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RELATÓRIO DE GESTÃO   
 

ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL 
 
O ano de 2010 caracterizou-se pela recuperação generalizada da atividade económica a nível mundial, na 
sequência de uma contração global profunda, sincronizada e prolongada. Esta ocorreu de um modo heterogéneo 
entre regiões e verificou-se sobretudo na primeira metade do ano. Segundo a Comissão Europeia, o PIB mundial 
excluindo a União Europeia deverá crescer cerca de 5 por cento em 2010, enquanto que na área do euro a 
actividade económica registará uma evolução moderada do PIB de apenas 1.7 por cento. 
 
O crescimento económico mundial deveu-se sobretudo à robustez do crescimento verificado nas economias de 
mercado emergentes, em especial na Ásia, tendo o contributo do conjunto das economias avançadas sido mais 
modesto. 
 
Apesar de se esperar que várias economias de mercado emergentes continuem a estimular o crescimento 
económico, impulsionado pelo comércio mundial, pelo desenvolvimento nos mercados de matérias primas e pela 
dinâmica da procura interna, existe um nível elevado de incerteza sobre a sustentabilidade da recuperação a nível 
internacional. 
 
Nas economias avançadas, persiste alguma fragilidade e risco de contração devido à turbulência nos mercados 
financeiros, em consequência do aumento do risco soberano, associado ao aumento significativo dos défices 
orçamentais e da dívida pública. Os planos orçamentais já implementados permitiram uma melhoria nas contas de 
2010, embora as perspetivas a médio prazo continuem a exigir medidas adicionais de consolidação, em particular 
em alguns países da zona euro em que a pressão financeira tem sido mais acentuada. 
 
ECONOMIA PORTUGUESA 
 
Depois de, em 2009, a economia portuguesa ter registado a maior contração da atividade das últimas décadas, as 
atuais projeções apontam para uma recuperação do ritmo de crescimento em 2010, ainda que o nível do PIB se 
mantenha abaixo do registado em inicio de 2008, tal como na generalidade das economias avançadas. 
 
As projeções do Banco de Portugal apontam para um crescimento da atividade económica em 2010 de 1.3 por 
cento, mas caracterizado por uma pronunciada desaceleração, na parte final do ano. Esta evolução estará a 
refletir nomeadamente a revisão das expectativas dos agentes económicos, na sequência das medidas 
anunciadas para o Orçamento de Estado para 2011, bem como a deterioração continuada das condições no 
mercado de trabalho. 
 
O crescimento da atividade económica, reflete dinâmicas distintas entre a procura externa e interna. Por um lado, 
projeta-se um forte crescimento das exportações, num contexto de aumento dos fluxos comerciais à escala global, 
por outro lado, não obstante o dinamismo do consumo privado registado no primeiro semestre, é esperada uma 
quebra de todas as componentes da procura interna. 
 
Neste contexto é de referir o fraco desempenho do investimento, uma componente da despesa cujo dinamismo é 
fundamental para assegurar um crescimento sustentado da economia, que deverá  voltar a registar uma queda em 
2010, embora mais moderada que a observada em 2009.  A queda da FBCF em 2010 foi generalizada a todas as 
suas componentes, com exceção do “Material de Transporte” que registará um aumento significativo. Assim, a  
FBCF em Máquinas e Equipamentos  deverá apresentar uma contração de 6.2 por cento e a FBCF “Construção” 
deverá registar uma nova queda  em 2010 (5.1 por cento), consistente com a evolução dos indicadores de 
confiança do sector  e das vendas de cimento para o mercado interno. A evolução desta componente continua a 
ser influenciada pelo comportamento relativo à aquisição de habitação pelos particulares que apresenta uma 
quebra pelo décimo ano consecutivo. 
 
A evolução do investimento privado reflete fundamentalmente a deterioração das perspetivas quanto à evolução 
da procura interna e do rendimento futuro das famílias num contexto de condições mais restritivas de acesso ao 
crédito. A trajetória marcadamente descendente do investimento empresarial desde 2007, que é idêntica à da 
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FBCF total, continuará a contribuir para limitar o crescimento futuro da economia portuguesa. 
 
 
ATIVIDADE EMPRESARIAL 
 
O momento atual da economia tem determinado fortes restrições à atividade da J.Soares Correia e do setor em 
geral, quer pela  via da redução do investimento verificado, mas também pela degradação na situação financeira 
das empresas de um modo geral,  proporcionado pela conjugação de vários fatores, entre os quais se destacam o 
constrangimento no acesso ao crédito, o aumento dos spreads bancários, o esmagamento das margens de 
negócio bem como os atrasos nos pagamentos, sobretudo, por parte do estado. 
 
Com efeito, cada vez mais, os níveis e exigências de competitividade são mais altos e dependem da capacidade 
das organizações se afirmarem pela sua diferenciação e qualidade. 
 
Na verdade, vivemos um tempo caracterizado por alterações estruturais, cabendo ao empresário o importante 
papel de antecipar a mudança, o que implica um esforço permanente de reorganização e modernização das 
empresas. 
 
A J Soares Correia, acreditando e pautando-se por esses princípios, não obstante as dificuldades, conseguiu por 
mais um ano, manter a sua carteira de cerca de 2500 clientes ativos, com representatividade em todo o pais . 
 
Num esforço de melhoria continua e com a motivação dos nossos colaboradores, continuamos a trabalhar para 
uma melhor organização interna, servimos em média 90 clientes por dia, o que nos tem permitido melhorar a 
imagem da empresa e aumentar a satisfação dos nossos clientes. O facto da  empresa continuar certificada pela 
Norma ISO 9001:2008, pelo 9º ano consecutivo, continua a ser um elemento de diferenciação da concorrência e 
de vantagem competitiva. 
 
Foi possível, neste contexto, mitigar o forte e negativo impacto do momento económico   em que vivemos, e assim 
manter o volume de vendas próximo do ano transato. O leque alargado de produtos siderúrgicos comercializados, 
a capacidade financeira existente para cobertura de stocks e a estratégia, iniciada em 2009, de conquistar 
determinados nichos de mercado, permitiram  o aumento da tonelagem vendida em alguns produtos e assim 
minimizar a queda das vendas do varão para betão, material que está intimamente ligado ao setor da Construção 
Civil e Obras Públicas. 
 
O ano de 2010 foi também caracterizado pela adequação dos investimentos, nomeadamente em equipamento de 
transporte, às necessidades do mercado. A redução de atividade verificada,  conforme mencionado, levou a uma 
politica de  racionalização dos nossos  Ativos Tangíveis. 
 
A J.Soares Correia, de uma forma consistente ao longo da sua existência,  tem conduzido a sua gestão por um 
rigoroso controlo da sua atividade comercial, nomeadamente  nos saldos de clientes e stocks, de forma a que o 
processo de crescimento seja sobretudo sustentado nos meios libertos pela atividade. Assim, em mais um ano de 
fortes desafios, a empresa reduziu o seu endividamento bancário em aproximadamente 14 por cento, cerca de 3 
Milhões de Euros, mantendo o nível de faturação, o que lhe proporcionou um rácio de autonomia financeira de 
aproximadamente 50 por cento. 
 
O valor do ativo circulante em finais de 2010 é de cerca de 2,5 vezes superior à divida liquida bancária o que 
confere um grau de liquidez à empresa que lhe permitirá continuar a aceder a fontes de financiamento  externas  a 
preços  compatíveis com os meios libertos pela atividade.  
 
Consideramos esta politica a adequada e a única possível para as empresas poderem   progredir, quando se 
adivinham grandes dificuldades no acesso ao crédito por parte de todos os agentes económicos. 
  
Desde meados de 2009,a empresa tem vindo a adequar a sua estrutura de custos a níveis de faturação que se 
adivinham no futuro mais reduzidos nomeadamente em tonelagem. Assim, iniciou um processo de redução de 
colaboradores que proporcionou uma redução de efetivos em 14 colaboradores o que corresponde a 9% do total 
de colaboradores da empresa. Esta iniciativa em nada diminuirá a capacidade comercial da JSC nem de continuar 



  R e l a t ó r i o  e  C o n t a s  2 0 10 
J. Soares Correia – Armazéns de Ferro, S.A. 

                     

                
     José António Gomes da Silva 
(Técnico Oficial de Contas nº15575)                                                                                                                                                                                     

6 

a prestar um serviço de excelência para com os seus clientes, já que a mesma assenta num processo de 
eficiência operativa. 
 
SITUAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA 
 
O quadro seguinte espelha a evolução dos principais indicadores da situação empresarial. 
 

Rubricas 2010 2009
Variação 
2009/2010

% Variação 
2009/2010

Volume de Vendas 71.227.162,76 71.926.975,78 (699.813,02) -1%

Margem Bruta 10.162.309,52 5.776.648,18 4.385.661,34 76%

Margem Bruta (%) 14% 8% 6% 78%

Resultados Antes de Depreciação,gastos de Financiamento e impostos (EBITDA) 4.344.288,75 2.512.842,08 1.831.446,67 73%

Resultado Operacional antes de gastos de Financiamento e impostos (EBIT) 3.430.663,36 1.527.341,65 1.903.321,71 125%

Resultados antes de Impostos (RAI) 2.573.575,85 808.736,87 1.764.838,98 218%

Resultados Líquidos 1.849.488,76 601.636,01 1.247.852,75 207%

(valores expressos em euros)

 
 
O ano de 2010 permitiu uma recuperação dos resultados da empresa para um nível de faturação idêntico ao 
verificado no ano anterior. Para tal, contribuiu decisivamente a evolução favorável dos preços dos produtos 
siderúrgicos, fundamentalmente na primeira metade do ano, permitindo uma evolução da margem bruta de 
comercialização de 8 por cento para 14 por cento, que mais compensou a redução em tonelagem vendida. 
 
O EBITDA cresceu 73%, passando de 2.513 milhares de euros para  4.344 milhares de euros,  motivado como se 
disse,  pelo crescimento da margem bruta de comercialização,  apesar da  estrutura de custos ter sofrido ao nível 
das despesas com pessoal  um aumento de 6 por cento face ao ano anterior, justificado especialmente pela 
alteração da contabilização dos resultados  distribuídos a colaboradores   que,  por imposição do Sistema de 
Normalização Contabilistico  e visando maximizar a eficiência fiscal, passaram a ser considerados como um custo 
do exercício. Ao nível das outras rubricas de custos apenas podemos realçar a redução em aproximadamente 5 
por cento dos FSE, em linha com a política de racionalização de custos. 
 
