetro de 
consolidação, referidas na Nota 3, que foram anulados no processo de preparação das 
Demonstrações Financeiras Consolidadas, existem outros saldos e transacções com Partes 
Relacionadas, como segue: 

  
Os saldos com a Accionista SGC – SGPS passaram, a partir de 31 de Dezembro de 2013, a ser 
reconhecidos como Activos Não Correntes, uma vez que se prevê que o reembolso destes 
valores ocorra num prazo alargado, depois de implementado o plano de reorganização financeira 
referido no Relatório de Gestão, e após o retorno aos resultados consolidados positivos, em 
função da evolução do mercado automóvel em Portugal. 

Como relatado com maior detalhe na Nota 33, a Accionista SGC – SGPS intervém como avalista 
ou fiadora em empréstimos bancários contratados pela SAG Gest ou pelas suas Subsidiárias que 
totalizam Eur mil 244.700,0. 

O saldo com a Associada Autolombos respeita a aplicações de tesouraria de curto prazo (com 
vencimento inferior a um ano) renováveis, efectuadas pela Subsidiária Soauto Comércio de 
Automóveis. 
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O saldo de Aplicações de Tesouraria com a Volpe Participações respeita a aplicações de 
tesouraria de curto prazo efectuadas pela Subsidiária SAG Overseas. 

Não foram prestadas quaisquer garantias em relação aos saldos acima referidos. 

 
As transacções relativas a juros corridos (proveitos) respeitam a juros associados às aplicações 
financeiras indicadas no quadro anterior, que são calculados utilizando as taxas de juro e demais 
condições em tudo equivalentes às praticadas no mercado, para transacções semelhantes entre 
terceiros não relacionados actuando de boa-fé. 

38. RISCOS FINANCEIROS  
a) Risco Cambial e Risco de Taxa de Juro 
No decorrer da actividade normal das Empresas incluídas na consolidação são geradas 
exposições às variações de taxas de juro e de taxas de câmbio, que são controladas de forma 
dinâmica, de maneira a garantir o cumprimento das políticas estabelecidas para gestão desses 
riscos financeiros.  

A definição das políticas de gestão de riscos financeiros é da responsabilidade do ALCO (“Assets 
and Liabilities Committee”), que também acompanha e avalia a implementação das estratégias 
de cobertura recomendadas. 

Para implementação das estratégias de cobertura de risco são negociados, quando assim 
determinado pelo ALCO, Instrumentos Financeiros Derivados que permitem fixar o nível de taxa 
de juro ou de câmbio ou que, alternativamente, limitam o intervalo de flutuação destas variáveis.  

Para as exposições ao risco de flutuação de taxas de juro ou de taxa de câmbio, a SAG Gest 
documenta adequadamente, de acordo com o IAS 39 - Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Valorização:  

• a relação existente entre a posição coberta (“Hedged Item”) e o instrumento de cobertura 
(“Hedging Item”) 

• os objectivos a alcançar com esta cobertura 

• o método utilizado para avaliar a eficiência do “Hedge” 

• a forma de contabilização da operação. 
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A SAG Gest tem actualmente os seguintes tipos de posições que geram exposição ao risco de 
variação das taxas de juro e das taxas de câmbio, em relação a que se encontram definidas 
políticas. 

1. Risco Cambial - Investimento em Moeda Estrangeira 
A exposição da SAG Gest e das Entidades incluídas no perímetro de consolidação ao risco de 
flutuação de taxas de câmbio é proveniente do Investimento Financeiro realizado na Participada 
Unidas S/A, Entidade sediada no Brasil que tem o Real Brasileiro como moeda funcional. 

Este Investimento encontra-se reconhecido na Demonstração da Situação Patrimonial 
Consolidada pelo valor de Eur mil 81.639,1, de acordo com o relatado na Nota 16. Este valor em 
Euro corresponde a R$ mil 361.816,9, ao câmbio de Eur 1 = R$ 4,431907, que vigorava em 30 
de Setembro de 2015. 

Em cada período de “reporting”, as Demonstrações Financeiras da Participada Unidas S/A, são 
convertidas com base na taxa de câmbio em vigor na data das Demonstrações Financeiras, de 
acordo com o que é referido na Nota 2.5 – Resumo das Principais Políticas Contabilísticas 
(Transacções em Moeda Estrangeira).  

