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RELATÓRIO  DE GESTÃO 

 

 
Ao longo do ano de 2010, o Grupo J. Soares Correia debateu-se com os efeitos nocivos da profunda crise 
económico financeira que se vive em Portugal, nomeadamente com a retração do investimento publico e 
privado, com as contingências no acesso ao crédito, com os aumentos progressivos do custo do dinheiro, 
com a dilatação dos prazos de recebimento e com a ameaça crescente do número de empresas insolventes. 
 
Contudo, neste contexto de dificuldades e ameaças à atividade, as empresas do perímetro de consolidação 
da J. S. C. evidenciaram a sua capacidade de ultrapassar as adversidades e de se afirmarem no mercado, 
aumentando a faturação e mantendo um elevado nível de serviço e um alto grau de satisfação e de lealdade 
dos seus clientes, como se pôde aferir pelos resultados do ultimo Inquérito de Satisfação dos Clientes, 
lançado em finais de 2010.  
 
 
A  J. Soares Correia  conseguiu mitigar o impacto negativo do momento económico em que vivemos e assim 
manter o volume de vendas do ano transato, devido à sua capacidade financeira de cobertura de stocks, ao 
leque alargado de produtos  comercializados, à cobertura geográfica total do país, à aposta permanente numa 
equipa de vendas profissional e motivada e, sobretudo, pela manutenção de um serviço de qualidade que vai 
de encontro aos requisitos dos nossos 2500 clientes ativos. 
 
 
A empresa participada Sardaço - Sociedade de Armaduras de Aço, continuou com a sua estratégia de gerar 
mais valor acrescentado, fazendo parcerias de modo a criar condições para ir de encontro às necessidades e 
exigências dos seus clientes. Concretamente está apta a oferecer um produto global, incluindo o fornecimento 
do aço, a pré-moldagem e aplicação em obra. Deste modo tem vindo a afirmar-se no mercado da Construção 
Civil e Obras Públicas, como se pode constatar pela adjudicação à Sardaço da Auto Estrada Transmontana, a 
maior obra pública a decorrer actualmente em Portugal. O volume de tonelagem e de serviço decorrente 
desta obra, bem como o fornecimento dos clientes já fidelizados à empresa, nomeadamente em setores 
ligados às energias renováveis (torres eólicas), permitiram que esta aumentasse a sua faturação em 2010 e 
que inicie o ano de 2011 com uma carteira de encomendas que lhe garante a produção anual. 
 

 
A atividade económica  em Espanha apresentou em 2009 e 2010 um dos ritmos de crescimento mais baixos 
no conjunto dos países da área do euro, refletindo um impacto mais pronunciado da crise financeira, em 
especial por via do setor da construção.  A  Hierros Y Ferrallas Extremadura, SL, empresa participada 
espanhola, que iniciou a sua atividade em finais de 2009,  quer pela sua tenra idade quer  pela difícil situação 
que se vive no país, contribuiu de um modo tímido para a faturação do grupo. A sua faturação foi apenas de  
1 648 mil  euros, não obstante  ter vindo a aumentar o seu numero de clientes ativos e a sua exposição no 
mercado. 
 
 
O quadro seguinte espelha oss principais indicadores da situação empresarial da J.S.C – S.G.P.S., S.A: 

 

Rubricas Período 2010 Período 2009
Variação 

2009/2010

% Variação 

2009/2010

Prestação de Serviços 60.000,00 60.000,00 0,00 0%

Resultados Antes de Depreciação,gastos de Financiamento e impostos (EBITDA) 1.958.417,22 714.002,79 1.244.414,43 174%

Resultado Operacional antes de gastos de Financiamento e impostos (EBIT) 1.958.417,22 714.002,79 1.244.414,43 174%

Resultados antes de Impostos (RAI) 1.958.287,90 695.784,54 1.262.503,36 181%

Resultados Líquidos 1.957.789,03 695.195,99 1.262.593,04 182%

(valores expressos em euros)
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Agradecemos a todos os nossos stakeholders, toda a colaboração prestada, especialmente aos nossos 
colaboradores, o empenho acrescido que têm demonstrado no desenvolvimento das suas funções. 
 