Os custos financeiros, e apesar do aumento dos spreads do crédito, tiveram um ligeiro crescimento de 
aproximadamente € 65 mil, que correspondeu a um aumento de 0.7 por cento, continuando com níveis reduzidos 
e representando apenas 1.4 por cento das vendas. 
 
Foi constituída uma imparidade para dividas a receber de clientes de aproximadamente 540 mil euros que, 
associada à politica comercial da empresa, de cobrir com seguro de crédito grande parte das  suas vendas, se 
considera suficiente face ao conhecimento atual da sinistralidade  associada à sua carteira de crédito. 
 
A taxa de IRC sofreu um agravamento de mais 3% face ao ano anterior, motivado essencialmente, pelo 
lançamento de um novo imposto, derrama estadual, sobre os resultados.   
 
Os resultados líquidos foram de € 1.849 mil a que corresponde um aumento de 207 por cento face ao ano anterior, 
sendo o corolário das situações acima mencionadas. 
 
 
PERSPETIVAS PARA 2011 
 
A evolução da economia portuguesa no próximo ano será fortemente condicionada pelos processos de 
consolidação orçamental e de redução do endividamento público e privado afetando sobretudo os setores menos 
expostos ao exterior. Apesar do impacto contracionista associado a esses processos no curto prazo, este esforço 
é inevitável no atual enquadramento económico financeiro e afigura-se central para assegurar um crescimento 
sustentado a médio prazo. 
 
As perspetivas apontam para uma queda da atividade económica de (-1.3%) do PIB , justificada como se disse,  
por um conjunto de politicas de consolidação das contas públicas e também pela manutenção de uma conjuntura 
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externa desfavorável do ponto de vista do financiamento. O crédito à economia não funcionará como indutor do 
crescimento económico, como aconteceu num passado recente e chegou novamente a altura de as famílias 
reporem  níveis de poupanças mais adequados às suas necessidades futuras  e  as empresas reconstruirem 
balanços, recorrendo essencialmente a meios gerados internamente para financiarem a sua atividade. 

 
Acresce ainda que as perspetivas dadas pelo BCE de aumento das taxas diretoras  e o aumento significativo dos 
spreads associado ao risco soberano da República deverão penalizar a procura interna. Fundamental para 
atenuar este cenário será a manutenção de uma conjuntura favorável externa nomeadamente dos principais 
parceiros comerciais. 
 
A nível setorial, antecipa-se que o crescimento esteja concentrado nos setores de bens e serviços transacionáveis 
– industria transformadora e atividades do setor dos serviços orientados para a exportação – num quadro em que 
o crescimento da atividade  económica  mundial será o polo dinamizador da procura global. A atividade nos 
setores da construção e de serviços não transacionaveis  será fortemente condicionada pela contração da procura 
interna. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Aos nossos colaboradores agradecemos a colaboração e o esforço acrescido com que se empenham na 
concretização dos objectivos da gestão e da qualidade, que contribuem para garantir que a J Soares Correia seja 
uma empresa de referencia no mercado e preparada para enfrentar os desafios atuais e futuros. 
 
Uma palavra muito especial é devida aos nossos clientes, com os quais se pretende cada vez mais consolidar o 
bom relacionamento institucional. Aos restantes stakeholders, sobretudo instituições financeiras e fornecedores, 
os nossos agradecimentos. 
 
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
 
Tendo como finalidade o reforço dos capitais próprios da empresa, propomos que aos resultados líquidos 
apurados no exercício no montante de € 1.849.488,76, seja dada a seguinte aplicação: 
 
Remunerações aos administradores e empregados trabalhadores   €     142.570,00 
Reservas livres                                                                                   €  1.706.918,76                              
 
 
Maia, 4 de Março de 2010 
 
 
 
 
 
 
O Conselho de Administração 
 
 
Joaquim Alberto Correia dos Santos – Presidente 
Maria Paula Carvalho Correia dos Santos - Vogal 
Fernando  António de Oliveira Pinto - Vogal 
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Anexo I 

 

Artigo 447º CSC 

Nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 447º do Código das Sociedades Comerciais, informa-se que a 
participação dos membros do Conselho de Administração no capital da sociedade, à data de 31 de Dezembro de 
2010, era a seguinte: 

 

ADMINISTRAÇÃO: 

 

Joaquim Alberto Correia dos Santos – Presidente     276 acções 

 

Artigo 448º CSC 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 448º do Código das Sociedades Comerciais, informa-se que a 
JSC – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., à data de 31 de Dezembro de 2010, era detentora de 
mais de metade do capital social, ou seja, 760.890 acções. 
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31.12.2010 31.12.2009
ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis 2,3,12,14 7.438.953,10 7.917.045,60

Propriedades de investimento 2,3,13,14 2.171.045,98 2.238.176,00
Goodwill 0,00
Activos intangíveis 2,3,15 41.855,95 18.541,14
Activos biológicos 0,00
Participações financeiras - Método da equivalência patrimonial 0,00
Participações financeiras - Outros métodos 2,16 24.370,49 24.370,49

Accionistas/Sócios 0,00
Outros activos financeiros 17,28 3.500.000,00 3.552.000,00
Activos por impostos diferidos 0,00

13.176.225,52 13.750.133,23
Activo corrente
Inventários 3,6,19 17.176.439,42 18.173.618,11

Activos biológicos 0,00
Clientes 3,2 24.705.689,82 24.008.933,77
Adiantamentos a fornecedores 0,00
Estado e outros entes públicos 3,24 1.497,32 489.329,19
Accionistas/Sócios 3,28 261.000,00 0,00
Outras contas a receber 2,3,21 164.598,82 402.656,99

Diferimentos 3 73.178,63 134.534,33
Activos financeiros detidos para negociação 0,00
Outros activos financeiros 17,28 564.000,00 0,00
Activos não correntes detidos para venda 0,00
Caixa e depósitos bancários 3,4 2.170.868,20 6.627.210,98

45.117.272,21 49.836.283,37
Total do ACTIVO 58.293.497,73 63.586.416,60
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO

Capital realizado 3,22 4.250.000,00 4.250.000,00
Acções próprias 3 (425.000,00) (425.000,00)
Outros instrumentos de capital próprio 0,00
Acções Próprias - Descontos e prémios 3 (1.066.185,20) (1.066.185,20)

Reservas legais 22 944.914,09 944.914,09
Outras reservas 21.655.593,63 21.213.157,62
Resultados transitados 2,14 1.059.163,86 1.036.318,26
Ajustamentos em activos financeiros 0,00
Excedentes de revalorização 14 602.068,44 622.714,04
Outras variações no capital próprio 2 2.475,47 5.776,03

Resultado líquido do período 2,3 1.849.488,76 601.636,01
Interesses minoritários 0,00

Total do Capital Próprio 28.872.519,05 27.183.330,85

PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões 3 29.657,91 29.657,91
Financiamentos obtidos 2,23 2.455.789,64 1.428.340,55
Responsabilidades por benefícios pós-emprego 0,00
Passivos por impostos diferidos 0,00
Outras contas a pagar 0,00

2.485.447,55 1.457.998,46
Passivo corrente
Fornecedores 2,3 5.588.713,97 6.196.952,18
Adiantamentos de clientes 84.320,89
Estado e outros entes públicos 3,24 1.528.329,74 446.234,02
Accionistas/Sócios 0,00
Financiamentos obtidos 2,23 19.173.957,43 27.796.613,98

Outras contas a pagar 2,25 638.001,49 420.966,22
Diferimentos 2 6.528,50 0,00
Passivos financeiros detidos para negociação 0,00
Outros passivos financeiros 0,00
Passivos não correntes detidos para venda 0,00

26.935.531,13 34.945.087,29
Total do Passivo 29.420.978,68 36.403.085,75
Total do Capital Próprio e do Passivo 58.293.497,73 63.586.416,60

Notas
Datas

RUBRICAS

Balanço em 31.12.2010 e 31.12.2009 
(valores expressos em euros)
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2010 2009

Vendas e serviços prestados + 3,5 71.227.162,76 71.926.975,78

Subsídios à exploração + 0,00

Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos +/- 0,00

Variação nos inventários da produção +/- 0,00

Trabalhos para a própria entidade + 0,00

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas - 6 (61.064.853,24) (66.150.327,60)

Fornecimentos e serviços externos - 29 (2.080.656,24) (2.164.549,76)

Gastos com pessoal - 2,3,7 (3.689.561,18) (3.448.675,66)

Imparidades de inventários (perdas/reversões) -/+ 0,00 1.026.274,00

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -/+ 3,20 (541.550,54) 536.726,10

Provisões (aumentos/reduções) -/+ 0,00 0,00

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -/+ 0,00 0,00

Aumentos/Reduções de justo valor +/- 0,00 0,00

Outros rendimentos e ganhos + 4,8 1.837.926,63 1.707.869,70

Outros gastos e perdas - 9 (1.344.179,44) (921.450,48)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA) = 4.344.288,75 2.512.842,08

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -/+ 3,12,13,15 (913.625,39) (985.500,43)

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -/+ 0,00

Resultado operacional,antes de gastos de financiamento e impostos (EBIT) = 3.430.663,36 1.527.341,65

Juros e rendimentos similares obtidos + 5,10 180.930,33 254.737,95

Juros e gastos similares suportados - 3,11 (1.038.017,84) (973.342,73)

Resultado antes de impostos = 24 2.573.575,85 808.736,87

Imposto sobre rendimento do período -/+ 2,3,24 (724.087,09) (207.100,86)

Resultado liquido do período = 1.849.488,76 601.636,01
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado 

líquido do período
0,00

Resultado líquido do período atribuível a: (2) 0,00

Detentores de capital da empresa-mãe +/- 0,00

Interesses minoritários +/- 0,00

= 0,00 0,00

Resultado por acção básico 2,42 0,79

(valores expressos em euros)

