
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relatório e Contas 
2012  

 
 



      Relatório  e Contas, J.Soares Correia – Armazéns de Ferro, S.A. 

 

1 

                  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Índice Temático 
 
Relatório de Gestão - Balanço e Contas (Balanço, Demonstração de Resultados, Demonstração 
de Fluxos de Caixa e Mapa de Demonstração das alterações do Capital Próprio) - Anexo ao 
Balanço - Relatório e Parecer do Fiscal Único - Certificação Legal das Contas 

 

 

 



      Relatório  e Contas, J.Soares Correia – Armazéns de Ferro, S.A. 

 

2 

                  

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 
 



      Relatório  e Contas, J.Soares Correia – Armazéns de Ferro, S.A. 

 

3 

                  

Relatório de Gestão 
 
 

Enquadramento Internacional 
 
O desempenho económico insatisfatório das economias-chave da Zona Euro levaram o Banco 
Mundial a assumir reservas em relação ao futuro da região e falar num “pessimismo significativo” 
face ao Euro. 
 
A recente globalização das trocas comerciais e dos serviços a nível global veio revelar as 
fragilidades do modelo de desenvolvimento dos países e das regiões, especialmente os mais 
periféricos, agora cada vez mais sujeitas à competição com outras regiões na captação dos 
recursos “motores” desses investimentos. 
 
 Em relação às estimativas do último relatório, o Banco Mundial estima agora que a economia na 
Zona Euro contraia 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2013, face a um crescimento que 
havia sido estimado nos 0,7% do PIB em Junho. Em todo o caso, há que registar os avanços nas 
reformas estruturais dentro da Zona Euro que levaram a uma maior integração política e 
económica e a uma “melhoria significativa” nos mercados financeiros, com especial realce para a 
adopção de uma política mais concertada entre Banco Central Europeu e os vinte sete países da 
União Europeia, na defesa do Euro. Para isso muito contribuiu o novo mecanismo de compra de 
dívida implementado  pelo Banco Central Europeu.  Esta medida que produziu efeitos imediatos 
nas redução das taxas de juro no mercado Secundário da dívida dos Estados Soberanos,  a par  
da expectativa  de se atingir um acordo para um sistema de supervisão bancária europeia, 
proporcionou já nos últimos meses de 2012  uma maior normalização das condições de 
financiamento,  traduzindo-se numa compressão dos diferenciais de taxas de juro do crédito entre 
os Estados Membros. 
 
As reformas implementadas na Zona do Euro, mas sobretudo a realização das eleições nos EUA e 
o acordo obtido em situação limite sobre o “precipício orçamental “, permitiram reduzir o clima de 
tensão na economia Mundial, sendo possível concluir que o impacto dos percalços económicos 
destes dois grandes polos financeiros globais estão mais contidos, e que se reduziu a exposição 
das economias emergentes face à quebra do desempenho económico na Europa e nos EUA. 
 
 
 
Economia  Portuguesa 
 
Num contexto de evolução das economias da zona do Euro muito adverso, a  economia 
Portuguesa, sujeita a um conjunto de medidas de ajustamento orçamental das contas públicas,  
sentiu uma forte contracção do Produto Interno Bruto estimado em 3,2% reflectindo uma forte 
redução da procura interna, que contrasta com o crescimento das exportações ao longo do ano. 
 
Em 2012, o consumo privado deverá ter registado uma redução de 5.5% ao passo que  a 
Formação Bruta Capital Fixo deverá ter caído 14%, particularmente acentuada  no sector da 
construção, traduzindo uma redução de todas as componentes,  com especial incidência no 
investimento público e residencial. A retracção da procura global, apesar do aumento significativo 
das exportações, contribuiu para  uma queda das importações de aproximadamente 7%, 
reflectindo a redução  da componente da procura  de conteúdo importado,  associada a consumo 
de bens duradouros e de FBCF empresarial. 
 
No período de 2009 a 2012 a FBCF empresarial regista uma queda acumulada de 28.5% que 
obviamente terá implicações sobre a capacidade de incorporação de progresso técnico e em 
última análise sobre o crescimento potencial do Produto. 
 