 
Propomos que os Resultados Líquidos do Exercício da J S C Sociedade Gestora de Participações Sociais, 
SA, no montante de € 1 957 789,03, sejam totalmente aplicados em Reservas Livres. 
 
 
 
 
 
 
 
Maia,  14 de Março de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
O Conselho de Administração: 
 
 
 
 
 
Joaquim Alberto Correia dos Santos - Presidente 
Maria Paula Carvalho Correia dos Santos - Vogal 
Gonçalo Carvalho Correia dos Santos - 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     9.206 acções 
 
Maria Paula Carvalho Correia dos Santos – Vogal                                                               150 acções 
 
Gonçalo Carvalho Correia dos Santos – Vogal                                                                     140 acções 
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31.12.2010 31.12.2009
ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis

Propriedades de investimento
Goodwill
Activos intangíveis
Activos biológicos
Participações financeiras - Método da equivalência patrimonial 3,7 32.173.141,44 33.139.557,71
Participações financeiras - Outros métodos

Accionistas/Sócios
Outros activos financeiros
Activos por impostos diferidos

32.173.141,44 33.139.557,71
Activo corrente 0,00
Inventários 0,00

Activos biológicos 0,00
Clientes 0,00
Adiantamentos a fornecedores 0,00
Estado e outros entes públicos 4.137,45
Accionistas/Sócios
Outras contas a receber 3 172.612,07 140.572,39

Diferimentos 0,00
Activos financeiros detidos para negociação 0,00
Outros activos financeiros 3,7,11 680.000,00 1.000.000,00
Activos não correntes detidos para venda 0,00
Caixa e depósitos bancários 3,4 11.039,58 61.862,97

863.651,65 1.206.572,81
Total do ACTIVO 33.036.793,09 34.346.130,52
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO

Capital realizado 8 50.000,00 50.000,00
Acções próprias 0,00
Outros instrumentos de capital próprio 0,00
Prémios de Emissão 2.061.770,26 2.061.770,26

Reservas legais 8 10.000,00 10.000,00
Outras reservas 9.435.383,55 7.626.557,62
Resultados transitados 0,00 1.933.779,30
Ajustamentos em activos financeiros 7 17.698.980,51 19.793.895,29
Excedentes de revalorização 0,00
Outras variações no capital próprio 0,00

Resultado líquido do período 2 1.957.789,03 689.167,20
Interesses minoritários

Total do Capital Próprio 2 31.213.923,35 32.165.169,67

PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões 0,00
Financiamentos obtidos 0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego 0,00
Passivos por impostos diferidos 0,00
Outras contas a pagar 2,3 1.468.009,84 2.168.009,84

1.468.009,84 2.168.009,84

Passivo corrente
Fornecedores 86,26 0,00
Adiantamentos de clientes 0,00
Estado e outros entes públicos 9 3.248,26 10.252,99
Accionistas/Sócios 0,00
Financiamentos obtidos 2,11 346.000,00 0,00

Outras contas a pagar 2,3 5.525,38 2.698,02
Diferimentos 0,00
Passivos financeiros detidos para negociação 0,00
Outros passivos financeiros 0,00
Passivos não correntes detidos para venda 0,00

354.859,90 12.951,01
Total do Passivo 1.822.869,74 2.180.960,85
Total do Capital Próprio e do Passivo 33.036.793,09 34.346.130,52

Balanço em 31.12.2010 e 31.12.2009 
(valores expressos em euros)

RUBRICAS Notas
Datas
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2010 2009

Vendas e serviços prestados + 3,5,11 60.000,00 60.000,00

Subsídios à exploração + 0,00 0,00

Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos +/- 7 1.942.619,08 685.551,84