NOTAS
Períodos

RENDIMENTOS E GASTOS

. 
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2010 2009

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de clientes +  2,3 e 20 83.331.730,16 86.680.323,33

Pagamentos a fornecedores -  2,3,  e 25 (68.654.848,76) (75.139.548,12)

Pagamentos ao pessoal -  3 e 7 (3.557.923,65) (3.657.323,31)

Caixa gerada pelas operações +/- 11.118.957,75 7.883.451,90

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -/+  3 e 24 338.119,34 (2.501.155,72)

Outros recebimentos/pagamentos +/-  3,21 e 25 (6.396.642,31) (5.585.334,72)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) +/- 5.060.434,78 (203.038,54)

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis -  2,3 e 12 (341.896,06) (484.596,71)

Activos intangíveis -  2,3 e 15 (137.992,71) (75.876,86)

Propriedades de Investimento -  2,3 e 13 (150.000,00)

Investimentos financeiros -

Outros activos financeiros - 0,00

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis +  2,3 e 12 12.240,91 33.850,00

Activos intangíveis Investimentos financeiros +

Propriedades de Investimento +  2,3 e 13 182.848,41 117.329,30

Outros activos +

Subsídios ao investimento +

Juros e rendimentos similares +  2,3 e 10 29.549,05 16,00

Dividendos +

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) +/- (255.250,40) (559.278,27)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos +  2, 3 e 23 10.921.586,44

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio +

Cobertura de prejuízos +

Doações +

Outras operações de Financiamento +  2 e 3 70.000,00

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos -  2, 3 e 23 (8.253.318,98) (118.284,61)

Juros e gastos similares -  2,3 e 11 (862.208,18) (1.086.481,47)

Dividendos -  2 e 3 (2.508.004,82)

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio -

Outras operações de financiamento -

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) (9.115.527,16) 7.278.815,54

Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) (4.310.342,78) 6.516.498,73

Efeito das diferenças de câmbio +/-

Transferencias para Investimentos Financeiros +/-  2,3 e 16 (10.000,00)

Caixa e seus equivalentes no início do período +/- 4 6.627.210,98 120.712,25

Caixa e seus equivalentes no fim do período +/- 4 2.316.868,20 6.627.210,98

(valores expressos em euros)

RUBRICAS S
Períodos

Demonstração de fluxos de caixa do período findo em 31.12.2010 e 31.12.2009
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Capital 

realizado

Acções 

próprias

Prestações 

suplementar

es e outros 

instrumento

s de capital 

próprio

Prémios de 

emissão

Reservas 

legais
Outras reservas

Resultados 

transitados

Ajustamento

s em activos 

financeiros

Excedentes de 

revalorização

Outras 

variações 

no capital 

próprio

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2009 1 22 4.250.000,00 (425.000,00) (1.066.185,20) 944.914,09 16.943.512,12 7.008.195,50 1.661.232,30 29.316.668,81 29.316.668,81

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção de novo referencial 

contabilístico
1.015.209,45 (1.015.209,45) 9.076,59 9.076,59 9.076,59

Aplicação do Resultado Liquido de 2008 4.269.645,50 (4.508.845,50) (239.200,00) (239.200,00)

Alterações de políticas contabilísticas 0,00 0,00

Diferenças de conversão de demonstrações 

financeiras
0,00 0,00

Realização do excedente de revalorização de 

activos fixos tangíveis e intangíveis
23.308,81 (23.308,81) 0,00 0,00

Excedentes de revalorização de activos fixos 

tangíveis e intangíveis e respectivas variações
14 0,00 0,00

Ajustamentos por impostos diferidos 0,00 0,00

Outras alterações reconhecidas no capital 

próprio
(3.300,56) (3.300,56) (3.300,56)

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.269.645,50 (3.470.327,24) 0,00 (1.038.518,26) 5.776,03 0,00 (233.423,97) 0,00 (233.423,97)

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 2 601.636,01 601.636,01 601.636,01

RESULTADO INTEGRAL 4=2+3 601.636,01 368.212,04 0,00 368.212,04

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL 
NO PERÍODO

0,00

Realizações de capital 0,00 0,00

Realizações de prémios de emissão 0,00 0,00

Distribuições (2.501.550,00) (2.501.550,00) (2.501.550,00)

Entradas para cobertura de perdas 0,00 0,00

Outras operações 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.501.550,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.501.550,00) 0,00 (2.501.550,00)

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2009 6=1+2+3+5 4.250.000,00 (425.000,00) 0,00 (1.066.185,20) 944.914,09 21.213.157,62 1.036.318,26 0,00 622.714,04 5.776,03 601.636,01 27.183.330,85 0,00 27.183.330,85

Demonstração das alterações no capital próprio no período 2009
(valores expressos em euros)

DESCRIÇÃO NOTAS

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe

Interesses 

minoritários

Total do Capital 

Próprio
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Capital 

realizado

Acções 

próprias

Prestações 

suplementar

es e outros 

instrumento

s de capital 

próprio

Prémios de 

emissão

Reservas 

legais
Outras reservas

Resultados 

transitados

Ajustamento

s em activos 

financeiros

Excedentes de 

revalorização

Outras 

variações 

no capital 

próprio

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2010 6 22 4.250.000,00 (425.000,00) 0,00 (1.066.185,20) 944.914,09 21.213.157,62 1.637.954,27 0,00 622.714,04 5.776,03 27.183.330,85 0,00 27.183.330,85

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção de novo referencial 

contabilístico
0,00 0,00

Aplicação do Resultado Liquido de 2009 442.436,01 (599.436,01) (157.000,00) (157.000,00)

Alterações de políticas contabilísticas 0,00 0,00

Diferenças de conversão de demonstrações 

financeiras
0,00 0,00

Realização do excedente de revalorização de 

activos fixos tangíveis e intangíveis
14 20.645,60 (20.645,60) 0,00 0,00

Excedentes de revalorização de activos fixos 

tangíveis e intangíveis e respectivas variações
0,00 0,00

Ajustamentos por impostos diferidos 0,00 0,00

Outras alterações reconhecidas no capital 

próprio
(3.300,56) (3.300,56) (3.300,56)

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.436,01 (578.790,41) 0,00 (20.645,60) (3.300,56) 0,00 (160.300,56) 0,00 (160.300,56)

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 1.849.488,76 1.849.488,76 1.849.488,76

RESULTADO INTEGRAL 9=7+8 1.849.488,76 1.689.188,20 0,00 1.689.188,20

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL 
NO PERÍODO

Realizações de capital 0,00 0,00

Realizações de prémios de emissão 0,00 0,00

Distribuições 0,00 0,00

Entradas para cobertura de perdas 0,00 0,00

Outras operações 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2010 11=6+7+8+10 14,22 4.250.000,00 (425.000,00) 0,00 (1.066.185,20) 944.914,09 21.655.593,63 1.059.163,86 0,00 602.068,44 2.475,47 1.849.488,76 28.872.519,05 0,00 28.872.519,05

Demonstração das alterações no capital próprio no período 2010
(valores expressos em euros)

DESCRIÇÃO NOTAS

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe

Interesses 

minoritários

Total do Capital 

Próprio
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Anexo às demonstrações financeiras da J. Soares Correia – Armazéns de Ferro, S.A. para o período findo em 31 
de Dezembro de 2010. 
 
 
1. Identificação da entidade 
 
A J. Soares Correia – Armazéns de Ferro, S.A. é uma sociedade anónima com sede na Rua do Outeiro – Folgosa, na Maia, 
Portugal. O seu principal centro de negócio é exercido no mesmo local, sendo a sua actividade principal o comércio 
por grosso de ferro e aço. A empresa é detida em 99,46% pela J. S.C – S.G.P.S, S.A sediada na mesma morada. 
 
 
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas no quadro do SNC – Sistema de Normalização Contabilística, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 Julho, de acordo com a estrutura conceptual, normas 
contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas consignadas, respectivamente, nos Avisos 
15652/2009, 15655/2009 e 15653/2009, de 27 Agosto (publicados em 07 Setembro), e estão de acordo com a 
modelização e codificação aprovadas pelas Portarias 986/2009, de 07 Setembro, e 1011/2009, de 09 Setembro. 
 
 
Identificação das normas que tenham sido derrogadas, sua justificação e efeitos nas demonstrações 
financeiras 
 
 
Norma derrogada: NCRF 25 – Impostos sobre o rendimento 
 
Justificação: A sociedade não procedeu ao reconhecimento dos Impostos Diferidos referentes ao Excedente de 
Revalorização não realizado e ao Subsídio, ambos registados no Capital Próprio, pelo facto do seu efeito não ser 
material. 
 
Efeitos nas demonstrações financeiras: o seu reconhecimento implicaria uma redução do Capital Próprio por 
contrapartida do Passivo, no valor de € 48.848,51, em 2009 e de € 46.037,22, em 2010. Por sua vez, o resultado 
líquido do exercício seria inferior em € 2.470,73, em 2009 e € 2.188,43, em 2010. 
 

Indicação e comentários de contas que não sejam comparáveis com o período anterior 

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de Dezembro de 2010 são comparáveis 
com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2009, à excepção do 
tratamento da participação nos lucros dos empregados. A sociedade optou pelo uso da isenção prevista na NCRF 
3 – Adopção pela primeira vez das normas contabilísticas e de relato financeiro associada aos benefícios dos 
empregados. Com base neste normativo, desde que a entidade tenha condições para cumprir este benefício aos 
empregados e possa efectuar uma estimativa fiável desses valores, deve reconhecer o custo esperado dos 
pagamentos de participação nos lucros. 
 
Neste sentido, em 2009, o tratamento contabilístico foi o preconizado pelo Plano Oficial de Contabilidade, pelo que 
o reconhecimento apenas foi efectuado em 2010 com a deliberação da Assembleia Geral. 
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Adopção pela primeira vez das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro 
 
Referencial anterior: POC (aplicado até 31 de Dezembro de 2009) 
 
Primeiras demonstrações financeiras elaboradas ao abrigo do SNC: exercício iniciado em 01 de Janeiro de 2010. 
 