Adicionalmente, a recuperação incerta da actividade económica a nível global é uma 
condicionante da evolução futura da economia portuguesa. Os riscos em baixa para o crescimento 
da economia internacional resultam não só da incerteza em torno da resolução da crise da dívida 
soberana, mas também da necessidade de ajustamento dos desequilíbrios do sector privado em 
diversas economias avançadas. Neste contexto, a que acresce o exigente ajustamento que está 
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subjacente ao programa de assistência económica e financeira, a economia portuguesa está a 
atravessar um período de recessão prolongada.  
 
No primeiro semestre de 2012, os bancos portugueses continuaram a promover a 
desalavancagem gradual, levando a que os particulares e empresas continuassem a ajustar os 
respectivos balanços, tendo estes dois sectores, em conjunto, apresentado uma situação em que 
a poupança é superior ao investimento (situação de capacidade de financiamento), o que 
acontece pela primeira vez desde o início da área do euro. 
 
A redução do rendimento por via do aumento do desemprego, da diminuição dos salários e do 
aumento da carga fiscal tem-se reflectido na procura de crédito pelos particulares, nomeadamente 
para aquisição de habitação, com consequência imediata na evolução dos preços  dos imóveis no 
mercado, assistindo-se, numa primeira fase do ano,  a uma  estagnação  do preço com ausência 
total na procura  e posteriormente através da vendas de activos  imobiliários parqueados nos 
balanços dos bancos a uma redução significativa dos preços. 
 
A acentuada contracção da procura interna teve um forte impacto no desempenho das  empresas, 
limitando a sua capacidade para se auto  financiarem através de recursos gerados internamente.  
Esta situação  foi agravada pela significativa restritividade das condições de financiamento 
bancário, num contexto de elevada incerteza e de um aumento da percepção do risco por parte 
dos bancos que,  associado à escassez de liquidez no sistema, se fez reflectir num agravamento 
consecutivo  e sem precedentes  dos spreads de crédito para os diferentes agentes económicos. 
 
O ajustamento em curso da economia portuguesa deverá persistir no futuro.  As actuais 
projecções apontam para uma contracção da actividade  económica de 1.9% em 2013. 
 
 
Sector da Construção 
 
O ano de 2012 foi caracterizado pela redução violenta de actividade com implicações directas e 
imediatas em todos os produtos consumíveis associados à construção de uma forma em geral, 
com especial relevo nos consumos de cimento e de varão para betão. 
 
Segundo as informações das Associações Sectoriais o consumo de cimento reduziu 27%, face a 
2011, sendo preciso recuar até ao ano de 1973 para se encontrar um período em que o valor total 
de consumo seja inferior ao verificado em 2012. 
 
Demonstrativo de toda a retracção da actividade durante o ano são o número de fogos em 
construção nova, que correspondem a aproximadamente a 10% das autorizações emitidas em 
2001, o que significa que o Sector neste segmento está a reduzir consideravelmente a produção 
ao longo de 11 anos. Nas obras públicas os concursos abertos revelaram uma redução face ao 
período homólogo de 39% e de 44% respectivamente, em número e em valor e as adjudicações 
apresentam variações negativas de 52%. 
 
Este panorama não permite encarar o futuro imediato com grande optimismo, nomeadamente 
quando temos em consideração o actual número de obras licenciadas, criando  a convicção que 
as perspectivas de recuperação do sector continuarão adiadas  até porque não há perspectivas de 
investimentos nas obras públicas. 
 
A redução verificada da procura sem precedentes, tem proporcionado que algumas das empresas, 
na tentativa de defenderem volumes de actividades,  baixem sistematicamente os preços das 
propostas, com impacto directo nas margens brutas do sector, mas também pressionando toda a 
cadeia de fornecedores a montante da sua actividade. 
 
A escassez de obra associado a um esmagamento de preços provocou  nos primeiros nove meses 
de 2012 uma quebra do VAB do Sector em 15,3% e do investimento em construção de 18%. 
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Actividade  da Empresa 
 
A J. Soares Correia sentiu de uma forma significativa no seu volume de negócios todo este 
contexto de forte contracção da economia portuguesa e em especial no sector da Construção, 
verificando-se uma redução no seu volume de vendas de 28% face ao período homólogo. 
 
Consciente da situação particularmente difícil que se está a viver e que não se advinha uma 
recuperação do nível de actividade económico num futuro próximo, a Empresa encetou a partir de 
2010 uma redução da sua estrutura operativa cujo impacto económico  apenas se fará sentir no 
próximo ano.   
 
