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Relatório Consolidado de Gestão 

 
A consolidação orçamental, bem como a correcção de outros desequilíbrios internos em alguns países 
deverão continuar a condicionar o crescimento da procura e da actividade nas economias avançadas, 
nomeadamente na área do euro. 
As actuais projecções para a economia portuguesa apontam para uma recuperação moderada da 
economia no período 2014-2015, após uma contracção acumulada de cerca de 6 por cento no período 
2011-2013. 
 
Ao longo do ano de 2013, o Grupo J. Soares Correia debateu-se com os efeitos ainda latentes da 
profunda crise económico financeira que se viveu em Portugal e Espanha, nomeadamente, com a 
retracção do investimento público e privado, com a descida continuada dos preços dos produtos 
siderúrgicos, com a agressividade sistemática da concorrência, com a dilatação dos prazos de 
recebimento e com a ameaça constante de empresas insolventes. 
 
O Grupo conseguiu mitigar em parte o impacto negativo do momento económico em que vivemos 
devido à sua capacidade financeira de cobertura de stocks, ao leque alargado de produtos 
comercializados, à cobertura geográfica total do país, à aposta permanente numa equipa de vendas 
profissional e motivada e, sobretudo, à manutenção de um elevado nível de serviço e a um alto grau 
de satisfação e de lealdade dos seus clientes, como se pôde aferir pelos resultados do último Inquérito 
de Satisfação dos Clientes lançado em finais de 2013.  
 
Cientes das graves implicações directas da quebra acentuada do investimento Publico e Privado 
nacionais na actividade das nossas empresas, iniciamos em 2011 um processo de abordagem ao 
mercado africano, com o intuito de contrariar a tendência progressiva de redução do volume de 
negócios no mercado interno e de manter optimizada uma bolsa de recursos e de know how 
capitalizados há mais de cem anos. 
 
Esta realidade teve um impacto significativo na estrutura de vendas da J. Soares Correia, com as 
exportações a representarem cerca de 15% do seu volume de negócios e na comercialização de varão 
para betão, principal produto associado aos consumos do sector da construção civil e obras públicas. 
A quebra das vendas deste produto, para o mercado nacional em 2013, foi de 24,5 por cento, o que 
contrasta com a evolução verificada nas vendas totais da empresa, as quais apresentaram uma 
redução de apenas 3 por cento comparando com período homólogo. 
A estratégia delineada da empresa, a par do esforço acrescido da sua equipa comercial, em aumentar 
quota de mercado nacional, em clientes industriais e empresas exportadoras, de modo a minimizar a 
sua dependência dos produtos para a construção civil, permitiu, em 2013, apresentar variações 
positivas significativas em todos os produtos comercializados pela empresa, à excepção, como já 
referido, dos produtos direccionados para o sector da construção.  
Assim a J Soares Correia, em 2013, aumentou o volume de vendas em 2,1 por cento e apresentou um 
Resultado Líquido de 225 mil Euros. 
 
Por questões logísticas, legais e burocráticas associadas ao país de destino do investimento, Angola, 
só em 2013 a J.S.C. alargou o seu perímetro de consolidação a uma nova empresa de direito 
angolano a qual iniciou a sua actividade em meados do presente ano.  
A J. Soares Correia Angola, participada em 60 por cento pela SGPS, começou a vender em Junho 
para o mercado Angolano, registando até ao final do ano um volume de facturação de cerca de 5, 3 
milhões de USD. 
Os custos de investimento e de implementação suportados e os custos operacionais a decorrer desde 
Fevereiro de 2013, por contraste com o arranque da actividade no segundo semestre de 2013, 
contribuíram para um EBITDA negativo de 245 mil USD. 
O mercado Angolano com o potencial que demonstra em termos de oportunidades de negócio para a 
J. Soares Correia Angola, aliado ao facto de o ano de 2014 representar o primeiro ano completo de 
actividade, permite encarar o futuro com optimismo em termos de níveis de facturação perspectivados 
e de aumento da carteira de clientes activos. 
 
A empresa participada Sardaço - Sociedade de Armaduras de Aço, totalmente dependente do Sector 
da Construção Civil e Obras Publicas, registou uma quebra acentuada da sua actividade. A facturação 
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no primeiro trimestre do ano atingiu os valores mais baixos de sempre, assim como o número de 
cotações recebidas ao longo do exercício. A forte pressão sobre os preços de venda, provocada pela 
alta concorrência e a reduzida procura levaram a uma diminuição da produção de 23 por cento e a 
uma diminuição da facturação de 33,5 por cento. 
Apesar de todos os constrangimentos vividos, uma forte contenção dos custos e uma maior 
racionalização dos recursos produtivos permitiram que a empresa terminasse o ano com um Cash 
Flow de 124 mil Euros.    
  