Variação nos inventários da produção +/- 0,00

Trabalhos para a própria entidade + 0,00

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas - 0,00

Fornecimentos e serviços externos - 12 (21.039,08) (12.294,20)

Gastos com pessoal - 3,6 (23.086,82) (19.244,16)

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

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -/+ 0,00

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

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

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

Outros rendimentos e ganhos + 62,28

Outros gastos e perdas - (75,96) (72,97)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos = 1.958.417,22 714.002,79

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -/+ 0,00

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

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) = 1.958.417,22 714.002,79

Juros e rendimentos similares obtidos + 0,00

Juros e gastos similares suportados - 3 (129,32) (24.247,04)

Resultado antes de impostos = 9 1.958.287,90 689.755,75

Imposto sobre rendimento do período -/+ 3,9 (498,87) (588,55)

Resultado liquido do período = 2,9 1.957.789,03 689.167,20

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido 

do período

Resultado líquido do período atribuível a: (2)

Detentores de capital da empresa-mãe +/-

Interesses minoritários +/-

= 0,00 0,00

Resultado por acção básico 195,78 68,92

Demonstração dos resultados por naturezas do período findo em 31.12.2010 e 31.12.2009

(valores expressos em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
Períodos
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2010 2009

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de clientes + 42.050,00 42.250,00

Pagamentos a fornecedores - (21.007,72) (27.707,19)

Pagamentos ao pessoal - 2,3,6 (22.137,84) (18.876,06)

Caixa gerada pelas operações +/- (1.095,56) (4.333,25)

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -/+ 3.768,46 (13.378,61)

Outros recebimentos/pagamentos +/- (19.363,97) (4.632,82)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) +/- (16.691,07) (22.344,68)

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis -

Activos intangíveis -

Investimentos financeiros - 3 (700.000,00) (1.400.000,00)

Outros activos - (1.000.000,00)

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis +

Activos intangíveis Investimentos financeiros +

Outros activos + 3 320.000,00

Subsídios ao investimento +

Juros e rendimentos similares +

Dividendos + 2,3 2.488.110,30

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) +/- (380.000,00) 88.110,30

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos + 3,9 346.000,00

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio +

Cobertura de prejuízos +

Doações +

Outras operações de Financiamento +

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos -

Juros e gastos similares - (132,32) (24.250,10)

Dividendos -

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio -

Outras operações de financiamento -

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 345.867,68 (24.250,10)

Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) (50.823,39) 41.515,52

Efeito das diferenças de câmbio +/-

Caixa e seus equivalentes no início do período +/- 4 61.862,97 20.347,45

Caixa e seus equivalentes no fim do período +/- 4 11.039,58 61.862,97

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

(valores expressos em euros)

RUBRICAS NOTAS
Períodos
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Capital 

realizado

Acções 

próprias

Prestações 

suplementares 

e outros 

instrumentos 

de capital 

próprio

Prémios de 

emissão

Reservas 

legais

Outras 

reservas

Resultados 

transitados

Ajustamentos 

em activos 

financeiros

Excedentes de 

revalorização

Outras 

variações no 

capital próprio

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2009 1 50.000,00 2.061.770,26 10.000,00 7.626.557,62 6.824.094,29 14.903.580,30 31.476.002,47 31.476.002,47

ALTERAÇÕES NO PERÍODO 0,00

Primeira adopção de novo referencial 

contabilístico
0,00 0,00

Aplicação do Resultado Liquido de 2008 (4.890.314,99) 4.890.314,99 0,00 0,00

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
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
0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.890.314,99) 4.890.314,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 689.167,20 689.167,20 689.167,20

RESULTADO INTEGRAL 4=2+3 689.167,20 689.167,20 0,00 689.167,20

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL 
NO PERÍODO

Realizações de capital 0,00

Realizações de prémios de emissão 0,00

Distribuições 0,00

Entradas para cobertura de perdas 0,00

Outras operações 0,00

5 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 2009 6=1+2+3+5 50.000,00 0,00 0,00 2.061.770,26 10.000,00 7.626.557,62 1.933.779,30 19.793.895,29 0,00 0,00 689.167,20 32.165.169,67 0,00 32.165.169,67