Nos últimos 3 exercícios a empresa reduziu o seu número de colaboradores em 31% e no ano de 
2012 a redução atingiu 16% do quadro de pessoal da J. Soares Correia. 
 
Esta adequação do quadro de colaboradores às necessidades actuais e futuras do mercado foi 
efectuada com a preocupação da manutenção de níveis de serviço de excelência aos nosso 
Clientes, acompanhado por iniciativas de cariz motivacional para todos os quadros  da Empresa, 
exemplo disso foi a formação  ministrada a mais de 50% dos nossos colaboradores. 
 
Apesar do volume de negócios ter quebrado conforme mencionado cerca de 28% face ao ano 
anterior, quebra idêntica em termos de tonelagem vendida, há que registar que o comportamento 
não foi homogéneo em toda a gama de produtos comercializados, tendo-se verificado maior 
redução naqueles mais directamente ligados com a construção e obras públicas, como o varão 
para betão que cai 36%, mas que é compensado pelo crescimento de outros  destinados a fins 
industrias e a metalomecânicas. 
 
Como forma de reduzir a dependência dos produtos mais relacionados com o sector da 
construção, a J. Soares Correia tem vindo a diversificar as origem das suas receitas, 
nomeadamente pela introdução de um conjunto de serviços que acrescentam mais  valor aos 
produtos comercializados. 
 
Apesar das dificuldades sentidas no sector a jusante da nossa actividade, sector da construção, se 
ter caracterizado em 2012 pelo desaparecimento de uma série de operadores, a J. Soares Correia 
manteve activos, sensivelmente, o mesmo número de clientes e reduziu a concentração de 
vendas, representando hoje,  31% dos seus clientes  90% do volume de facturação. 
 
Associado a uma política de diversificação das vendas a nossa Sociedade continuou com uma 
postura selectiva nas condições de recebimento, que se traduziu por uma redução do saldo de 
clientes em cerca de 14%,  face ao verificado em igual período no ano anterior, apesar de ter 
registado uma degradação   do tempo médio de recebimento para níveis idênticos aqueles  que 
foram observados em 2010 e que, atendendo às dificuldades apresentadas  na economia de uma 
forma geral,  podemos considerar  uma evolução francamente  positiva. É importante acrescentar 
que cerca de 5.5% do saldo de clientes beneficia de garantias bancárias de bom pagamento. 
 
A par de uma gestão ainda mais criteriosa na função comercial, a empresa, face à redução de 
actividade,  procurou diminuir as suas necessidades de Fundo Maneio,  acompanhando uma 
exigência imposta a Portugal no Plano Equilíbrio de Assistência Financeira, de desalavancagem 
da economia. 
 
A empresa reduziu os seus passivos bancários em 33% face ao período homólogo, redução essa 
superior à verificada ao nível da facturação da Empresa e este esforço também foi acompanhado 
por uma diminuição do saldo de fornecedores em 34% face ao verificado em final de 2011. Este 
esforço apenas é possível porque desde sempre a J. Soares Correia elegeu, como pedra 
fundamental na sua gestão, um equilíbrio entre os seus compromissos com os principais credores, 
bancários ou não, e o nível de actividade da sociedade. Este nosso comprometimento  com os 
diferentes  stakeholders tem vindo, em anos sucessivos, a permitir apresentar graus de autonomia 
financeira muito robustos, atingindo no presente exercício um ratio de  66,5% que compara com 
57.7% verificado em 2011.  Os valores atingidos são em nossa opinião muito confortáveis para 
todos os financiadores da J. Soares Correia e sobretudo se tivermos em consideração que o 
grosso da nossa actividade é comercial. 
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Ao nível dos stock a sua evolução não é tão expressiva, a redução de stock foi de 9% face ao 
período homólogo,  mesmo assim apresenta um ratio de rotação de stock melhor daquele que foi 
verificado em 2010, e este esforço de diminuição não foi maior porque a empresa procurou 
defender  a sua margem bruta e beneficiar de descontos  de quantidade obtidos na compra de 
mercadoria . 
 
A Empresa apresenta uma situação de Fundo Maneio muito confortável, mesmo tendo presente 
todas as dificuldades que se colocam à economia do país e do sector em particular, que se traduz 
por um ratio de liquidez geral de 2,26 o que em termos económicos significa que as existências, 
saldos de clientes e caixa,  dão para pagar 2,26 vezes todo o passivo bancário e saldo de 
fornecedores. 
 