Data da transição: 01 de Janeiro de 2010 
 
a) Forma como a transição dos PCGA anteriores para as NCRF afectou a posição financeira, o 
desempenho financeiro e os fluxos de caixa relatados 

 
As demonstrações financeiras comparativas de 2009 foram reexpressas de acordo com a NCRF 3 - Adopção pela 
primeira vez das normas contabilísticas e de relato financeiro; os ajustamentos foram registados em resultados 
transitados, conforme estabelecido nessa norma 
 
As diferenças existentes entre o SNC e o POC provocaram as seguintes alterações: 
 
 
Reclassificações 
 
1. Reclassificação para Investimentos Financeiros das acções Norgarante, no valor de € 10.000,00, adquiridas no 

âmbito do PME Invest, anteriormente classificadas em Títulos Negociáveis. A realização deste activo apenas 
ocorrerá no término do financiamento, cujo prazo é superior a 12 meses. 
 

2. Reclassificação para Financiamentos Obtidos dos financiamentos por locação financeira, anteriormente 
classificados em Fornecedores de Imobilizado. Esta rubrica apresentava a seguinte decomposição:  

      € 428.340,55 não corrente e € 202.620,74 corrente. 
 

3. Reclassificação de Acréscimos de Proveitos para Outras Contas a receber, no valor de € 88.386,07. 
 

4. Reclassificação de Acréscimos de Custos para Outras Contas a pagar, no valor de € 365.445,56. 
 

5. Reclassificação do subsídio do IAPMEI, anteriormente classificado em Proveitos Diferidos para a rubrica 
Outras variações no capital próprio – Subsídios, no valor de € 5.776,03. 

 
6. Reclassificação para Propriedades de Investimento dos imóveis, terrenos e edifícios, cuja quantia escriturada 

ascendia a € 977.594,11 anteriormente registados em Imobilizado Corpóreo, bem como o adiantamento 
efectuado para aquisição de nova propriedade, no valor de € 675.000,00, tendo em conta que se destinam à 
obtenção de renda e/ou valorização do capital investido.  

 
7. Reclassificação para Activo Fixo Intangível de licenças de programas de computadores, anteriormente 

classificadas em Imobilizado Corpóreo. Em 31 Dezembro de 2009, a sua quantia escriturada ascendia a € 
18.541,14. 

 
Reconhecimentos 

 
1. Reconhecimento da responsabilidade por letras descontadas em Financiamentos Obtidos no valor de € 

1.022.007,97. Esta responsabilidade era anteriormente deduzida às dívidas de clientes e divulgada no Anexo 
ao Balanço e Demonstração de Resultados. 
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b) Reconciliação do resultado líquido do período e do capital próprio de 2009 

Capital próprio 27.177.554,82 5.776,03 27.183.330,85

Resultados transitados: (2.200,00) 1.038.518,26 0,00 1.036.318,26

              Outros 1.038.518,26

Resultado líquido 601.636,01 601.636,01

Outras rubricas 26.578.118,81 (1.032.742,23) 25.545.376,58

              Outros (1.032.742,23)

(valores expressos em euros)

Reconciliação do capital próprio e do resultado 
líquido segundo os PCGA anteriores e as 

NCRF's
POC

Reconciliação

SNC
Ajustamentos Erros

 
 
3.Principais políticas contabilísticas, estimativas e julgamentos relevantes 
 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da empresa, mantidos 
de acordo com a estrutura conceptual e as normas contabilísticas e de relato financeiro aplicáveis, com o objectivo 
de proporcionar aos seus utentes uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira, do desempenho 
(resultados) e das alterações na posição financeira da empresa (fluxos de caixa e alterações dos capitais 
próprios). 
 

Bases de mensuração e políticas contabilísticas: 
 
As principais bases de mensuração apresentam-se no quadro seguinte: 
 

Investimentos financeiros Custo menos perdas por imparidade 

Propriedades de investimento Custo menos perdas por imparidade e depreciações 

Activos fixos tangíveis Custo menos perdas por imparidade e depreciações 

Activos intangíveis Custo menos perdas por imparidade e amortizações 

Inventários Custo de aquisição menos perdas por imparidade 

Contas a receber Custo menos perdas por imparidade 

Caixa e equivalentes Custo 

Instrumentos capital próprio da 
sociedade 

Quantias efectivamente recebidas 

Contas a pagar Custo 

Réditos Valor nominal bruto das quantias recebidas / a receber 
Juros suportados Custo 
Provisões Melhor estimativa do valor presente da obrigação 
Impostos sobre o rendimento Impostos correntes: taxas vigentes 

Transacções e saldos em 
moeda estrangeira 

Transacções: taxa câmbio da data respectiva 
Itens monetários: taxa de câmbio da data de relato (por 
resultados) 
Outros itens não monetários: taxa de câmbio da data da 
transacção (não actualizada) 
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Activos fixos tangíveis 
 
Os activos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2010 (data de transição para o SNC) encontram-se 
registados ao custo considerado, que corresponde ao seu custo de aquisição ou ao custo de aquisição reavaliado 
com base em índices de preços nos termos da legislação em vigor, deduzido das correspondentes depreciações 
acumuladas. Os activos fixos tangíveis adquiridos após essa data são inicialmente registados ao custo de 
aquisição. A mensuração subsequente dos activos fixos tangíveis assenta no modelo do custo deduzido de 
depreciações e perdas por imparidade acumuladas.As depreciações são calculadas, após a data em que os bens 
estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil 
estimado para cada grupo de bens, conforme quadro abaixo: 
 
Os dispêndios com reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em melhorias significativas 
nos elementos dos activos fixos tangíveis são registadas como gasto do período em que incorridos. 
  

Vidas úteis 25 a 50 10 a 14 4 a 6 8 3

Taxas de depreciação 2% a 4% 7,14% a 10% 16,67% a 25% 12,50% 33,33% 

Métodos de 

depreciação

Método da linha 

recta

Método da linha 

recta

Método da linha 

recta

Método da linha 

recta

Método da linha 

recta

Outros activos 

fixos tangíveis

Equipamento 

básico

Equipamento de 

transporte

Equipamento 

administrativo

Métodos de 
depreciação, vidas 
úteis e taxas de 

depreciação usadas 
nos activos fixos 

tangíveis

Edifícios

e outras 

construções

 
 
Activos intangíveis 
 
Os activos intangíveis são registados inicialmente pelo custo. A mensuração subsequente assenta no modelo do 
custo deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas. 
 
As amortizações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo 
método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado de três anos a não ser que se tratem 
de bens de reduzido valor na qual se tomou a opção de amortizar a 100%.  
 
 
Propriedades de investimento 
 

As propriedades de investimento compreendem terrenos e edifícios detidos para rendimento ou valorização, não 
se destinando ao uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins administrativos ou para 
venda no curso ordinário dos negócios.Os activos são registados ao custo deduzido de depreciações e perdas de 
imparidade acumuladas. As depreciações são calculadas tendo por base as taxas de depreciação utilizadas, que 
correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada (as vidas úteis e o método de depreciação dos vários 
bens são revistos anualmente): 
 

Vidas úteis (anos) Infinita 10 a 50

Valor Residual % Na. Na.

Rúbrica Terrenos

Edifícios

e outras 

construções

 



  R e l a t ó r i o    e    C o n t a s  2 0 1 0 
J. Soares Correia – Armazéns de Ferro, S.A. 

                     

 

 
 
 José António Gomes da Silva 
(Técnico Oficial de Contas nº15575)             

20 
 

Imparidade dos activos 
 
a) Imparidade de activos fixos tangíveis e intangíveis, excepto goodwill 
À data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem 
que o montante pelo qual o activo se encontra registado possa não ser recuperável, é efectuada uma avaliação de 
imparidade dos activos fixos tangíveis e intangíveis. Sempre que o montante pelo qual o activo se encontra 
registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, registada na 
demonstração dos resultados na rubrica “Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis 
(perdas/reversões)", ou na rubrica "Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis de dívidas a 
receber (perdas/reversões)", caso a mesma respeite a activos não depreciáveis. 
 
b) Imparidade de investimentos financeiros, excepto goodwill 
Em cada data de relato é efectuada uma revisão das quantias escrituradas dos investimentos financeiros com 
vista a determinar se existe algum indicador de que possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é 
estimada a quantia recuperável dos respectivos activos a fim de determinar a extensão da perda por imparidade. 
 
c) Imparidade de propriedades de investimento 
As perdas por imparidade em propriedades de investimento apenas são reconhecidas quando os activos estão 
mensurados pelo modelo do custo, sendo os testes realizados de forma análoga aos dos activos tangíveis. 
 
d) Imparidade de inventários 
De acordo com a NCRF 18 – Inventários, quando o custo de compra ou de conversão for superior ao valor 
realizável líquido, o custo dos inventários é reduzido para o seu valor realizável líquido, sendo registada uma 
perda por imparidade. 
 
e) Imparidade de contas a receber 
De acordo com a NCRF 27 – Instrumentos financeiros, as perdas de imparidade em contas a receber 
correspondem à diferença entre a quantia escriturada e o seu valor recuperável. As perdas por imparidade para as 
contas a receber são ainda calculadas considerando os riscos de cobrança existentes, os quais são avaliados 
tendo em conta a análise da antiguidade das contas a receber e as condições financeiras dos devedores. 
 
f) Reversões de perdas por imparidade 
A reversão de perdas por imparidade, reconhecidas em exercícios anteriores, é registada quando há evidências 
de que já não existem ou diminuíram, sendo reconhecida como ganho do período, até ao limite da quantia que 
estaria reconhecida (líquida de depreciações e amortizações) caso a perda não tivesse sido registada. 
 

Locações 
 
A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada em função da substância dos contratos em 
causa e não da sua forma. Os contratos de locação são classificados como (i) locações financeiras se através 
deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse ou como (ii) locações 
operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à 
posse. Os activos adquiridos mediante contratos de locação financeira bem como as correspondentes responsa-
bilidades são contabilizados pelo método financeiro.  
 

Custos de empréstimos obtidos 
 
Os custos com empréstimos obtidos são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício 
de acordo com o pressuposto do acréscimo. 
 