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

Total do Capital 

Próprio
DESCRIÇÃO NOTAS

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe

Interesses 

minoritários
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Capital 

realizado

Acções 

próprias

Prestações 

suplementares 

e outros 

instrumentos 

de capital 

próprio

Prémios de 

emissão

Reservas 

legais

Outras 

reservas

Resultados 

transitados

Ajustamentos 

em activos 

financeiros

Excedentes de 

revalorização

Outras 

variações no 

capital próprio

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2010 6 50.000,00 0,00 0,00 2.061.770,26 10.000,00 7.626.557,62 2.622.946,50 19.793.895,29 0,00 0,00 32.165.169,67 0,00 32.165.169,67

ALTERAÇÕES NO PERÍODO 0,00

Primeira adopção de novo referencial 

contabilístico
0,00 0,00

Aplicação do Resultado Liquido de 2009 689.167,20 (689.167,20) 0,00

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
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
1.119.658,73 (1.933.779,30) (2.094.914,78) (2.909.035,35) (2.909.035,35)

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808.825,93 (2.622.946,50) (2.094.914,78) 0,00 0,00 0,00 (2.909.035,35) 0,00 (2.909.035,35)

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 1.957.789,03 1.957.789,03 1.957.789,03

RESULTADO INTEGRAL 9=7+8 1.957.789,03 (951.246,32) 0,00 (951.246,32)

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 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 50.000,00 0,00 0,00 2.061.770,26 10.000,00 9.435.383,55 0,00 17.698.980,51 0,00 0,00 1.957.789,03 31.213.923,35 0,00 31.213.923,35

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.S.C - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., para o 
período findo em 31 de Dezembro de 2010 
 
 
1. Identificação da entidade 
 
A J.S.C - Sociedade Gestora de Participações Sociais, 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 a gestão de participações sociais. A empresa é detida a 100% por particulares. 
 
 
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.° 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 
 
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 compa-
ráveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2009, à 
excepção do tratamento do goodwill associado às subsidiárias. A sociedade optou pelo uso da isenção 
prevista na NCRF 3 - Adopção pela primeira vez das normas contabilísticas e de relato financeiro associada 
às Concentrações de actividades empresariais, com base na qual a quantia escriturada de goodwill, na 
demonstração da posição financeira de abertura de acordo com as NCRF, é a quantia escriturada de acordo 
com os PCGA anteriores à data da transição.  
 
Neste sentido, em 2009, o tratamento contabilístico foi o preconizado pelo Plano Oficial de Contabilidade, 
nomeadamente no que diz respeito à amortização em linha recta, por um período de 10 anos, não 
procedendo à data da transição ao ajustamento das amortizações anteriores. De referir que, à data da 
transição, a quantia escriturada deste activo é nula. 
 
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 2010. 
 
Data da transição: 01 de Janeiro 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.  
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As diferenças existentes entre o SNC e o POC provocaram as seguintes alterações: 
 
 
Reclassificações: 
 

a) Reclassificação de Acréscimos de Custos para Outras Contas a pagar, no valor de € 4.160,38. 
 

b) Os valores relativos a pagamentos e recebimentos entre empresas do Grupo foram reclassificados 
para as Rubricas de Financiamentos Obtidos e Outras Operações de Financiamento. 

  
 

c) Reconciliação do resultado líquido do período e do capital próprio de 2009 

 

 

Capital próprio 32.165.169,67 32.165.169,67

Resultados transitados: 0,00 0,00 0,00

              Desreconhecimento de activos/passivos

              Outros

Resultado líquido 689.167,20 689.167,20

Outras rubricas 31.476.002,47 31.476.002,47

(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 Método da equivalência patrimonial 

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 
Impostos sobre o rendimento Impostos correntes: taxas vigentes 
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Participações Financeiras 
 
Subsidiárias são investimentos que conferem o controlo de activos e/ou resultados da investida, presumindo-se essa 
capacidade em participações superiores a 50% do capital. 
 