As taxas de Câmbio entre o Euro e o Real Brasileiro em vigor em cada data de reporte, e que 
foram utilizadas de acordo com a política relatada são como segue: 

31 de Dezembro de 2013: Eur 1 = R$ 3,25109034 

30 de Junho de 2014:  Eur 1 = R$ 3,00995004 

31 de Dezembro de 2014: Eur 1 = R$ 3,21578667 

30 de Setembro de 2015: Eur 1 = R$ 4,43190700 

A flutuação das taxas de câmbio de mercado e a consequente utilização de taxas diferentes em 
cada período de reporte origina diferenças cambiais que são registadas em Capitais Próprios 
(Ajustamentos de Conversão de Moeda ou ‘Cummulative Translation Adjustments’). 

Pelo facto de não existir um mercado líquido onde se transaccione activamente o Real Brasileiro 
contra o Euro, o risco cambial associado a este Investimento é analisado e gerido em duas 
vertentes distintas, considerando que a sua exposição cambial total proveniente do Investimento 
em Moeda Estrangeira é composta por dois riscos diferentes e não relacionados: 

• Risco da variação do Real Brasileiro contra o Dólar Americano; e 

• Risco de variação do Dólar Americano face ao Euro.  

Em consequência, as decisões de cobertura dos dois riscos são independentes e as eventuais 
coberturas de risco são implementadas através da contratação de Instrumentos Financeiros 
distintos, relativamente aos riscos inerentes a cada uma destas vertentes.  

Quando aplicável, os resultados obtidos com estas coberturas são registados nos Capitais 
Próprios.  

Por outro lado, e de acordo com as políticas definidas, os custos de transacção e os potenciais 
impactos na posição de liquidez do Grupo associados à contratação de Instrumentos Financeiros 
de cobertura podem implicar que, em certos momentos, não se encontrem cobertas ou se 
encontrem apenas parcialmente cobertas, determinadas exposições. 

Durante os primeiros nove meses do exercício de 2015 não foram contratadas quaisquer 
coberturas de risco cambial e não existem quaisquer coberturas em vigor. 

Análise de Sensibilidade: 

Para efeitos de testes de sensibilidade da exposição da SAG Gest às variações cambiais 
decorrentes do Investimento na Participada Unidas S/A, foram considerados dois cenários 
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alternativos (um de valorização e outro de desvalorização) para cada um dos riscos envolvidos. 
Foram por isso considerados 4 cenários alternativos para a evolução do câmbio do Real Brasileiro 
face ao Euro: 

 Variações em relação a 30 de 
Setembro de 2015 

 Cenário 1 Cenário 2 
Variação do Real Brasileiro em relação ao Dólar Americano + 25% - 25% 
Variação do Dólar Americano em relação ao Euro + 10% - 10% 

 

Na realização dos testes de sensibilidade avaliou-se qual o impacto que as potenciais variações 
cambiais têm no valor do Activo, avaliado em Euros, quando comparado com o seu valor em 30 
de Setembro de 2015. Os resultados obtidos resumem-se no quadro seguinte (valores em Eur 
mil): 

 
2. Risco de Taxa de Juros - Passivos a Taxa de Juro Variável 
Apesar de a totalidade dos financiamentos contratados pela SAG Gest em Portugal ser 
remunerada com base na taxa de juro Euribor, acrescida de um “spread” de risco, em 30 de 
Setembro de 2015 não existiam quaisquer Instrumentos Financeiros para cobertura do risco de 
variação da taxa de juro. A decisão de contratar operações de cobertura de risco de variação de 
taxa de juro é casuística, e depende das expectativas de evolução das taxas de juro de mercado 
e do risco de liquidez associado aos instrumentos de cobertura, o que justifica a não existência 
de coberturas nesta data. 

b) Risco de Crédito 
A política da SAG Gest quanto à atribuição de limites para a concessão de crédito é feita com 
recurso a Empresas especializadas em análise do risco de crédito. 

A SAG Gest possui acesso às principais bases de dados do mercado que, juntamente com o seu 
corpo de análise técnica, lhe permitem ajuizar e minimizar claramente o risco creditício. 

