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Relatório Consolidado de Gestão
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 subjacente ao programa de assistência
económica e financeira, a economia portuguesa está a atravessar um período de recessão prolongada.
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.
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 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 homologo.
Apesar do volume de negócios ter diminuído conforme mencionado, e ter havido 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 industriais e a metalomecânicas.
Não obstante as 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.
O esforço encetado, já há alguns anos, de redução significativa da estrutura operacional da empresa
para fazer face a quebras de facturação esperadas, permitiu uma efectiva descida dos Custos com
pessoal e dos fornecimentos e serviços externos, mas não foi o necessário para acompanhar a quebra
do volume de facturação registada em 2012, pelo que a empresa apresentou um modesto Resultado
Liquido de 45 mil Euros.

A Sardaço, apesar dos esforços comerciais efectuados, registou o menor número de consultas desde
o início da actividade da empresa e uma quebra de 16% do número de encomendas adjudicadas em
comparação com período homólogo. Esta situação foi, no entanto, fortemente influenciada por uma
posição mais conservadora da empresa, relativamente à atribuição de crédito.
Além de pequenas adjudicações a actividade da empresa centrou-se no fornecimento de armaduras
para a obra do Túnel de Fátima entre (Janeiro e Maio) e na conclusão, praticamente até ao fim do
3ºtrimestre, dos fornecimentos para a obra da Auto Estrada Transmontana do CAET.
Face ao acima explicitado, o ano terminou com um decréscimo de 35% no volume de vendas,
relativamente ao ano anterior e de menos 36% no que diz respeito, somente, a material transformado.
A contenção sistemática dos gastos operacionais e o bom desempenho da função financeira
permitiram que a empresa apresentasse Resultados Líquidos de cerca de 120 mil Euros e um Cash
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Flow de 247 mil Euros.
O ano de 2012 para a empresa participada espanhola, Hierros y Ferrallas, SL, foi um ano
particularmente difícil, contribuindo de um modo negativo para as vendas e resultados do grupo.
Assim, para além de continuar a ter de lutar com as dificuldades inerentes à sua juventude e à forte
estagnação sentida no mercado espanhol, viu-se a braços com um problema interno de substituição de
Direcção. Estes dois vectores em paralelo provocaram uma queda nas vendas de 50% e contribuíram
fortemente para um Resultado Liquido negativo de cerca de 270 mil euros.
A questão interna de substituição do Director Geral está resolvida e pelos valores alcançados no
primeiro trimestre de 2013, a empresa estará em recuperação e a conseguir ultrapassar as
contrariedades sentidas em 2012.
O quadro seguinte espelha os principais indicadores consolidados da situação económico- financeira
da J. S. C. SGPS,SA:

A redução do EBITDA em, aproximadamente 54 % face ao verificado no ano anterior é justificado 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 na margem bruta, a qual caiu de 12% para
11%, que em conjunto com a diminuição das vendas correspondeu a uma quebra de cerca de 3,6
milhões de Euros da margem bruta de comercialização gerada em 2012. 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 de 16% e em fornecimento de serviços externos de 25%, em comparação com
o período homólogo.
Durante o exercício reconheceram-se imparidades para dívidas incobráveis que face ao ano de 2011
representam um saldo superior em aproximadamente 62%.
Ao nível dos encargos financeiros, apesar da forte diminuição do passivo bancário em 18%, verificouse um acréscimo de 9%, resultado do agravamento das condições bancárias praticadas pelas várias
instituições financeiras ao longo do corrente ano, mas devemos levar em linha de consideração um
alargamento das maturidades da dívida a bancos.
Pelas razões apresentadas, o resultado líquido do grupo foi negativo de aproximadamente 150 mil
Euros.
No entanto, o objectivo da gestão do grupo de manter ou de reforçar os seus níveis de autonomia
financeira foi alcançado, a cobertura dos activos por capitais próprios atingiu os 65%, contra 55% em
período homólogo.
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O conjunto de empresas 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 2,2 o que em termos económicos significa que as existências,
saldos de clientes e caixa, dão para pagar 2,2 vezes todo o passivo bancário e saldo de fornecedores.
As perspectivas para 2013 não são muito encorajadoras. Não se prevê para a economia portuguesa e
espanhola 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 publica deverá
permanecer adiado e o panorama na obra privada residencial é profundamente preocupante e poderá
manter se anémico nos próximos anos.
O Grupo 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.
É de esperar alguma redução e até concentração de empresas que operam no nosso sector, a J. S. C.
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 e o que para o
conjunto das nossas empresas se traduziria numa forte quebra de todas as actividades relacionadas
com a capacidade da procura interna, a J. S. C., SGPS, constituiu uma sociedade – J. Soares Correia
Angola S.A. - para operar no mercado Angolano, com uma participação de 60%.
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 esperam para Portugal e
Espanha, prosseguindo uma política de diversificação de mercados geográficos.
Os nossos agradecimentos a todos os colaboradores que empenhadamente contribuíram com o seu
esforço para garantir que o grupo J. S. C. seja uma referência no mercado e que esteja preparada para
enfrentar as dificuldades presentes.
Uma palavra muito especial é devida a todos os clientes, com os quais se pretende manter o bom
relacionamento institucional. Às instituições financeiras e fornecedores endereçamos igualmente os
nossos agradecimentos.
Propomos que aos Resultados Líquidos do Exercício, negativos, da J. S. C. Sociedade Gestora de
Participações Sociais, SA, no montante de 121.987,32 Euros, sejam transferidos para Resultados
Transitados.
Maia,12 de Março de 2013

O Conselho de Administração
Joaquim Alberto Correia dos Santos – Presidente

Maria Paula de Carvalho Correia dos Santos – Vogal

Gonçalo de Carvalho Correia dos Santos - Vogal
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Anexo I
Artigo 447º CSC
a) 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
J.S.C – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., à data de 31 de Dezembro de 2012, era a
seguinte:
ADMINISTRAÇÃO:
Joaquim Alberto Correia dos Santos – Presidente

9.206 ações

Maria Paula Carvalho Correia dos Santos – Vogal

150 ações

Gonçalo Carvalho Correia dos Santos – Vogal

140 ações

b) 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
J.Soares Correia – Armazéns de Ferro, S.A., à data de 31 de Dezembro de 2012, era a seguinte:
ADMINISTRAÇÃO:
Joaquim Alberto Correia dos Santos – Presidente

276 ações
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Artigo 448º CSC
Nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 448º do Código das Sociedades Comerciais, informase que a JSC – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., à data de 31 de Dezembro de 2012,
era detentora:
a) Da totalidade do capital social (100%) da Empresa Sardaço - Sociedade de Armaduras de Aço S.A., ou
seja, 200.000 ações.
b) De mais de metade do capital social da Empresa J.Soares Correia – Armazéns de Ferro, S.A., ou
seja, 760.890 ações.
c) De mais de metade do capital social (95%) da Empresa Hierros y Ferrallas - Extremadura, S.L., ou
seja, 47.500 ações.
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Anexo às demonstrações financeiras consolidadas da J.S.C. - Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S.G.P.S., S.A. para o período findo em 31 de Dezembro de 2012
1. Identificação da entidade
A J.S.C – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. é uma sociedade anónima constituída
em 29 de Outubro de 1998, 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 das Empresas que fazem parte do Grupo J. Soares Correia, constituído pelas
empresas:
A J. Soares Correia - Armazéns de Ferro, S.A., empresa do grupo incluída na consolidação, tem
como actividade principal o comércio por grosso de ferro e aço;
A Sardaço - Sociedade de Armaduras de Aço, S.A., empresa do grupo incluída na consolidação, tem
como actividade principal a fabricação de estruturas de construção metálicas;
A Hierros y Ferrallas - Extremadura, S.L., com sede em Espanha/Mérida, empresa do grupo incluída
na consolidação, tem como actividade principal a comercialização de produtos siderúrgicos e a
fabricação de estruturas metálicas;
A J.S.C. – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. participa desde o final do Exercício de
2012 numa nova empresa com a denominação J.Soares Correia – Angola, S.A., sediada na cidade
de Luanda- Angola, tem também como actividade principal o comércio por grosso de ferro e aço.