As partes de capital são mensuradas pelo método de equivalência patrimonial, sendo registadas inicialmente pelo 
seu custo de aquisição e posteriormente ajustadas em função das alterações verificadas, após a aquisição, na 
quota-parte da empresa nos activos líquidos das correspondentes entidades. Os resultados do investidor incluem a 
parte que lhe correspondem nos resultados das investidas.  
 
As aquisições de partes de capital são registadas utilizando o método da compra, nos termos da NCRF 14 – 
Concentração de actividades empresariais, como segue: 
 
O correspondente custo é determinado como o agregado, na data de aquisição, de: (a) justo valor dos activos 
entregues ou a entregar; (b) justo valor de responsabilidades incorridas ou assumidas; e (c) justo valor de 
instrumentos de capital próprio emitidos pela empresa. 
 
O excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos activos e passivos identificáveis de cada entidade 
adquirida, na data de aquisição, é reconhecido como goodwill e registado no activo (contrariamente, um excesso de 
justo valor  face ao custo de aquisição, dito badwill, é reconhecido imediatamente como ganho do período). De 
acordo com os anteriores PCGA, esta rubrica era amortizada. Actualmente, o normativo contabilístico prevê a 
sujeição a testes de imparidade, anual ou sempre que existam indícios de eventual perda de valor. 
 
 
È de referir que a diferença para o justo valor foi imputada directamente ao valor dos terrenos e edifícios no 
montante de €  2.266.248,82 . O aumento do valor dos edifícios resultante da apliação deste critério está a ser 
amortizado pelo método da linha-recta durante um período de 50 anos, 

Terrenos Total

Vidas útil-50 anos 1.408.281 857.968 2.266.249 220.534 17.159 237.693 2.028.556

Amortização 

acumulada até 

31.12.2010

Valores expressos em Euros

Amortização 

acumulada até 

31.12.2009

Amortização 

2010

Valor liquido 

actual
Justo valor

Edifícios

e outras construções

 
 
 
Imparidade dos activos 
 
a) 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. 
 
b) 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 de 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. 
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c) Reversões de perdas por imparidade 
A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando há 
evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas 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. 
 
 

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. 
 
 
Instrumentos financeiros  
 
 
I) Clientes 
 
As dívidas de clientes e de outros terceiros, incluindo empréstimos concedidos, encontram-se registadas pelo 
seu valor nominal (método do custo) deduzido de eventuais perdas de imparidade.  
 
II) Empréstimos e contas a pagar não correntes 
 
Nos termos da NCRF 27 as entidades podem utilizar dois métodos para mensurar os empréstimos e as 
contas a pagar, ou o método do custo, ou o método do custo amortizado. Os empréstimos e as contas a pagar 
não correntes, utilizando uma das opções da NCRF 27, 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).  
  
 
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 caso de liquidação da empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos depois de 
esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital. 
 
 
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 de 1,5% do lucro tributável. 
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Rédito 
 
O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido quando são prestados. As Prestações de 
Serviços 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, i.e., 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. 
 
 
Partes relacionadas 

 

Partes relacionadas são terceiros com quem existam relações que possam afectar os resultados e a posição 
financeira da entidade. 
 

Acontecimentos após a data de balanço 
 
Os acontecimentos após a data do balanço e até à data de autorização para emissão (presente data) que 
proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço foram reflectidos nas 
demonstrações financeiras. 
 
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.   
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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 
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.  
 