A  Hierros Y Ferralhas Extremadura, SL, empresa participada espanhola, que iniciou a sua actividade 
em finais de 2009,  quer pela sua tenra idade quer  pela difícil situação que se vive no país, continua a  
contribuir de um modo tímido para a facturação do grupo, não obstante ter aumentado o seu volume 
de vendas em 64 por cento, e incrementado o  número de clientes activos e a sua exposição no 
mercado. 
 
A descida acentuada dos preços dos produtos siderúrgicos, verificada de um modo generalizado no 
mercado mundial, foi a única explicação para que a facturação obtida de 1 330 mil Euros corresponda 
a um aumento de 47, 5 por cento contra um crescimento de 64 por cento das toneladas vendidas. 
Embora a empresa tenha apresentado uma boa performance comercial e um bom crescimento das 
vendas, a margem libertada, por força das contingências conjunturais, ainda não permitiu cobrir todos 
os custos de actividade, pelo que esta apresentou um EBITDA negativo de 88 mil Euros.  
 
O quadro seguinte espelha a evolução dos principais indicadores da situação empresarial consolidada. 
 
 

Rubricas 2013 2012
Variação 
2013/2012

% Variação 
2013/2012

Volume de Vendas 52.815.814 57.539.028 (4.723.214) -8%

Margem Bruta 6.942.317 6.519.925 422.392 6%

Margem Bruta (%) 13% 11% 2% 16%

   Resultados Antes de Depr.,G.de Financiamento e impostos (EBITDA) 1.353.709 1.919.750 (566.041) -29%

   Resultado Operacional antes de G.de Financiamento e impostos (EBIT) 651.022 1.067.965 (416.943) -39%

Resultado Líquido (Global) (390.876) (153.710) (237.166) 154%

   Resultado líquido do período atribuível a:

Detentores de capital da empresa-mãe (266.970) (153.953) (113.017) 73%

Interesses minoritários (123.906) 243 (124.149) -

(valores expressos em euros)

J.S.C - Sociedade Gestora de Participações Sociais,S.A. - Consolidado

 
 
A facturação foi de 52 816 mil Euros, registando uma diminuição de cerca de 8 por cento, explicada 
sobretudo pela descida continuada dos preços dos produtos siderúrgicos, verificada ao longo do ano. 
As empresas do Grupo apresentam um volume de vendas consolidadas de cerca de 86 000 toneladas, 
o que corresponde a uma quebra de 3 por cento comparando com período homólogo. A margem bruta 
de comercialização evoluiu favoravelmente de 11 por cento por cento em 2012 para 13 por cento em 
2013 permitindo libertar 6 942 mil Euros. 
 
As empresas participadas, com excepção da J. Soares Correia Angola, em 2013, prosseguiram com 
uma atitude de racionalização de custos, o que permitiu ainda uma diminuição dos seus custos com 
Fornecimentos e Serviços Externos em 77 mil Euros e com Gastos com Pessoal em 220 mil Euros. O 
aumento da rúbrica de FSE, em termos consolidados, reflecte apenas as despesas associadas ao 
investimento inicial na nova empresa e os custos operacionais de mais uma empresa no grupo. Já os 
Gastos com Pessoal consolidados apresentam um valor sensivelmente abaixo do registado em 2012, 
resultado da forte reestruturação a nível dos recursos humanos levada a cabo nos últimos anos no 
mercado nacional e que permitiu absorver os custos com pessoal da nova empresa.  
 
Pelo que foi referido o EBITDA do grupo foi de 1 354 mil Euros e o Resultado Liquido apresentado foi 
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negativo de 267 mil Euros. 
 
A J.S.C. apresentou um activo líquido consolidado de cerca de 52 190 mil euros, um capital próprio 
consolidado de 31 827 mil Euros e um rácio de autonomia financeira de 61 por cento em 2013. O 
grupo mantém a sua solidez financeira, resultado de uma gestão cuidadosa e preocupada, ao longo 
dos anos, em manter um equilíbrio saudável dos capitais próprios das várias empresas participadas. 
 
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 preparado 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 os Resultados Líquidos do Exercício negativos da J. S. C. Sociedade Gestora de 
Participações Sociais, SA, no montante de 266 970,00 Euros, sejam transferidos para Resultados 
Transitados. Simultaneamente propomos a utilização das Reservas Livres para cobertura total dos 
Resultados Transitados. 
 
 
Maia, 30 de Abril de 2014 
 
 
 
 
 
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 2013, 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 2013, 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, informa-
se que a JSC – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., à data de 31 de Dezembro de 2013, 
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. 