Inventários 
 
Os inventários são registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor líquido de realização. A fórmula de 
custeio das saídas consiste no custo médio ponderado.                  
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Provisões 
 
As provisões são reconhecidas quando, e somente quando, a entidade tenha uma obrigação presente (legal ou 
construtiva) resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma 
saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na 
data de cada demonstração da posição financeira e ajustadas de modo a reflectir a melhor estimativa a essa data. 
 
 

Efeitos de alterações em taxas de câmbio 
 
 
As transacções em moeda estrangeira são registadas às taxas de câmbio das datas das transacções. Em cada 
data de relato, as quantias escrituradas dos itens monetários denominados em moeda estrangeira são 
actualizadas às taxas de câmbio dessa data.  
 
 
Instrumentos financeiros  
 
 
I) Clientes 
 
As dívidas de clientes e de outros terceiros, incluindo financiamentos concedidos, encontram-se registadas pelo 
seu valor nominal (método do custo) deduzido de eventuais perdas por imparidade.  
 
 
II) Empréstimos e contas a pagar não correntes 
 
Nos termos da NCRF 27 as entidades podem utilizar para mensurar os empréstimos e as contas a pagar o 
método do custo, ou o método do custo amortizado. Utilizando uma das opções da NCRF 27, os empréstimos e as 
contas a pagar não correntes são registados no passivo pelo custo. 
 
III) Fornecedores e outras dívidas a terceiros 
 
As contas a pagar, incluindo empréstimos de financiamento, encontram-se registadas pelo seu valor nominal 
(método do custo).  
 
 
IV) Letras descontadas 
 
A entidade desreconhece activos financeiros nas suas demonstrações financeiras, unicamente quando transfere 
substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à posse de tais activos para uma terceira entidade. Os 
saldos de clientes titulados por letras descontadas à data de cada Balanço são reconhecidos nas demonstrações 
financeiras da entidade até ao momento do seu recebimento. 
 
 
Instrumentos de Capital Próprio 
 
Os instrumentos de capital próprio da sociedade são reconhecidos no capital próprio pelo método do custo, 
aquando da emissão de tais instrumentos e os subscritores fiquem obrigados a pagar dinheiro ou entregar 
qualquer outro recurso em troca dos referidos instrumentos de capital próprio. 
 
De acordo com a legislação comercial em vigor, pelo menos 5% do resultado líquido anual, se positivo, tem de ser 
destinado ao reforço da reserva legal até que esta represente 20% do capital social (A empresa já contém em 
reservas legais um valor que representa os 20% do capital social). Esta reserva não é distribuível a não ser em 
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caso de liquidação da empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos depois de esgotadas as outras 
reservas, ou incorporada no capital. 
 
 
Activos e passivos contingentes 
 
Os activos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da entidade mas são objecto de 
divulgação quando é provável a existência de um benefício económico futuro. 
 
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da entidade, sendo os mesmos 
objecto de divulgação, a menos que a possibilidade de uma saída de fundos afectando benefícios económicos 
futuros seja remota, caso este em que não são sequer objecto de divulgação. 
 
 

Imposto sobre o rendimento 
 
A empresa encontra-se sujeita a impostos sobre os lucros em sede de IRC – Imposto sobre o rendimento das 
pessoas colectivas À taxa normal de 12,5% na parte da matéria colectável que não ultrapasse os € 12.500, e 25% 
na parte excedente, sendo a derrama municipal fixada a uma taxa média de 1,4% do lucro tributável, e a derrama 
estadual de 2,5% do excedente do lucro tributável em € 2.000.000. 
 
 

Rédito 
 
O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido quando são transferidos para o comprador os riscos 
e vantagens significativos da propriedade dos bens. As vendas na empresa são reconhecidas líquidas de impostos, 
descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber. As 
restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são 
reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As 
diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são 
registadas nas rubricas de "Diferimentos" ou "Outras contas a pagar ou a receber". 
 
 
Fluxos de caixa 
 
Os registos nas diversas rubricas da demonstração dos fluxos de caixa correspondem efectivamente aos 
recebimentos/pagamentos observados, sendo registados numa base bruta, isto é, não compensando entradas 
com saídas, excepto quanto a: 
 
a)Os recebimentos de clientes e os pagamentos a fornecedores e outros englobam IVA e outros impostos e taxas, 
liquidados nas transacções realizadas. 
 
b)Os pagamentos ao pessoal incluem as retenções efectuadas.  
 
c) Os dividendos e juros recebidos são registados pelo valor líquido das inerentes retenções de impostos. Os 
relacionados com investimentos financeiros são apresentados como actividade de investimento. 
 
d) Os pagamentos ou recebimentos relacionados com impostos sobre o rendimento da sociedade são 
apresentados como actividade operacional. 
 
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de caixa e seus equivalentes compreende também os 
descobertos bancários que não sejam considerados financiamentos. 
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Reclassificações: 
 
 

a) Os valores relativos ao Activo corpóreo em 2009 foram analisados e foi feita a divisão em activos 
tangíveis e intangíveis resultando para este último um valor de € 75.876,86. 

 
b) O valor de 2009 relativo a pagamentos de propriedades de Investimento de  € 150.000,00, diz 

respeito a uma reclassificação de um adiantamento efectuado para a aquisição de uma 
propriedade. 

 
c) Os recebimentos e pagamentos de 2009 relativos a Investimentos em Imóveis foram 

reclassificados para Propriedades de Investimento. Os valores relativos a propriedades de 
investimento foram apurados em 2009 e 2010 de acordo com as novas regras do SNC 

 
d) Os valores relativos a pagamentos e recebimentos entre empresas do Grupo foram 

reclassificados para as Rubricas de Financiamentos Obtidos e Outras Operações de 
Financiamento. 

 
e) Os Fluxos relativos a amortizações de locações Financeiras em 2009 foram reclassificados para 

a Rubrica de Actividades de Financiamentos – Financiamentos obtidos.   
 

 
f) Os Fluxos relativos a transferências para Investimentos Financeiros em 2009 diz respeito á 

Reclassificação para Investimentos Financeiros das acções Norgarante, no valor de 
 € 10.000,00. 

 
 
Partes relacionadas 

 

As partes relacionadas que possam afectar os resultados e a posição financeira da entidade, corresponde à 
Empresa-mãe J. Soares Correia – S.G.P.S, S.A. 
 
Acontecimentos após a data de balanço 
 
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do 
balanço são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais. 
 

Benefícios dos Empregados 

 
Os benefícios de empregados são todas as formas de remuneração dadas pela entidade em troca dos serviços 
prestados pelos empregados e incluem salários, ordenados, prémios de produtividade, gratificações, subsídio de 
alimentação de férias e Natal, abono para falhas e quaisquer outras retribuições adicionais. O direito a férias e 
subsídio de férias relativo ao período vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo  
 
somente pago durante o período seguinte, estando assim, os gastos correspondentes já reconhecidos nos 
benefícios de curto prazo.   
 
 
Julgamentos e estimativas 
 
Na preparação das demonstrações financeiras, a entidade adoptou pressupostos e estimativas com base nas 
normas previstas que afectam os activos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e 
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assumpções efectuadas pelo órgão de gestão foram efectuadas com base no seu melhor conhecimento existente, 
à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transacções em curso. As estimativas 
contabilísticas mais significativas reflectidas nas demonstrações financeiras incluem: I) vidas úteis dos activos 
fixos tangíveis, intangíveis e das propriedades de investimento; II) análises de imparidade, nomeadamente de 
contas a receber, e III) provisões 
 
 
Políticas contabilísticas, alterações de estimativas e erros 
 
Políticas contabilísticas são os princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas na 
preparação e apresentação de demonstrações financeiras. As estimativas e os pressupostos subjacentes são 
determinados com base no melhor conhecimento existente à presente data dos eventos e transacções em curso, 
assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. 
 
Os efeitos das alterações de estimativas (que não decorram de alterações de políticas contabilísticas) são 
reconhecidos prospectivamente nos resultados do período de alteração e/ou períodos posteriores. 
 
Erros do período corrente e erros não materiais de períodos anteriores descobertos no período são corrigidos 
antes das demonstrações financeiras serem emitidas. Erros materiais de períodos anteriores são corrigidos 
retrospectivamente no primeiro conjunto de demonstrações financeiras após a sua descoberta. 
 
A impossibilidade de quantificação dos efeitos retrospectivos de alterações de políticas e/ou da correcção de erros 
materiais é objecto de divulgação. 
 
 
4. Caixa e depósitos bancários 
 

Caixa e depósitos 31.12.2010 31.12.2009

Caixa 19.069,88 3.140,60

Depositos Bancarios 151.798,32 24.070,38

*Outros Depósitos Bancários 2.000.000,00 6.600.000,00

Totais 2.170.868,20 6.627.210,98

(valores expressos em euros)

 
*Os outros depósitos bancários referem-se a depósitos a prazo. 