 
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 de as 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 Depositos 2010 2009

Depositos Bancarios 11.039,58 61.862,97

Totais 11.039,58 61.862,97

(valores expressos em euros)
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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

Variação 

percentual face 

aos réditos 

reconhecidos 

no período 

anterior

Prestação de serviços 60.000,00 100,00% 0,00% 60.000,00 100,00% 0,00% 

Totais 60.000,00 100,00% 0,00% 60.000,00 100,00% 0,00% 

(valores expressos em euros)

Quantias dos réditos 
reconhecidas no período

2010 2009

 

 

6. Benefícios dos empregados 
 
O número de empregados da entidade ao longo do ano foi de 2. Os Gastos com o pessoal em 2010 e 2009 
foram de: 

Pessoal chave de 

gestão
Pessoal Totais

Pessoal 

chave de 

gestão

Pessoal Totais

20.313,38 20.313,38 16.558,95 16.558,95

2.773,44 2.773,44 2.685,21 2.685,21

23.086,82 0,00 23.086,82 19.244,16 0,00 19.244,16Total

Remunerações

Encargos Sobre Remunerações

(valores expressos em euros)

Gastos Com o Pessoal

2010 2009
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7. Participações financeiras - MEP 
 

Parte do investidor 

nos resultados da 

investida

Distribuições 

recebidas da 

investida

Efeitos 

decorrentes de 

empréstimos 

concedidos

Amort.Justo 

valor

Outros 

movimentos do 

período

J. Soares 

Correia

Maia, 

Portugal
99,46% 31.695.610,81 1.839.551,46 (17.159,36) (2.772.060,35) 30.745.942,56

Sardaço
Maia, 

Portugal
100,00% 1.381.698,51 177.164,38 (136.975,00) 1.421.887,89

Hierros Y 

Ferrallas

Calamonte, 

Espanha
95,00% 1.062.248,39 (56.937,40) (320.000,00) 685.310,99

Subtotais 34.139.557,71 0,00 1.959.778,44 0,00 (320.000,00) (17.159,36) (2.909.035,35) 32.853.141,44

…

…

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

Totais 34.139.557,71 0,00 1.959.778,44 0,00 (320.000,00) (17.159,36) (2.909.035,35) 32.853.141,44

J. Soares 

Correia

Maia, 

Portugal
99,46% 33.713.886,42 (111.409,37) 598.403,42 (2.488.110,30) (17.159,36) 31.695.610,81

Sardaço
Maia, 

Portugal
100,00% 1.133.466,79 248.231,72 1.381.698,51

Hierros Y 

Ferrallas

Calamonte, 

Espanha
95,00% 94.762,96 (32.514,57) 1.000.000,00 1.062.248,39

Subtotais 34.942.116,17 (111.409,37) 814.120,57 (2.488.110,30) 1.000.000,00 (17.159,36) 0,00 34.139.557,71

…

…

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

Totais 34.942.116,17 (111.409,37) 814.120,57 (2.488.110,30) 1.000.000,00 (17.159,36) 0,00 34.139.557,71

Investimentos em subsidiárias Sede social

Percentagem 

de interesse 

detido nas 

associadas

Quantia líquida 

escriturada final

Quantia líquida 

escriturada inicial

Parte respeitante 

ao Goodwill

(valores expressos em euros)

Movimentos do periodo

P
e
r
í
o
d
o
 
2
0
1
0

Reconhecido

s pelo 

método da 

equivalência 

patrimonial

Reconhecido

s pelo 

método do 

custo

P
e
r
í
o
d
o
 
2
0
0
9

Reconhecido

s pelo 

método da 

equivalência 

patrimonial

Reconhecido

s pelo 

método do 

custo

 
 
A J.S.C. – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. emprestou em 2009 à subsidiária Hierros Y Ferrallas Extremadura € 1.000.000 para a 
sua constituição e arranque de actividade. Em 2010, esse valor baixou para € 680.000. 
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8. Capital e reserva legal 
 
O capital social é representado por 10.000 acções de valor nominal de € 5 cada e encontra-se totalmente 
realizado. No exercício não ocorreu alteração do número de acções em circulação. 
 
O 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.  
 