 
 
A redução do EBITDA em aproximadamente 50% face ao verificado no ano anterior é justificada 
por dois conjuntos de razões, a redução do volume de vendas e a redução da margem bruta. A 
diminuição da procura tem vindo a criar uma compressão forte na margem bruta ( margem caiu 
7,7% )   e que mesmo tendo implementado um conjunto de medidas de racionalidade de custos, 
estas  não foram suficientes para fazer face a uma queda tão significativa na facturação. Contudo, 
devemos salientar a redução significativa nas rubricas de custos com Pessoal e de fornecimento 
de serviços externos, em aproximadamente  20% no global,  em comparação com o período 
homólogo. 
 
Ao nível dos encargos financeiros,  apesar da forte diminuição do passivo bancário, a redução foi 
de aproximadamente  9%, mas devemos levar em linha de consideração um alargamento da 
maturidade da dívida a bancos.  
 
Durante o exercício reconheceram-se imparidades para dívidas incobráveis que, face ao ano de 
2011, representam um saldo superior em aproximadamente 62%. 
 
Neste contexto os Resultados líquidos foram significativamente reduzidos, contudo  apresentam 
um valor positivo, mas de apenas 45 mil € . 
 
Perspectivas para 2013 
 
As perspectivas para 2013 não são muito encorajadoras, não se prevê para a economia 
portuguesa qualquer crescimento de actividade, mas em particular o sector da construção civil e 
obras públicas não apresenta qualquer manifestação de retoma, o investimento em obra pública 
deverá permanecer adiado e o panorama na obra privada residencial é profundamente 
preocupante e poderá manter se anémico nos próximos anos. 
 
A  J. Soares Correia manterá neste quadro uma política de disciplina na sua actividade comercial, 
com o rigor que a situação merece no controlo das suas variáveis de fundo de maneio. 
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É de esperar alguma redução e até concentração  de empresas que operam no nosso sector. A J. 
Soares Correia estará atenta a todas as possíveis modificações que se possam registar e 
esperamos ter o potencial para reforçar a nossa quota de mercado. 
 
Como a crise actual já vinha evidenciando sinais muito preocupantes no passado, o que para a 
nossa Empresa se traduzirá numa forte quebra de todas as actividades relacionadas com a 
capacidade da procura interna, a J. Soares Correia constituiu uma sociedade – J. Soares Correia 
Angola S.A. -  para operar no mercado Angolano,  detida directamente pela J.S.C.- Sociedade 
Gestora de Partiipações,S.A. em 60% e em 40% por um investidor do país local . 
 
Esta sociedade que já tem as suas instalações no parque industrial de Viana, Luanda, estará em 
condições de começar a sua actividade comercial durante o segundo trimestre de 2013. 
 
Com este investimento pretendemos também acompanhar os nossos clientes nessa geografia e 
combater a diminuição de actividade neste tempos mais próximos que se espera para Portugal e 
Espanha, prosseguindo uma política de diversificação de mercados geográficos. 
 
 
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 referência no mercado e preparada para 
enfrentar as dificuldades presentes. 
 
Uma palavra muito especial 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 
 
Propomos  que os resultados líquidos apurados no exercício no montante de 45 189, 71 Euros, 
sejam transferidos para Reservas Livres.  
 
 
 
Maia, 8 de Março de 2013 
 
 

O Conselho de Administração 

 

 

Joaquim Alberto Correia dos Santos – Presidente 

 

 

 

Maria Paula Carvalho Correia dos Santos - Vogal 

 

 

 

Fernando  António de Oliveira Pinto - Vogal 

 



      Relatório  e Contas, J.Soares Correia – Armazéns de Ferro, S.A. 

 

8 

                  

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 2012, era a seguinte: 

 

ADMINISTRAÇÃO: 

 

Joaquim Alberto Correia dos Santos – Presidente     276 acões 

 

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 2012, era detentora de mais de metade do capital social, ou seja, 760.890 acões. 
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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 2012. 
 
 
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 
atividade 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.  
 
Para além da sede, a empresa possui mais 3 estabelecimentos onde é exercida a mesma atividade 
localizados respetivamente em Vila Real, Guarda e Palmela. 
 
 
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, valor este registado no Capital Próprio, pelo facto do seu efeito 
não ser material. 
 