 

 

 

Registou-se  na empresa, um  apuramento de diferenças de câmbio (na conta “Caixa em Moeda estrangeira”)  

usando as duas moedas e respectivos câmbios abaixo  mencionados, do qual resultou uma diferença de câmbio 

líquida favorável igual a € 38,43. 
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USD 1,33 129,69 129,69

GBP 0,86 91,26 91,26

38,43

Moeda Câmbio Fecho
Diferenças de câmbio

Favoráveis Desfavoráveis Líquido

 
 
 
 
5. Rédito 

Réditos 
reconhecidos no 

período

Proporção face 
ao total dos 
réditos  

reconhecidos no 
período

Variação 
percentual face 
aos réditos 

reconhecidos no 
período anterior

Réditos 
reconhecidos no 

período

Proporção face 
ao total dos 
réditos  

reconhecidos no 
período

Venda de bens 71.095.285,40 99,56% (1,02%) 71.824.363,32 99,50% 

Prestação de serviços 131.877,36 0,18% 28,52% 102.612,46 0,14% 

Juros 180.930,33 0,25% (28,97%) 254.737,95 0,35% 

Dividendos 0,00 0,00%  0,00 0,00% 

Totais 71.408.093,09 100,00% (1,07%) 72.181.713,73 100,00% 

(valores expressos em euros)

Quantias dos réditos 
reconhecidas no período

2010 2009
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6. Custo das Mercadorias Vendidas e matérias consumidas 
 

Mercadorias

Matérias-primas, 

subsidiárias e de 

consumo

Totais Mercadorias

Matérias-primas, 

subsidiárias e de 

consumo

Totais

+ 18.129.135,08 44.483,03 18.173.618,11 20.755.483,39 49.922,51 20.805.405,90

Compras + 60.051.079,27 478.876,33 60.529.955,60 63.740.158,83 456.567,19 64.196.726,02

Devoluções de 

compras
- (36.152,23) (36.152,23) (52.248,69) (52.248,69)

Descontos e 

abatimentos em 

compras

- 0,00 0,00

Reclassificações +/- 1.830,56 (477.045,61) (475.215,05) (8.788,61) (462.006,67) (470.795,28)

Perdas em sinistros - 0,00 0,00

Perdas por quebras - (30.015,00) (30.015,00) 0,00

Outras perdas - (81,77) (81,77) (154.510,40) (154.510,40)

Ofertas e amostras - (204,20) (204,20) (631,84) (631,84)

Ganhos em sinistros + 0,00 0,00

Ganhos por sobras + 79.387,20 79.387,20 0,00

Outros ganhos + 0,00 0,00

- (17.130.125,67) (46.313,75) (17.176.439,42) (18.129.135,08) (44.483,03) (18.173.618,11)

= 61.064.853,24 (0,00) 61.064.853,24 66.150.327,60 0,00 66.150.327,60
Custo das mercadorias vendidas e das 

matérias consumidas

D
em

on
st
ra
çã
o 
do
 c
us
to
 d
as
 m
er
ca
do
ria
s 
ve
nd
id
as
 e
 d
as
 m
at
ér
ia
s 
co
ns
um

id
as

Inventários no começo do 

período

C
om
pr
as

R
ec
la
ss
ifi
ca
çõ
es
 e
 r
eg
ul
ar
iz
aç
õe
s

Inventários no fim do período

(valores expressos em euros)

Quantias de inventários reconhecidas como 
gastos durante o período

2010 2009
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7. Benefícios dos empregados 
 
O número médio de empregados da entidade ao longo do ano foi de 136, e o número no período findo em 31 de 
Dezembro é igual a 142. Os gastos com o pessoal em 2010 e 2009 distribuem-se da seguinte forma: 
 

Pessoal chave de 

gestão
Pessoal Totais

Pessoal chave de 

gestão
Pessoal Totais

284.564,39 2.537.257,84 2.821.822,23 270.668,38 2.275.720,79 2.546.389,17

2.850,00 2.850,00 90.250,00 90.250,00

38.151,49 559.117,18 597.268,67 38.033,74 525.438,03 563.471,77

4.097,10 36.530,92 40.628,02 3.019,23 25.385,05 28.404,28

226.992,26 226.992,26 220.160,44 220.160,44

326.812,98 3.362.748,20 3.689.561,18 311.721,35 3.136.954,31 3.448.675,66Total

Remunerações

Indemnizações

Encargos Sobre Remunerações

Seguros de Acidentes de trabalho e 

doenças Profissionais

(valores expressos em euros)

Outros Gastos com o Pessoal

Gastos Com o Pessoal

2010 2009

 
 
 
8.Outros rendimentos e ganhos  
 

2010 2009

Descontos p.p. obtidos 1.447.963,08 1.414.831,49

Rendimentos em investimentos não financeiros 220.941,68 184.061,02

Correcções relativas a exercícios anteriores 31.419,65 66.783,07

Outros 137.602,22 42.194,12

Total 1.837.926,63 1.707.869,70

(valores expressos em euros)

Outros rendimentos e ganhos
Períodos
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9.Outros gastos e perdas 

2010 2009

Impostos 105.443,98 97.589,04

Descontos p.p. concedidos 307.171,67 330.796,03

Dividas incobráveis 798.226,25 469.206,23

Quebras normais em existências 30.015,00
Correcções relativas a exercícios anteriores 53.760,39 10.318,35

Donativos 29.963,21 1.850,00

Outros 19.598,94 11.690,83
Total 1.344.179,44 921.450,48

(valores expressos em euros)

Outros gastos e perdas
Períodos

 
 
 
10. Juros e rendimentos similares obtidos 

Juros e Rendimentos Similares Obtidos 2010 2009

Juros obtidos 180.900,05 254.713,93

Outros rendimentos similares 30,28 24,02

Totais 180.930,33 254.737,95

(valores expressos em euros)

 
 
 
11. Juros e gastos similares suportados 

Juros e Gastos Similares Suportados 2010 2009

Juros Suportados de Empréstimos Bancários 741.638,12 733.325,94

Juros Desconto de Letras 11.238,72 59.010,45

Juros Suportados de Locações Financeiras 7.611,61 17.450,82

Outros 277.529,39 163.555,52

Totais 1.038.017,84 973.342,73

(valores expressos em euros)
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12. Activo fixo tangível 

Básico Transporte Admnistrativo

2.293.113,08 7.234.356,89 2.648.891,04 3.796.592,64 1.114.774,52 157.022,15 17.244.750,32

(2.681.653,92) (2.037.032,05) (2.965.534,01) (972.883,40) (111.608,67) (8.768.712,05)

2.293.113,08 4.552.702,97 611.858,99 831.058,63 141.891,12 45.413,48 0,00 8.476.038,27

Outras 14.854,00 35.522,35 269.876,80 5.504,73 1.884,33 65.712,48 393.354,69

0,00 14.854,00 35.522,35 269.876,80 5.504,73 1.884,33 65.712,48 393.354,69

Depreciações (261.094,61) (128.856,92) (452.863,47) (50.029,34) (12.347,49) (905.191,83)

Perdas por imparidade 0,00

Alienações (19.363,45) (27.792,08) (47.155,53)

Abates 0,00

Transferência de AFT em 

curso
0,00

0,00 (261.094,61) (148.220,37) (480.655,55) (50.029,34) (12.347,49) 0,00 (952.347,36)

2.293.113,08 7.249.210,89 2.665.049,94 3.946.318,89 1.120.279,25 158.906,48 65.712,48 17.498.591,01

(2.942.748,53) (2.165.888,97) (3.326.039,01) (1.022.912,74) (123.956,16) (9.581.545,41)

2.293.113,08 4.306.462,36 499.160,97 620.279,88 97.366,51 34.950,32 65.712,48 7.917.045,60

Outras 47.210,70 6.560,68 322.136,85 25.456,00 16.533,40 417.897,63

0,00 47.210,70 6.560,68 322.136,85 25.456,00 16.533,40 0,00 417.897,63

Depreciações (262.521,60) (107.107,37) (376.874,62) (57.237,48) (12.176,75) (815.917,82)

Perdas por imparidade 0,00

Alienações (14.359,83) (14.359,83)

Abates 0,00

Transf de AFT em curso (65.712,48) (65.712,48)

0,00 (262.521,60) (107.107,37) (391.234,45) (57.237,48) (12.176,75) (65.712,48) (895.990,13)

2.293.113,08 4.091.151,46 398.614,28 551.182,28 65.585,03 39.306,97 0,00 7.438.953,10
Quantia escriturada Líquida Final 
31.12.2010

Total das Adições

Diminuições

Total das Diminuições

Quantia escriturada Bruta em 31.12.2009

Depreciações Acumuladas Iniciais

Quantia escriturada Líquida em 
31.12.2009 (01.01.2010)

Adições

(valores expressos em euros)

ACTIVO FIXO TANGÍVEL Terrenos Edifícios
Equipamento

Outros Em Curso Totais

Diminuições

Total das Diminuições

Quantia escriturada Bruta em 01.01.2009

Depreciações Acumuladas Iniciais

Quantia escriturada Líquida inicial 

Adições

Total das Adições
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13. Propriedades de investimento 
 

Terrenos e 

recursos naturais

Edifícios e outras 

construções

Outras 

propriedades de 

investimento

Propriedades de 

investimento em 

curso

Totais
Terrenos e 

recursos naturais

Edifícios e outras 

construções

Outras 

propriedades de 

investimento

Propriedades de 

investimento em 

curso

Totais

Quantias brutas 

escrituradas
759.653,15 1.884.898,53 0,00 675.000,00 3.319.551,68 759.653,15 1.884.898,53 525.000,00 3.169.551,68

Amortizações e perdas 

por imparidade 

acumuladas

0,00 (1.081.375,68) 0,00 0,00 (1.081.375,68) 0,00 (1.013.494,49) (1.013.494,49)

Quantias líquidas 
escrituradas

759.653,15 803.522,85 0,00 675.000,00 2.238.176,00 759.653,15 871.404,04 0,00 525.000,00 2.156.057,19

Por aquisição 0,00 150.000,00 150.000,00

Por dispêndio 

subsequente
0,00 0,00

Por intermédio de 

concentrações 

empresariais

0,00 0,00

Subtotais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

De/Para inventários 0,00 0,00

De/Para activos fixos 

tangíveis
0,00 0,00

De/Para activos detidos 

para venda
0,00 0,00

Subtotais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultantes da 

transposição das 

demonstrações 

financeiras para outra 

moeda de apresentação

0,00 0,00

Resultantes da 

transposição de 

unidades operacionais 

estrangeiras

0,00 0,00

Subtotais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reforços 0,00 0,00

Reversões 0,00 0,00

Subtotais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(67.130,02) (67.130,02) (67.881,19) (67.881,19)

0,00 0,00

0,00 0,00

Quantias brutas 

escrituradas
759.653,15 1.884.898,53 0,00 675.000,00 3.319.551,68 759.653,15 1.884.898,53 0,00 675.000,00 3.319.551,68

Amortizações e perdas 

por imparidade 

acumuladas

0,00 (1.148.505,70) 0,00 0,00 (1.148.505,70) 0,00 (1.081.375,68) 0,00 0,00 (1.081.375,68)

Quantias líquidas 
escrituradas

759.653,15 736.392,83 0,00 675.000,00 2.171.045,98 759.653,15 803.522,85 0,00 675.000,00 2.238.176,00

No começo do período

Adições

Transferências

Diferenças cambiais 

líquidas

No fim do período

Perdas por 

imparidade

Depreciações

Alienações

Outras alterações

(valores expressos em euros)

Quantias escrituradas das propriedades de 
investimento mensuradas pelo modelo do custo

Período 2010 Período 2009



  R e l a t ó r i o    e    C o n t a s  2 0 1 0 
J. Soares Correia – Armazéns de Ferro, S.A. 