 
9. 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 está em mora 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 (passivo): 
 

Estado e Outros entes públicos 2010 2009

Imposto sobre o valor acrescentado (2.641,26) (9.731,71)

Imposto sobre o rendimento de pessoas colectivas (Deduzidos dos 

paagmentos por conta)
(129,87) 4.137,45

Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (242,75) (251,00)

Contribuições para a Segurança Social (234,38) (270,28)

Totais (3.248,26) (6.115,54)

(valores expressos em euros)

 
 
 

Rúbrica Valores 2010

Resultado contabilístico do período (antes de impostos) 1.958.287,90

Imposto diferido

Imposto sobre o rendimento do período 498,87

Imposto corrente

Tributações autónomas 498,87

Derrama

Derrama Estadual

Taxa efectiva de imposto sobre o rendimento 0,025%

(valores expressos em euros)
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10.Acontecimentos após a data do balanço 
 
 
Nada a considerar nesta nota. A empresa segue as normas conforme referido na Nota 2 deste anexo 
 
 
11. Partes relacionadas 
 
 

Referência Denominação Sede %Capital

J.Soares Correia-Armazéns de Ferro, S.A Rua do Outeiro , Folgosa-MAIA 99,46%

Sardaço - Sociedade de Armaduras de Aço, S.A. Rua do Outeiro , Folgosa-MAIA 100,00%

Hierros Y Ferrallas Extremadura
Poligono Industrial Las Eras -

Calamonte - Espanha
95,00%

Partes Relacionadas

Participadas  de Referência

 
 
 
As operações relativa a saldos e transacções entre a empresa e as partes relacionadas abaixo mencionadas, 
foram eliminadas nas contas consolidadas: 
 

Rubrica Valor Rubrica Valor

Passivo Corrente-Financiamentos Obtidos (346.000) Serviços Prestados-Fees 60.000

Activo Corrente-Outros Activos Financeiros 680.000 Fornecimentos Serviços Externos-Certidão (150)

334.000 59.850

Activo Corrente-Accionistas/Sócios 346.000 Fornecimentos Serviços Externos-Fees (40.000)

Fornecimentos Serviços Externos-Certidão 150

346.000 (39.850)

Fornecimentos Serviços Externos-Fees (20.000)

0 (20.000)

Passivo-Corrente-Financiamentos Obtidos (680.000)

(680.000) 0

0 0

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

Subtotais

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

Subtotais

Valores expressos em Euros

Transacções com as partes 
relacionadas

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

Totais

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.  

Sardaço - Armaduras de Aço, S.A.

Subtotais

Hierros y Ferralas -Extremadura, 
S.A.

Subtotais
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12. 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 10.200,00 10.200,00

(valores expressos em euros)

 
 
 
13. 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 e  autorizadas para emissão em 14 de Março de 2011. 
 
 
Todas as normas contabilísticas e de relato financeiro aplicadas no período de relato foram-no desde o início 
do período comparativo, à excepção da NCRF 14 – Concentrações de actividades empresariais, no que 
concerne ao tratamento contabilístico do goodwill, conforme já referido. A aplicação desta norma pela primeira 
vez não teve qualquer impacto, uma vez que, à data de transição a quantia escriturada do goodwill era nula. 
 
 

 

 

 

 

O Conselho de Administração: 
 
 
 

 
 
Joaquim Alberto Correia dos Santos – Presidente 
Maria Paula Carvalho Correia dos Santos - Vogal 
Gonçalo Carvalho Correia dos Santos – 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.S.C. – SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, 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, 18 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.S.C. – SOCIEDADE GESTORA DE 

PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A., as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2010 (que 
evidencia um total de 33 036 793 euros e um total de capital próprio de 31 213 923 euros, incluindo um 
resultado líquido de 1 957 789  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.S.C. – SOCIEDADE GESTORA 
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, 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, 18 de Março de 2011 
 
                                                                     

José Alberto Gomes Neto 

       R.O.C. nº 797 