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
NCRF 25 – Impostos sobre o rendimento
Justificação: Das empresas que fazem parte do perímetro de consolidação só a empresa J.Soares
Correia – Armazéns de Ferro , S.A é que não procedeu ao reconhecimento dos impostos diferidos
nas contas individuais.
Na empresa Hierros y Ferrallas - Extremadura S.L. os impostos diferidos correspondem a um ativo
por imposto diferido de valor igual a € 149.848,27, resultante da aplicação de uma taxa média de
20% sobre o reporte fiscal acumulado da empresa de valor igual a € 549.309,82 (valor já deduzido
do Imposto Diferido).
A Empresa J.S.C - S.G.P.S., S.A , reconheceu o imposto diferido, referente ao reporte fiscal
acumulado apurado nos exercícios de 2010, 2011 e 2012. O report fiscal acumulado é de -99.657
Eur, apurados no exercício 2012 e nos exercícios anteriores de 2010 e 2011 respectivamente. O
total do ativo por imposto diferido reconhecido no balanço é de 26.409 Eur, sendo 9.558 imputados
ao exercício e 16.851 a resultados anteriores.
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A empresa J.Soares Correia – Armazéns de Ferro, S.A , tem somente uma situação a reconhecer
referente ao excedente de revalorização não realizado, mas cujo o seu efeito não foi considerado
como materialmente relevante.
No tratamento das contas Consolidadas optou-se por reconhecer os impostos diferidos de todas as
participadas.
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
comparáveis 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 objetivo de proporcionar aos seus utentes uma imagem verdadeira e
apropriada da posição financeira, do desempenho (resultados) e das alterações na posição
financeira da empresa:
Bases de mensuração e políticas contabilísticas:
As principais bases de mensuração apresentam-se no quadro seguinte:
Investimentos financeiros
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Propriedades de
investimento
Inventários
Contas a receber

Método da equivalência patrimonial
Custo menos perdas por imparidade
Custo menos perdas por imparidade e depreciações
Custo menos perdas por imparidade e amortizações
Custo menos perdas por imparidade e depreciações
Custo de aquisição menos perdas por imparidade
Custo de produção menos perdas por imparidade
Custo menos perdas por imparidade

Caixa e equivalentes
Instrumentos capital próprio
da sociedade
Contas a pagar
Réditos
Subsídios do Governo

Custo
Quantias efectivamente recebidas

Benefícios de empregados
Juros suportados
Provisões
Impostos sobre o rendimento

Valor presente das obrigações
Custo
Melhor estimativa do valor presente da obrigação
Impostos correntes: taxas vigentes
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)

Transações e saldos em
moeda estrangeira

Custo
Valor nominal bruto das quantias recebidas / a receber
Quantias recebidas / a receber

Participações Financeiras
Subsidiárias são investimentos que conferem o controlo de ativos 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
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aquisição e posteriormente ajustadas em função das alterações verificadas, após a aquisição, na quotaparte da empresa nos ativos 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
ativos 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 ativos e passivos identificáveis de cada entidade
adquirida, na data de aquisição, é reconhecido como goodwill e registado no ativo (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. Atualmente, o normativo
contabilístico prevê a sujeição a testes de imparidade, anual ou sempre que existam indícios de eventual
perda de valor.
É de referir que a diferença para o justo valor foi imputada diretamente ao valor dos terrenos e edifícios no
montante de € 2.266.248,82. O aumento do valor dos edifícios resultante da aplicação deste critério está a
ser amortizado pelo método da linha-recta durante um período de 50 anos.