                     

 

 
 
 José António Gomes da Silva 
(Técnico Oficial de Contas nº15575)             

31 
 

14. Reavaliações  
 
A empresa procedeu à reavaliação do seu activo fixo tangível e das propriedades de investimento ao abrigo da 
legislação aplicável, nomeadamente: 
 

- Decreto-Lei 126/77, de 2 de Abril 

- Decreto-Lei 219/82, de 2 de Junho 

- Decreto-Lei 399-G/84, de 28 de Dezembro 

- Decreto-Lei 118-B/86, de 27 de Maio 

- Decreto-Lei 111/88, de 2 de Abril 

- Decreto-Lei 49/91, de 25 de Janeiro 

- Decreto-Lei 264/92, de 24 de Novembro 

- Decreto-Lei 31/98, de 11 de Fevereiro 

2009 2010

Activos fixos tangíveis

Terrenos e recursos naturais 491.270,74 171.944,76 663.215,50

Edifícios e outras construções 305.903,08 45.825,46 351.728,54 7.044,50 6.062,99

Equipamento básico 0,00 0,00 0,00 3.480,07 1.798,35

Sub-total 797.173,82 217.770,22 1.014.944,04 10.524,57 7.861,34

Propriedades de investimento

Terrenos e recursos naturais 8.637,58 139.171,98 147.809,56

Edifícios e outras construções 64.408,59 245.126,24 309.534,83 12.784,24 12784,26

Sub-total 73.046,17 384.298,22 457.344,39 12.784,24 12.784,26

Total 870.219,99 602.068,44 1.472.288,43 23.308,81 20.645,60

Custo histórico 

líquido a 31.12.2010 

(valores expressos em euros)

Parte da depreciação 

relativa à reavaliaçãoValor da 

reavaliação 

ainda não 

amortizado

Reavaliações
Valor líquido dos 

bens reavaliados a 

31.12.2010
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Terrenos e 

recursos 

naturais

Edifícios e outras 

construções

Equipamento 

básico

Terrenos e 

recursos 

naturais

Edifícios e outras 

construções

171.944,76 51.888,45 1.798,35 139.171,98 257.910,50 622.714,04

0,00 (6.062,99) (1.798,35) 0,00 (12.784,26) (20.645,60)

0,00

Total de diminuições 0,00 6.062,99 1.798,35 0,00 12.784,26 20.645,60

Depreciações 6.062,99 1.798,35 12.784,26 20.645,60

Perdas por imparidade 0,00

Alienações 0,00

Outras 0,00

171.944,76 45.825,46 0,00 139.171,98 245.126,24 602.068,44

(valores expressos em euros)

Reforços

Valor do excedente de revalorização no fim 
do período

D

i

m

i

n

u

i

ç

õ

e

s

Excedente de revalorização Total

Activos fixos tangíveis Propriedades de investimento

Valor do excedente de revalorização no 
início do período

Variações do período:

 
 
15. Activo fixo intangível 

Em 01.01.2009 342.610,55 0,00 0,00 342.610,55

Depreciações Acumuladas Iniciais (328.922,00) 0,00 0,00 (328.922,00)

Adições 17.280,00 17.280,00

Revalorizações 0,00

Transferências 0,00

Reclassificações para activos não correntes detidos 

para venda
0,00

Alienações 0,00

Sinistros 0,00

Abates 0,00

Depreciações (12.427,41) (12.427,41)

Outras alterações 0,00

Em 31.12.2009 (01.01.2010) 18.541,14 0,00 0,00 18.541,14

Adições 53.892,36 53.892,36

Revalorizações 0,00

Transferências 0,00

Reclassificações para activos não correntes detidos 

para venda
0,00

Alienações 0,00

Sinistros 0,00

Abates 0,00

Depreciações (30.577,55) (30.577,55)

Outras alterações 0,00

Em 31.12.2010 41.855,95 0,00 0,00 41.855,95

(valores expressos em euros)

ACTIVOS INTANGÍVEIS
Programas de 

computador

Outros Activos 

Intangíveis

Activos intangíveis em 

curso
Totais
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16. Participações financeiras – Outros Métodos 
 
Nesta rubrica está incluída a participação de 5% no capital da empresa Hierros Y Ferrallas Extremadura registada 
ao custo de aquisição no valor de € 12.500. 
 
Está também incluída a participação de € 10.000 no capital da Norgarante adquirida no âmbito do financiamento 
do PME Invest.  
 
 
17. Outros activos financeiros 

Outros activos financeiros 31.12.2010 31.12.2009

Não Corrente 3.500.000,00 3.552.000,00

Corrente 564.000,00

Total 4.064.000,00 3.552.000,00

(valores expressos em euros)

 
 
Estes valores referem-se ao financiamento concedido à empresa participada Hierros Y Ferrallas Extremadura na 
sequência da instalação e arranque da sua actividade desde a data da sua constituição. 
 
 
18. Impostos diferidos 
 
Conforme referido na nota 2 deste anexo a sociedade não procedeu ao reconhecimento dos Impostos Diferidos 
referentes ao Excedente de Revalorização não realizado e ao Subsídio, ambos registados no Capital Próprio, pelo 
facto do seu efeito não ser material. 
 
 
19. Inventários 
 

Quantias brutas
Perdas por imparidade 

acumuladas

Quantias (líquidas) 

escrituradas
Quantias brutas

Perdas por imparidade 

acumuladas

Quantias (líquidas) 

escrituradas

Mercadorias 17.130.125,67 17.130.125,67 18.129.135,08 18.129.135,08

Matérias-primas, 

subsidiárias e de 

consumo

46.313,75 46.313,75 44.483,03 44.483,03

Totais 17.176.439,42 0,00 17.176.439,42 18.173.618,11 0,00 18.173.618,11

(valores expressos em euros)

Quantias escrituradas 
de inventários

31.12.2010 31.12.2009
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20. Clientes 
 

Clientes 31.12.2010 31.12.2009

Clientes C/ corrente 22.347.812,08 22.400.521,28

Clientes letras a receber 1.438.427,01 1.210.181,19

Clientes em contencioso 2.170.035,66 1.132.923,11

Perdas por imparidades de clientes (1.250.584,93) (734.691,81)

Total 24.705.689,82 24.008.933,77
 

 
 
 

Utilização Reforço Reversão

Dívidas a Receber de Clientes 734.691,81  (25.657,42) 541.550,54  1.250.584,93  

(valores expressos em euros)

Movimentos em 2010
31.12.2009Perdas por imparidades de clientes 31.12.2010

 
 
 

Utilização Reforço Reversão

Dívidas a Receber de Clientes 1.271.417,91  (536.726,10) 734.691,81  

(valores expressos em euros)

Perdas por imparidades de clientes 31.12.2008
Movimentos em 2009

31.12.2009

 
 
 
21. Outras contas a receber 
 

Outras contas a receber 31.12.2010 31.12.2009

Devedores por acréscimos 62.279,79 88.386,07

Outros 102.319,03 314.270,92

Total 164.598,82 402.656,99

(valores expressos em euros)
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22. Capital e reserva legal 
 
O capital social é representado por 850.000 acções de valor nominal de € 5 cada totalmente realizado. A 
sociedade possui também 85.000 acções próprias. 
 
Durante o exercício não ocorreu qualquer alteração ao número de acções em circulação.    
 
A Empresa, conforme referido na nota 2, cumpre já o requisito imposto pelo Código das Sociedades Comerciais que 
estabelece que, pelo menos, 5% do resultado líquido anual tem de ser destinado ao reforço da reserva legal até que 
esta represente pelo menos 20% do capital.  
 
 
23. Financiamentos obtidos  
 
Abaixo está descriminado o total dos financiamentos obtidos correntes e não correntes 
 

 

Outros 0,00 1.905.318,61

Empréstimos 

Bancários
19.002.292,35 25.688.674,63

Locações 171.665,08 202.620,74

Sub-Total 19.173.957,43 27.796.613,98

Empréstimos 

Bancários
2.200.000,00 1.000.000,00

Locações 255.789,64 428.340,55

Sub-Total 2.455.789,64 1.428.340,55

21.629.747,07 29.224.954,53

Passivo não 

corrente

(valores expressos em euros)

Passivo Corrente

2010

Totais

Obrigações com Financiamentos 
obtidos 

2009
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(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

Quantia bruta escriturada inicial 1.567.268,30 1.567.268,30 1.567.268,30 1.567.268,30

Amortizações/Depreciações acumuladas (487.678,06) (487.678,06) (271.664,07) (271.664,07)

Perdas por imparidades e reversões 0,00 0,00

Quantia liquida escriturada final 1.079.590,24 1.079.590,24 1.295.604,23 0,00 1.295.604,23

Total dos futuros pagamentos mínimos 
da locação à data do balanço

0,00 524.726,93 0,00 524.726,93 0,00 756.613,34 0,00 756.613,34

A menos de 1 ano 215.615,15 215.615,15 231.886,41 231.886,41

A mais de 1 ano e a menos de 5 anos 309.111,78 309.111,78 524.726,93 524.726,93

Valor presente do total dos futuros 
pagamentos mínimos da locação

0,00 512.776,55 0,00 512.776,55 0,00 742.329,57 0,00 742.329,57

A menos de 1 ano 208.300,60 208.300,60 229.553,02 229.553,02

A mais de 1 ano e a menos de 5 anos 304.475,95 304.475,95 512.776,55 512.776,55

Rendas contingentes reconhecidas como 
gasto do período

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total dos futuros recebimentos mínimos 
de sublocação à data do balanço

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor dos pagamentos reconhecidos em 
gastos do período

0,00 7.611,61 0,00 7.611,61 0,00 17.450,82 0,00 17.450,82

Activos Fixos 

tangiveis
Activos Intangiveis

(valores expressos em euros)

Quantia escriturada, pagamentos do 
período e pagamentos futuros dos 

contratos de locação

2010 2009

Total
Propriedades de 

Investimento
Total

Propriedades 

de Investimento
Activos Intangiveis Activos Fixos tangiveis

 
(Valores expressos com IVA incluído) 
 
A diferença entre o total dos futuros pagamentos mínimos da locação e o seu valor presente corresponde aos juros. 
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A diferença entre o valor a pagar registado na contabilidade e o valor presente dos futuros pagamentos mínimos 
da locação fica a dever-se às sucessivas alterações que têm ocorrido na taxa legal do IVA. 
 