A Nota 25 discrimina a antiguidade dos saldos de Contas a Receber. 
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c) Risco de Liquidez 
Este risco pode ocorrer se as fontes de financiamento (disponibilidades, fluxos de caixas libertos 
pelas operações, encaixes decorrentes de desinvestimentos, linhas de crédito, entradas de 
Accionistas) não satisfizerem as necessidades existentes, de forma a assegurar o cumprimento 
das obrigações decorrentes das actividades operacionais e de financiamento, os investimentos e 
o reembolso da dívida. 

i. Linhas de Crédito Contratadas 

Em 30 de Setembro de 2015, o valor das linhas de crédito contratadas, mas que não se 
encontrava utilizado, era de Eur mil 4.675,0. 

ii. Obrigações Contratuais (“Covenants”) Relacionadas com Empréstimos 

As principais obrigações contratuais do Grupo são relacionadas com os empréstimos obtidos 
(Nota 33) e respectivos juros. 

Alguns dos financiamentos listados na Nota 33 estão sujeitos à verificação de determinadas 
condições, entre as quais: 

• “Covenants” Financeiros 

Semestralmente, em relação às Demonstrações Financeiras Consolidadas ajustadas nos 
termos contratuais, de modo a eliminar o impacto da participação detida na Participada 
Unidas S/A: 

Dívida Líquida / EBITDA <10,5 

Dívida Líquida / Capital Próprio <3,5 

• “Ownership” 

Detenção, pela Accionista SGC – SGPS de, pelo menos, 50,1% do Capital Social e 
direitos de voto da SAG Gest. 

Manutenção pelo Senhor Dr. João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho, da participação 
de 99,8% no Capital Social e nos direitos de voto da Accionista SGC – SGPS. 

• Outros 

Manutenção dos Contratos de Importação para as Marcas Volkswagen, Audi e Skoda 
pela Subsidiária SIVA. 

“Negative Pledge” – impossibilidade de alienar ou onerar bens sem acordo prévio das 
Instituições Financeiras credoras. 

“Cross Default” – qualquer situação de incumprimento por parte da SAG Gest em algum 
dos contratos de financiamento implica uma situação de incumprimento em todos os 
restantes contratos de financiamento. 

Impossibilidade de realizar operações de Fusão ou de Cisão da SAG Gest sem prévia 
autorização das Instituições Financeiras credoras. 

39. RENDAS E ALUGUERES OPERACIONAIS 
Rendas e Alugueres como Locatário 
No desenvolvimento das suas actividades regulares, a SAG Gest assumiu responsabilidades com 
o aluguer de imóveis e com o aluguer operacional de viaturas. 

O quadro seguinte inclui o detalhe das responsabilidades futuras com rendas, tendo em conta os 
valores acordados nos contratos em vigor em 30 de Setembro de 2015. 
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Os contratos de aluguer de imóveis compreendem prazos de vigência entre 3 e 45 meses, 
enquanto os prazos de vigência dos contratos de aluguer operacional de viaturas variam entre 2 
e 17 meses. 

 
40. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
Em 30 de Setembro de 2015 e em 31 de Dezembro de 2014, tal como definido pelo IAS 39, o 
valor contabilístico de cada uma das seguintes categorias de activos e passivos financeiros, foi 
reconhecido como segue: 

 
41. COMPROMISSOS E CONTINGÊNCIAS 
a) Garantias 
i. À data de 30 de Setembro de 2015, existem garantias prestadas por terceiros não 

relacionados, a favor de Empresas do Grupo, no valor total de Eur mil 36.324,9 que se 
descriminam como se segue: 

 
ii. Como relatado nas Notas 33 e 37, a Accionista SGC – SGPS intervém como avalista ou 

fiadora em empréstimos bancários contratados pela SAG Gest ou pelas suas Subsidiárias 
que totalizam Eur mil 244.700,0. 

iii. A responsabilidade das Empresas incluídas na consolidação por garantias bancárias 
prestadas, a seu pedido, a favor de Terceiros era, em 30 de Setembro de 2015 de Eur mil 
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175.549,7 (Eur mil 150.148,5 em 31 de Dezembro de 2014), como indicado no quadro 
seguinte.  

 
iv. Conforme referido na Nota 33, para garantia do pagamento integral das responsabilidades 

associadas aos Programas de Papel Comercial no valor nominal de global de Eur mil 
206.000,0 contratados em 28 de Dezembro de 2010 nos termos do Acordo Quadro, a SAG 
Gest constituiu primeiro penhor, a favor das Instituições Financeiras, sobre a totalidade das 
acções que detém, representativas do capital social da Participada Unidas S/A. 