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
significativas 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 são 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 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):

Os rendimentos gerados são registados de acordo com a NCRF 20 – Rédito.
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
indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado possa não ser recuperável, é
efetuada 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 efetuada 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 respetivos 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 custo médio ponderado.
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 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.
Instrumentos financeiros
I) Clientes
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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 reconhecidas 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. 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 afetando
benefícios económicos futuros seja remota, caso este em que não são sequer objeto de divulgação.
Imposto sobre o rendimento
As empresas encontram-se sujeitas 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%.
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".
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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 efetuadas.
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.
e) No Mapa de Fluxos de Caixa Consolidados apresentado, os pagamentos e recebimentos
registados entre as empresas do grupo (consideradas no perímetro de consolidação) foram
anulados.
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).
f) Para fins de comparação é de referir que a rúbrica de Fluxos de caixa das actividades de
investimento/Recebimentos provenientes de: Propriedades de Investimento foi alterado o seu valor
de 2011 em 114.685 Eur .Este valor corresponde á anulação dos valores recebidos pela J.Soares
Correia S.A., por conta das rendas pagas pela empresa do Grupo, Sardaço, S.A.. Este valor foi
deduzido depois á rúbrica “Pagamentos a fornecedores” não alterando por isso o valor da Caixa e
seus equivalentes no fim do período.
Partes relacionadas
Partes relacionadas dizem respeito a entidades que mantêm relações com a empresa J. S.C S.G.P.S, 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.
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 efetuadas 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.
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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 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 retrospetivamente no primeiro conjunto de demonstrações financeiras após
a sua descoberta. A impossibilidade de quantificação dos efeitos retrospectivos de alterações de
políticas e/ou da correção de erros materiais é objeto de divulgação.
4. Perímetro da consolidação
É de salientar que o dever da consolidação deve-se ao facto da empresa-mãe J.S.C - S.G.P.S , S.A
e as suas subsidiárias nos últimos dois exercícios, terem ultrapassado 2 dos 3 limites seguintes:
1º Limite: ativos superiores a € 7.500.000 - o Grupo cumpre este limite;
2ª Limite: proveitos superiores a € 15.000.000 - o Grupo cumpre este limite;
3º Limite: o número de trabalhadores superior a 250 - o Grupo não cumpre este limite, pois tem
menos de 250 colaboradores (conforme nota 8 deste anexo).

Empresas incluídas na consolidação
O esquema abaixo identifica o perímetro de consolidação, o qual engloba a empresa-mãe J.S.C Sociedade Gestora de Participações Sociais,S.A. e as suas subsidiárias:
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Empresas excluídas da consolidação
A empresa J.Soares Correia - Angola S.A., não foi incluída na Consolidação deste exercício pela
facto da sua constituição ter sido recente (final do ano), não exercendo qualquer actividade e por isso
não é considerado como materialmente relevante a sua inclusão nas contas apresentadas..

5. Caixa e depósitos bancários

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

6. Rédito
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7. Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e variação da produção

8. Benefícios dos empregados
Os valores registados correspondentes ao número médio de colaboradores ao longo do ano, e à data
de 31 de Dezembro de 2012 no Grupo J.Soares Correia, são os abaixo mencionados:
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Abaixo poderemos verificar a evolução registada nos dois últimos exercícios, para todas as
empresas do Grupo:

Os Gastos com o pessoal em 2012 e 2011 distribuem-se da seguinte forma:
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9. Outros rendimentos e ganhos

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

12. Ativo fixo tangível
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13. Propriedades de investimento
Somente a J.Soares Correia – Armazéns de Ferro, S.A. apresenta valores de ativos relativos a
propriedades de investimento:

14. Ativo fixo intangível
Todas as Empresas á exeção da Sardaço - Sociedade de Armaduras de Aço, S.A., apresentam
valores relativos a ativos líquidos intangíveis:
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15. Participações financeiras