 
24. Estado e outros entes públicos 
 
Em cumprimento do disposto no art. 2º do Decreto-Lei n.º 534/80, de 07 Novembro, e no art. 21º do Decreto-Lei 
n.º 411/91, de 17 Outubro, informa-se que a sociedade não tem dívidas no pagamento de impostos, contribuições 
e taxas ao Estado. Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 a rubrica Estado e outros entes públicos apresentava as 
seguintes quantias: 
 

Estado e Outros entes públicos 2010 2009

Imposto sobre o rendimento de pessoas colectivas (Deduzidos dos pagamentos por conta) (567.948,73) 489.329,19

Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (32.428,11) (25.363,25)

Imposto sobre o valor acrescentado (866.911,76) (360.048,18)

Contribuições para a Segurança Social (58.408,28) (59.179,37)

Outros (1.135,54) (1.643,22)

Totais (1.526.832,42) 43.095,17

(valores expressos em euros)

 
 

Rúbrica Valores 2010

Resultado contabilístico do período (antes de impostos) 2.573.575,85

Imposto diferido

Imposto sobre o rendimento do período 724.087,09

Imposto corrente 642.178,19

Tributações autónomas 31.485,35

Derrama 36.049,48

Derrama Estadual 14.374,07

Taxa efectiva de imposto sobre o rendimento 28%

(valores expressos em euros)
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25. Outras contas a pagar 

Outras contas a pagar 2010 2009

Fornecedores de investimentos 16.793,67 24.306,13

Credores por acréscimos 595.262,28 365.445,56

Outros 25.945,54 31.214,53

Total 638.001,49 420.966,22

(valores expressos em euros)

 
 
 
26. Passivos contingentes 
 
Não há nada de relevante a considerar nesta nota. A empresa segue as normas conforme referido na Nota 2 deste 
anexo. 
 
 
27. Acontecimentos após a data do Balanço 
 
Não há nada de relevante a considerar nesta nota. A empresa segue as normas conforme referido na Nota 2 deste 
anexo. 
 
 
28. Partes relacionadas 
 

Referência Denominação Sede %Capital

Accionistas de Referência J.S.C-S.G.P.S, S.A Rua do Outeiro , Folgosa-MAIA 99,46%

Hierros Y Ferrallas Extremadura Calamonte - Espanha 5,00%

Sardaço - Sociedade de 

Armaduras de Aço, S.A.
Rua do Outeiro , Folgosa-MAIA N/A

Partes Relacionadas

Outras Partes relacionadas

 

 
 
As operações relativas a saldos e a transacções entre a empresa e as partes relacionadas abaixo mencionadas foram 
eliminadas nas Contas Consolidadas: 
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Rubrica Valor Rubrica Valor

Activo Corrente-Clientes 529.527 Vendas e Serviços Prestados 1.084.552

Activo Corrente-Outras Contas a Receber 45.689 Custo das Mercadorias (426.604)

Activo Corrente-Accionistas/Sócios 261.000 Fornecimentos Serviços Externos (25.625)

Activo Corrente- Outros Activos Financeiros 564.000 Rendas e out.Rend.em Prop.de Investimento 93.240

Activo Não Corrente- Outros Act.Financeiros 3.500.000 Outros Rend.Suplementares 18.855

Rend.e Ganhos Invest.Não financeiros 643

Juros e Rend.similares obtidos 56.395

4.900.216 801.457

Passivo Corrente - Financiamentos Obtidos (261.000) Serviços Prestados 40.000

Passivo Corrente - Financiamentos Obtidos (85.000) Fornecimentos Serviços Externos (150)

(346.000) 39.850

Passivo Corrente - Fornecedores (399.013) Vendas e Serviços Prestados 409.462

Passivo Corrente - Financiamentos Obtidos (35.000) Custo das Mercadorias (897.991)

Activo Corrente -Accionistas/Sócios 85.000 Fornecimentos Serviços Externos (126.321)

Rend.e Ganhos Invest.Não financeiros - alienações (643)

(349.013) (615.493)

Passivo Corrente - Fornecedores (141.203) Custo das Mercadorias (169.419)

Passivo Não Corrente- Financiamentos Obtidos (3.500.000) Juros e Gastos Similares (56.395)

Passivo Corrente- Outros Activos Financeiros (564.000)

(4.205.203) (225.814)

0 (0)

(valores expressos Euros)

Transacções com as partes 
relacionadas

Período 2010
Eliminação de Saldos Intra-grupo Eliminação de Operações Intra-grupo

J.Soares Correia - Armazéns 
de Ferro,S.A

Subtotais

J.S.C - S.G.P.S, S.A

Subtotais

Sardaço - Armaduras de Aço, 
S.A.

Subtotais

Os valores correspiondentes a Passivos e a Gastos apresentam-se com valores negativos.Excepcionalmente alguns Gastos e Perdas apresentados com valores possitvos correspondem a Rendimentos e Ganhos

registados a credito nas contas de Gastos e Perdas.  

Hierros y Ferralas -
Extremadura, S.A.

Subtotais

Totais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´ 
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29. Outras divulgações exigidas por diplomas legais 

 
Honorários do Revisor Oficial de Contas nos termos do artigo 66A do Código das Sociedades Comerciais: 
 

Serviços 2010 2009

Revisão legal de contas 16.200,00 16.200,00

Total 16.200,00 16.200,00
 

 
 
30. Data de autorização para emissão 
 
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2010 foram aprovadas pelo órgão de 
gestão em 4 de Março de 2011 e   autorizadas para emissão em 14 de Março de 2011. 
 
Todas as normas contabilísticas e de relato financeiro aplicadas no período de 2010 foram-no desde o início do 
período comparativo. 
 
No período de reporte não houve, assim, necessidade de aplicar pela primeira vez uma nova norma contabilística 
e de relato financeiro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Conselho de Administração: 
 
 
 
 
Joaquim Alberto Correia dos Santos – Presidente 
Maria Paula Carvalho Correia dos Santos – Vogal 
Fernando António Oliveira Pinto – Vogal 
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO 
 

Senhores accionistas: 
 
Nos termos da alínea g) do Artigo 420º do Código das Sociedades Comerciais, vem o Fiscal Único submeter à 
vossa apreciação o Relatório sobre a actividade fiscalizadora desenvolvida e dar Parecer sobre o Relatório, as 
Demonstrações Financeiras e a proposta de aplicação de resultados,  apresentados pelo Conselho de 
Administração de  " J. SOARES CORREIA -ARMAZÉNS DE FERRO, S.A.", relativamente ao exercício de 2010. 
 
1. RELATÓRIO: 
 
1.1. Acompanhei a gestão da Sociedade, não tendo tomado conhecimento de quaisquer actos ou factos que 

contrariem a lei ou os seus estatutos. 
 

1.2. Cumpri as obrigações que decorrem do mandato que me foi conferido, nomeadamente quanto à 
fiscalização das contas, a partir das quais foram elaboradas as peças finais submetidas à vossa 
apreciação. 

 

1.3. Emiti a Certificação Legal das Contas, a qual faz parte integrante deste relatório. 
 

1.4. Examinei  o Relatório de Gestão apresentado pela Administração que, na minha opinião, alude de forma 
clara aos aspectos mais relevantes da actividade da empresa e respeita as exigências do Artigo 66º do 
Código das Sociedades Comerciais. 

 

1.5. Apreciei as Demonstrações Financeiras, que foram preparadas de acordo com as disposições legais. 
 

2. PARECER: 

      Em face do exposto, sou de parecer que os senhores accionistas deveriam: 

  

1º - Aprovar o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2010 apresentados pelo Conselho de    
Administração . 

       
      2º -  Aprovar a proposta de aplicação dos resultados líquidos contida no Relatório de Gestão. 
 
 
Maia, 14 de Março de 2011 
 
 
O FISCAL ÚNICO 
 
José Alberto Gomes Neto 
         R.O.C. nº 797 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 
 
INTRODUÇÃO 
 
1.    Examinei as demonstrações financeiras anexas de J. SOARES CORREIA-ARMAZÉNS DE FERRO, S.A., as 

quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2010 (que evidencia um total de 58 293 498 euros e 
um total de capital próprio de 28 872 519 euros, incluindo um resultado líquido de 1 849 489  euros), a 
Demonstração dos resultados por natureza, a Demonstração das alterações no capital próprio, a 
Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data e o Anexo. 

 

RESPONSABILIDADES 

 
2.   É da responsabilidade da Administração a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de 

forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações e os fluxos 
de caixa, bem como a adopção de critérios e políticas contabilísticas adequados e a manutenção de um 
sistema de controlo interno apropriado. 

 
3. A minha responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no meu 

exame daquelas demonstrações financeiras. 
 
ÂMBITO 
 
4.  O exame a que procedi foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria 

da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o 
objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de 
distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: 

 
- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das 

demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela 
Administração, utilizadas na sua preparação; 

- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em 
conta as circunstâncias; 

- a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e 
- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras. 

 
5. O meu exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do 

relatório de gestão com as demonstrações financeiras. 
 
 
6. Entendo que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da minha opinião. 
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OPINIÃO 
 
7. Em minha opinião, as demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada,  em todos os 

aspectos materialmente relevantes, a posição financeira de J. SOARES CORREIA-ARMAZÉNS DE FERRO, 
S.A. em 31 de Dezembro de 2010, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo 
naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 
 
 

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS 
 

8. É também minha opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as 
demonstrações financeiras do exercício. 

 
 
Maia, 14 de Março de 2011 
 
 

José Alberto Gomes Neto 

       R.O.C. nº 797 