 
Indicação e comentários de contas que não sejam comparáveis com o período anterior 
 
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2012 são compa-
ráveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2011. 

 
 

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). 
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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 

Ativos fixos tangíveis Custo menos perdas por imparidade e depreciações 

Ativos 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 

Transações e saldos em 
moeda estrangeira 

Transações: 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 transação (não 
atualizada) 

 
 
Ativos fixos tangíveis 
 
Os ativos 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 ativos fixos tangíveis adquiridos após essa data são 
inicialmente registados ao custo de aquisição. A mensuração subsequente dos ativos 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 ativos nem resultem em melhorias signi-
ficativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gasto do período em que incorridos. 
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Ativos intangíveis 
 
Os ativos 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 ativos 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): 
 

 
 
Imparidade dos ativos 
 
a) Imparidade de ativos fixos tangíveis e intangíveis, exceto goodwill 
À data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indi-
quem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado possa não ser recuperável, é efectuada uma 
avaliação de imparidade dos ativos fixos tangíveis e intangíveis. Sempre que o montante pelo qual o ativo 
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 ativos não 
depreciáveis. 
 
b) Imparidade de investimentos financeiros, exceto 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 ativos 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 ativos 
estão mensurados pelo modelo do custo, sendo os testes realizados de forma análoga aos dos ativos 
tangíveis. 
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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 ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira bem como as 
correspondentes responsabilidades 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 gasto médio ponderado. 
                         
         
Provisões 
 
As provisões são reconhecidas quando, e somente quando, a entidade tenha uma obrigação presente (le-
gal 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 transações em moeda estrangeira são registadas às taxas de câmbio das datas das transações. Em 
cada data de relato, as quantias escrituradas dos itens monetários denominados em moeda estrangeira 
são atualizadas às taxas de câmbio dessa data.  
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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 ativos financeiros nas suas demonstrações financeiras, unicamente quando 
transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à posse de tais ativos 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 caso de liquidação da empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos 
depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital. 
 
 
Ativos e passivos contingentes 
 
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da entidade mas são objeto 
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 objeto 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 objeto 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 coletivas à taxa normal de 25%, sendo a derrama municipal fixada a uma taxa média de 1,4% 
do lucro tributável, e a derrama estadual de 3% sobre a parte do lucro tributável superior a 1.500.000 Eur e 
inferior a 10.000.000 Eur, e para o excedente a taxa aplicada é de 5%. 
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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 efetivamente aos 
recebimentos/pagamentos observados, sendo registados numa base bruta, isto é, não compensando 
entradas com saídas, exceto quanto a: 
 

a) Os recebimentos de clientes e os pagamentos a fornecedores e outros englobam IVA e outros 
impostos e taxas, liquidados nas transações 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 atividade de 
investimento. 

 
d)  Os pagamentos ou recebimentos relacionados com impostos sobre o rendimento da sociedade 

são apresentados como atividade 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 (referido em anexo 
próprio). 
 
 
Partes relacionadas 
 
Partes relacionadas dizem respeito a entidades que mantêm relações com a J. Soares Correia, S.A. e que 
afetam os resultados e a sua posição financeira. Estas relações são evidenciadas em notas abaixo. 
 
 
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 



      Relatório  e Contas, J.Soares Correia – Armazéns de Ferro, S.A. 

 

 22 

 

reconhecidos nos benefícios de curto prazo.   
 
 
Julgamentos e estimativas 
 
Na preparação das demonstrações financeiras, a entidade adotou pressupostos e estimativas com base 
nas normas previstas que afetam os ativos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as 
estimativas e assumpções efetuadas pelo órgão de gestão foram efectuadas com base no seu melhor 
conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações 
em curso. As estimativas contabilísticas mais significativas reflectidas nas demonstrações financeiras 
incluem: I) vidas úteis dos ativos 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 transações 
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 e omissões do período corrente e erros e omissões não materiais de períodos anteriores 
descobertos no período são corrigidos antes das demonstrações financeiras serem emitidas. Erros e 
omissões materiais de períodos anteriores são corrigidos retrospetivamente no primeiro conjunto de 
demonstrações financeiras após a sua descoberta. 
 
A impossibilidade de quantificação dos efeitos retrospetivos de alterações de políticas e/ou da correcção 
de erros materiais é objeto de divulgação. 
 