Posteriormente, em 12 de Agosto de 2013, no âmbito da operação de realização de 
Prestações Acessórias de Capital pela Accionista Principal S.A. relatada na Nota 31, foi 
celebrado, entre a Accionista Principal S.A. e as mesmas Instituições Financeiras que 
integram o Acordo Quadro da SAG, uma operação de financiamento na qual a SAG Gest 
participou na qualidade de garante, constituindo segundo penhor sobre a totalidade das 
acções que detém representativas do capital social da Participada Unidas S/A. 

v. De acordo com o referido na Nota 33, a totalidade das Unidades de Participação 
representativas do Capital Social do Fundo de Investimento Imobiliário Imocar foram 
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penhoradas como garantia do pagamento integral das responsabilidades associadas ao 
Empréstimo Bancário no valor nominal de Eur mil 34.169,7. 

b) Contingências 
i. A Administração Fiscal Portuguesa emitiu, à SAG Gest e a outras Entidades incluídas no 

perímetro de consolidação, notas de liquidação adicional em relação a Imposto Sobre o 
Rendimento de Pessoas Colectivas e Derrama devidos com referência aos exercícios de 
1999 a 2011 que totalizam Eur mil 4.191,3, e são como segue: 

   
As Entidades relevantes, por discordarem dos fundamentos que presidiram à emissão das 
referidas notas de liquidação adicional e relatórios de correcções da Matéria Tributável, 
instauraram, com respeito pelos prazos legais aplicáveis, processos de impugnação judicial 
em relação a cada uma delas, pelo que estes custos não se encontram reflectidos nas 
Demonstrações Financeiras referidas a 30 de Setembro de 2015.  

Como se refere na Nota 17, e no âmbito do regime excepcional de regularização de dívidas, 
aprovado em 31 de Outubro de 2013, a SAG Gest procedeu ao pagamento das quantias 
exequendas dos processos em curso, libertando as Garantias Bancárias apresentadas no 
âmbito dos respectivos processos de impugnação judicial, no valor de Eur mil 6.327,2. No 
entanto, e por não se ter alterado a disposição das Entidades face às liquidações adicionais, 
os processos de impugnação judicial seguem o seu curso normal. 

No decorrer do período de novos meses findo em 30 de Setembro de 2015, o valor das 
contingências referido no quadro acima foi reduzido, uma vez que foi recebido o valor de 
Eur mil 643,2 decorrente de duas decisões judiciais favoráveis à SAG Gest, no âmbito dos 
processos referentes à Derrama dos exercícios de 2008 e de 2011. 

Uma vez que os fundamentos utilizados pela Administração Fiscal Portuguesa para a 
emissão das notas de liquidação adicional relativas aos anos de 1999 a 2007 são 
substancial e materialmente idênticas aos utilizados em anterior nota de liquidação 
adicional respeitante aos exercícios de 1997 e de 1998, a opinião da Administração foi 
adicionalmente suportada pelo trânsito em julgado do Acórdão, favorável à SAG Gest, 
proferido em 10 de Março de 2009 pelo Tribunal Central Administrativo Sul em relação à 
impugnação da liquidação adicional respeitante aos exercícios de 1997 e de 1998. 
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Na opinião da Administração, suportada em pareceres emitidos pelos seus Advogados, são 
elevadas as possibilidades de sucesso dos referidos processos de impugnação, motivo 
pelo qual não foi constituída qualquer provisão relacionada com este assunto. 

ii. Na sequência dos acordos estabelecidos quando se concretizou a operação de aumento 
de capital da Participada Unidas S/A, subscrito na totalidade por três Fundos de 
Investimento Brasileiros, em 13 de Julho de 2011, a SAG Gest assumiu responsabilidade 
relativamente a contingências existentes e anteriores à data daquela operação, onde se 
poderão incluir processos fiscais ainda em curso, como segue: 

a. Em 21 de Maio de 2009, a Secretaria da Receita Federal Brasileira emitiu à Participada 
Unidas S/A autos de infracção relativos à cobrança de débitos de Imposto de Renda 
Sobre Pessoa Jurídica e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido relativos, 
principalmente, à dedutibilidade da amortização de ágio nos exercícios compreendidos 
entre 2004 e 2007, no valor actualizado total de $R mil 62.630 a 30 de Setembro de 
2015 ($R mil 62.010 a 31 de Dezembro de 2014). 

b. Em 11 de Dezembro de 2014, a Secretaria da Receita Federal Brasileira emitiu à 
Participada Unidas S/A autos de infracção relativos à cobrança de débitos de Imposto 
de Renda Sobre Pessoa Jurídica e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, relativos, 
principalmente, à dedutibilidade da amortização de ágio e despesas de contratos de 
“swap” referente ao exercício de 2009, no valor actualizado de $R mil 25.301 a 30 de 
Setembro de 2015 ($R mil 25.051 a 31 de Dezembro de 2014). 