16. Impostos Diferidos
Conforme referido na Nota 2, nas contas Consolidadas optou-se por reconhecer os impostos
diferidos de todas as participadas (nas contas individuais da empresa Hierros y Ferrallas, S.L.,
estavam contabilizados).O impacto do reconhecimento dos impostos diferidos e o seu efeito nas
demonstrações financeiras consolidadas, por empresa foi o seguinte:
a) Na empresa, J.Soares Correia – Armazéns de Ferro, S.A. o reconhecimento dos imposto diferidos
referentes ao excedente de revalorização não realizado, implicou: uma redução do capital próprio
por contrapartida do passivo neste exercício, no valor de € 25.686. Por sua vez, o resultado líquido
do exercício foi inferior em € 1.442.
b) Na empresa J.S.C.- S.G.P.S., S.A., o reconhecimento dos imposto diferidos resultou da aplicação
de uma taxa média de 26,5 % sobre o reporte fiscal acumulado de -99.657 Eur. Este
reconhecimento total do ativo por imposto diferido no balanço é de 26.409 Eur, sendo 9.558
imputados ao exercício e 16.851 a resultados anteriores.
c) Na empresa Hierros y Ferrallas - Extremadura S.L. os impostos diferidos reconhecidos
correspondem a um ativo por imposto diferido de valor igual a € 149.848 acumulado, resultante da
aplicação de uma taxa média de 20% sobre o reporte fiscal acumulado da empresa de valor igual a
€ 549.310. O valor acumulado deste ativo diferido, implicou um aumento do capital próprio por
contrapartida do ativo, no valor de € 82.179, e também um aumento do resultado líquido do exercício
em € 67.670, por contrapartida do mesmo ativo.
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17. Inventários

18. Clientes

No Grupo J.Soares Correia as empresas abaixo registaram imparidades para clientes, pelos valores
abaixo mencionados:
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19. Fornecedores
Nada de relevante a declarar a nível do consolidado além da anulação dos saldos intra-grupo nesta
rubrica referidos na nota 25 deste anexo.
20. Capital e reserva legal
É de realçar que em todas as empresas do Grupo J. Soares Correia o capital encontra-se totalmente
realizado.Todas as empresas do Grupo J.Soares Correia (exceção feita á empresa Hierros y
Ferrallas - Extremadura S.L.) já cumprem, conforme referido na nota 2, 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.
21. Financiamentos obtidos

No anexo abaixo são detalhadas as quantias escrituradas, dos pagamentos do período e dos
pagamentos futuros dos contratos de locação:
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Financiamentos obtidos - locações financeiras ( 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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22. 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 o Grupo não tem dívidas no pagamento de
impostos, contribuições e taxas ao Estado. Em 31 de Dezembro de 2012 a rubrica Estado e outros
entes públicos apresentava as seguintes quantias:

23. Passivos contingentes
Nada a considerar nesta nota. A empresa segue as normas conforme referido na Nota 2 deste
anexo.
24. Acontecimentos após a data do balanço
Nada a considerar nesta nota. A empresa segue as normas conforme referido na Nota 2 deste
anexo.
25. Partes relacionadas
As operações de consolidação levaram à eliminação de saldos e transações referidas abaixo:
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26. Outras divulgações exigidas por diplomas legais
Honorários do Revisor Oficial de Contas nos termos do artigo 66ºA do Código das Sociedades
Comerciais:

27. Data de autorização para emissão
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2012 foram aprovadas pelo
órgão de gestão em 14 de Março e autorizadas para emissão em 18 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

Gonçalo Carvalho Correia dos Santos - Vogal

O Técnico Oficial de Contas:
José António Gomes da Silva – TOC nº15575

35

Relatório e Contas, J.S.C. - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

36

Relatório e Contas, J.S.C. - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

37

Relatório e Contas, J.S.C. - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