 
4. Caixa e depósitos bancários 
 

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

     
 
 



      Relatório  e Contas, J.Soares Correia – Armazéns de Ferro, S.A. 

 

 23 

 

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 desfavorável igual a €  -1.047,16. 
 

 

 
 
 
 
5. Rédito 
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6. Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 
 

 
 

 
7. Benefícios dos empregados 
 
O número médio de empregados da entidade ao longo do ano foi de 117, e em 31 de Dezembro eram 110. 
Os gastos com o pessoal em 2012 e 2011 distribuem-se da seguinte forma: 
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8. Outros rendimentos e ganhos  
 

 
 
 
 
9. Outros gastos e perdas 
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10. Juros e gastos similares suportados 
 

 
 
 
11. Ativo fixo tangível 
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12. Propriedades de investimento 
 

 
 
13. Reavaliações  
 
A empresa procedeu à reavaliação do seu ativo 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 
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14. Ativo fixo intangível 
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15. Participações financeiras – Outros Métodos 
 
Nesta rubrica está incluída a participação de 5% no capital da empresa Hierros Y Ferrallas Extremadura, 
S.L. registada ao custo de aquisição no valor de € 12.500. 
 
Está também incluída a participação de € 20.000 no capital da Norgarante adquirida no âmbito de 
financiamentos do PME Invest.  
 
 
16. Outros ativos financeiros 
 

 
 
Estes valores referem-se ao financiamento concedido à empresa participada Hierros Y Ferrallas 
Extremadura, S.L. na sequência da instalação e arranque da sua atividade desde a data da sua 
constituição. 
 
 
17. 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, apresenta-se registado no Capital 
Próprio, pelo facto do seu efeito não ser material. 
 
 
18. Inventários 
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19. Clientes 
 

 
 

 
 
 
20. Outras contas a receber 
 

 
 
 
21. Capital e reserva legal 
 
O capital social é representado por 850.000 acões de valor nominal de € 5 cada totalmente realizado. A 
sociedade possui também 85.000 acões próprias.Durante o exercício não ocorreu qualquer alteração ao 
número de acões 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.  
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22. Financiamentos obtidos  
 
Abaixo está descriminado o total dos financiamentos obtidos correntes e não correntes 
 

 
 

 
 
 
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. 
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           (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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23. 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 em mora 
relativa a impostos, contribuições e taxas ao Estado. Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 a rubrica 
Estado e outros entes públicos apresentava as seguintes quantias: 
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24. Outras contas a pagar 
 

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

 
 
 
 
As operações relativas a saldos e a transações entre a empresa e as partes relacionadas abaixo 
mencionadas foram eliminadas nas Contas Consolidadas: 
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28. Outras divulgações exigidas por diplomas legais 
 
Honorários do Revisor Oficial de Contas nos termos do artigo 66ºA do Código das Sociedades 
Comerciais: 
 

 
 
 
29. Data de autorização para emissão 
 
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2012 foram aprovadas pelo 
órgão de gestão em 9 de Março de 2013 e autorizadas para emissão em 13 de Março de 2013. 
 
Todas as normas contabilísticas e de relato financeiro aplicadas no período de 2012 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 
 
 
 
 
 
 
O Técnico Oficial de Contas: 
 
José António Gomes da Silva – TOC nº15575 
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José Alberto Gomes Neto 
Revisor Oficial de Contas 
Rua de Fernandes Costa, 221-2º 
4100-242 Porto 
 

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 
2012. 
 
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 2012 apresentados pelo Conselho de    

            Administração . 

 

           2º -  Aprovar a proposta de aplicação dos resultados líquidos contida no Relatório de Gestão. 
 
 

Maia, 13 de Março de 2013 
 
 
 
         O FISCAL ÚNICO 
 

José Alberto Gomes Neto 
          R.O.C. nº 797 
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José Alberto Gomes Neto 
Revisor Oficial de Contas 
Rua de Fernandes Costa, 221-2º 
4100-242 Porto 
 
 
 

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 2012 (que evidencia um total de 44 068 071 

euros e um total de capital próprio de 29 297 443 euros, incluindo um resultado líquido de 45 190 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; 
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- 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. 

 

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 2012, 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, 13 de Março de 2013 
 
                                                                     

José Alberto Gomes Neto 

       R.O.C. nº 797 

 
 