A Participada, por discordar dos fundamentos que presidiram à emissão dos referidos 
autos, instaurou, com observância dos prazos legais aplicáveis, processos de impugnação 
administrativa em relação a cada um deles, e aguarda julgamento. 

Entretanto, na opinião da Administração da Participada, suportada em pareceres emitidos 
pelos seus Assessores Jurídicos, são apenas qualificados como possíveis os riscos de 
perda, na instância final dos referidos processos, razão pela qual não foi constituída 
qualquer provisão para este risco, no exercício findo em 31 de Dezembro de 2014 e no 
período de 9 meses findo em 30 de Setembro de 2015. Na data da emissão das 
Demonstrações Financeiras da Participada Unidas S/A e da preparação das 
Demonstrações Financeiras Consolidadas da SAG Gest, os referidos processos de 
impugnação encontravam-se em curso, e o seu andamento tem sido acompanhado pela 
Administração da SAG Gest. 

42. EVENTOS SUBSEQUENTES 
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 
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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. 

Os efeitos na Demonstração da Situação Patrimonial Consolidadas da SAG Gest das transacções 
incluídas no programa de capitalização acima descrito, caso estas tivessem sido adoptadas com 
efeitos à data de 30 de Setembro de 2015 seriam como se relata no quadro seguinte (valores não 
auditados).  

 

Venda Desreconhecime
nto

Total

Outros Activos Fixos 78,501 0 78,501
Investimentos em Associadas 81,658 (81,639) (81,639) 19
Dívidas de Terceiros - Entidades Relacionadas 121,534 0 121,534
Impostos Diferidos Activos 8,570 0 8,570

Activos Não Correntes 290,262 0 (81,639) (81,639) 0 208,623

Existências 187,857 0 187,857
Contas a Receber 76,906 0 76,906
Impostos Correntes Sobre o Rendimento 6,345 0 6,345
Outros Impostos 5,613 0 5,613
Caixa e Depósitos à Ordem 11,010 0 11,010

Activos Correntes 287,732 0 0 0 0 287,732

Activos não Correntes Detidos para Venda 0 0 0

TOTAL DO ACTIVO 577,994 0 (81,639) (81,639) 0 496,355

Capital Social, Prest. Acessórias, Reservas e Interesses que não controlam 48,792 0 48,792
Stock Options 282 (282) (282) 0
Prestações Acessórias 53,772 0 81,400 135,172
Ajustamentos de Conversão de Moeda (79,090) 79,090 79,090 0
Resultados Transitados (86,748) 0 (86,748)
Resultado do Exercício (5,450) 100,000 (160,447) (60,447) (65,898)

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA (68,443) 100,000 (81,639) 18,361 81,400 31,318

Empréstimos de Médio e Longo Prazo 265 0 265
Impostos Diferidos Passivos 1,924 0 1,924
Provisões 3,690 0 3,690

Passivos Não Correntes 5,879 0 0 0 0 5,879

Empréstimos de Curto Prazo 304,628 (100,000) (100,000) (81,400) 123,228
Contas a Pagar 309,134 0 309,134
Impostos Correntes Sobre o rendimento 1,445 0 1,445
Outros Impostos a Pagar 25,350 0 25,350

Passivos Correntes 640,558 (100,000) 0 (100,000) (81,400) 459,158

TOTAL DO PASSIVO 646,436 (100,000) 0 (100,000) (81,400) 465,036

TOTAL DO PASSIVO E SITUAÇÃO LÍQUIDA 577,994 0 (81,639) (81,639) 0 496,355

Reportado
Prestações 

Acessórias de 
Capital

Ajustado

Venda da Unidas

30 de Setembro de 2015

Demonstração da Situação Financeira Consolidada
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