38

Relatório e Contas, J.S.C. - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Contas individuais
2012
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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 2012
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
NCRF 25 – Impostos sobre o rendimento
A sociedade este ano optou pelo reconhecimento dos Impostos Diferidos, mais em concreto o ativo
para Imposto Diferido relativo ao Report Fiscal, pelo facto do seu efeito ter sido considerado como
materialmente relevante. O report fiscal acumulado é de -99.657 Eur, apurados no exercício 2012 e
nos exercícios anteriores de 2010 e 2011 respectivamente.O Total do ativo por imposto diferido
reconhecido no balanço é de 26.409 Eur, sendo 9.558 imputados ao exercício e 16.851 a resultados
anteriores.
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
comparáveis 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 objetivo 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
Contas a receber
Caixa e equivalentes
Instrumentos capital próprio da
sociedade
Contas a pagar
Réditos
Juros suportados
Impostos sobre o rendimento

Método da equivalência patrimonial
Custo menos perdas por imparidade
Custo
Quantias efectivamente recebidas
Custo
Valor nominal bruto das quantias recebidas / a receber
Custo
Impostos correntes: taxas vigentes

Participações Financeiras
Subsidiárias são investimentos que conferem o controlo de ativos 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 ativos 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
ativos 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 ativos e passivos identificáveis de cada entidade
adquirida, na data de aquisição, é reconhecido como goodwill e registado no ativo (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 aplicação deste critério
está a ser amortizado pelo método da linha-recta durante um período de 50 anos.
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Imparidade dos ativos
a) 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.
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.
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).
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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 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%.
.
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, 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 actividade
de investimento.
d) Os pagamentos ou recebimentos relacionados com impostos sobre o rendimento da
sociedade são apresentados como actividade operacional.
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Partes relacionadas
Partes relacionadas dizem respeito com entidades que mantêm relações com a JSC – SGPS, 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 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.

Julgamentos e estimativas
Na preparação das demonstrações financeiras, a entidade adotou pressupostos e estimativas com
base nas Normas previstas que afectam os ativos 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 transações 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 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 do período corrente e erros não materiais de períodos anteriores descobertos no período são
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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

5. Rédito

6. Benefícios dos empregados
O número médio de empregados da entidade ao longo do ano foi de 2 e em 31 de Dezembro eram
2. Os gastos com o pessoal em 2012 e 2011 distribuem-se da seguinte forma:
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7. Participações financeiras - MEP

A J.S.C. – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. emprestou em 2009 à subsidiária Hierros Y Ferrallas Extremadura, S.L.
€ 1.000.000 para a sua constituição e arranque de actividade. O saldo atual mantêm-se em € 480.000,00.
A J.S.C. – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. participa desde o final de 2012 na empresa J.Soares Correia – Angola,
S.A..
53

Relatório e Contas Consolidadas, J.S.C. - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
8. Ativo tangível

9. Ativo intangível

10. Capital e reserva legal
O capital social é representado por 10.000 ações de valor nominal de € 5 cada e encontra-se
totalmente realizado. No exercício não ocorreu alteração do número de ações 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.

11. 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 2012 e 2011 a rubrica Estado
e outros entes públicos apresentava as seguintes quantias:
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Existe um agravamento na taxa da tributação autónoma de 10 pontos percentuais, pelo fato da empresa apresentar prejuízo fiscal nos
2 exercícios anteriores.

12. Acontecimentos após a data do balanço
Nada a considerar nesta nota. A empresa segue as normas conforme referido na Nota 2 deste anexo
13. Partes relacionadas

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

15. Data de autorização para emissão
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2012 foram aprovadas pelo
órgão de gestão em 14 de Março de 2013 e autorizadas para emissão em 18 de Março de 2013.

O Conselho de Administração:

Joaquim Alberto Correia dos Santos – Presidente

Maria Paula Carvalho Correia dos Santos - Vogal

Gonçalo Carvalho Correia dos Santos – Vogal

O Técnico Oficial de Contas:

José António Gomes da Silva – TOC nº15575
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