 

d) De mais de metade do capital social (60%) da Empresa J. Soares Correia Angola, S.A. ou seja, 
2.280 ações. 
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ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis 3,12 12.321.545 12.615.291
Propriedades de investimento 3,13 3.581.075 2.381.568
Goodwill
Ativos intangíveis 3,14 128.132 127.734
Ativos biológicos
Participações financeiras - Método da equivalência patrimonial
Participações financeiras - Outros métodos 3,15 41.870 41.870
Accionistas/Sócios
Outros Ativos financeiros
Ativos por impostos diferidos 2,3 583.072 176.257
Good Will

16.655.694 15.342.721
Ativo corrente
Inventários 3,17 13.986.874 12.170.492
Ativos biológicos
Clientes 3,18 18.637.074 18.503.806
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos 22 177.166 396.973
Acionistas/Sócios
Outras contas a receber 3 770.558 642.577
Diferimentos 516.673 230.454
Ativos financeiros detidos para negociação
Outros Ativos financeiros
Ativos não correntes detidos para venda
Caixa e depósitos bancários 3,5 1.446.545 2.832.373

35.534.890 34.776.675
Total do Ativo 52.190.584 50.119.396
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO

Capital realizado 3 50.000 50.000
Ações próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Ações Proprias- Descontos e Prémios 2.061.770 2.061.770
Reservas legais 10.000 10.000
Outras reservas 30.406.202 29.010.974
Resultados transitados (374.381) 1.395.228
Ajustamentos em Ativos financeiros
Excedentes de revalorização
Outras variações no capital próprio 13.680
Resultado líquido do período 3 (266.970) (153.953)
Interesses minoritários (73.032) 157.415

Total do Capital Próprio 2,2 31.827.269 32.531.434
PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões 3 29.658 29.658
Financiamentos obtidos 3,21 990.784 8.043.960
Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Passivos por impostos diferidos 3 295.914 27.128
Outras contas a pagar 1.033.010 1.033.010

2.349.366 9.133.755
Passivo corrente
Fornecedores 5.701.838 3.419.146
Adiantamentos de clientes 4.839
Estado e outros entes públicos 22 702.048 590.207
Acionistas/Sócios
Financiamentos obtidos 3,21 11.002.094 4.074.819
Outras contas a pagar 3 552.515 370.035
Diferimentos 50.614
Passivos financeiros detidos para negociação
Outros passivos financeiros
Passivos não correntes detidos para venda

18.013.949 8.454.207
Total do Passivo 20.363.315 17.587.962
Total do Capital Próprio e do Passivo 52.190.584 50.119.396

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

Balanço Consolidado em 31.12.2013 e 31.12.2012

(valores expressos em euros)

RUBRICAS Notas 31.12.2013 31.12.2012

NIF 504 584 804

Capital Social: 50.000,00 €
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Vendas e serviços prestados + 3,6 52.815.814 57.539.028

Subsídios à exploração +

Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos 
conjuntos

+/-

Variação nos inventários da produção +/- 3,7 e 25 32.814 (21.334)

Trabalhos para a própria entidade +

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas - 3,7 e 25 (45.906.311) (50.997.769)

Fornecimentos e serviços externos - (3.039.742) (1.925.573)

Gastos com pessoal - 3,8 (3.517.064) (3.532.362)

Imparidades de inventários (perdas/reversões) -/+

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -/+ 3,18 (700.450)

Provisões (aumentos/reduções) -/+

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

Aumentos/Reduções de justo valor +/- 954.012

Outros rendimentos e ganhos + 3,9 e 25 1.423.101 1.611.862

Outros gastos e perdas - 3,10 e 25 (708.465) (754.103)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA) = 1.353.709 1.919.750

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -/+ 3,12,13,14 e 25 (702.687) (851.785)

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

Resultado operacional,antes de gastos de financiamento e impostos (EBIT) = 651.022 1.067.965

Juros e rendimentos similares obtidos + 10.515 0

Juros e gastos similares suportados - 11 e 25 (1.152.925) (1.218.861)

Resultado antes de impostos = (491.389) (150.896)

Imposto sobre rendimento do período -/+ 22 100.513 (2.814)

Resultado liquido do período = (390.876) (153.710)

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

Resultado líquido do período atribuível a: (2)

Detentores de capital da empresa-mãe +/- (266.970) (153.953)

Interesses minoritários +/- (123.906) 243

= (390.876) (153.710)

Resultado por acção básico (39) (15)

J.S.C.- Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A 
NIF 504 584 804

Capital Social: 50.000,00 €

31.12.2013 31.12.2012

(1) - O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de Euros

(2) - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

Demonstração dos Resultados por Naturezas Consolidado do período findo em 31.12.2013 e 31.12.2012

(valores expressos em euros)

NotasRENDIMENTOS E GASTOS
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Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de clientes + 62.211.336 72.679.268

Pagamentos a fornecedores - (52.760.312) (62.125.165)

Pagamentos ao pessoal - (3.396.208) (3.664.548)

Caixa gerada pelas operações +/- 6.054.816 6.889.556

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -/+ 117.575 (163.544)

Outros recebimentos/pagamentos +/- (4.193.614) (5.018.365)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) +/- 3 1.978.777 1.707.647

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis - (249.173) (57.740)

Ativos intangíveis - (50.224) (108.618)

Propriedades de Investimento -

Investimentos financeiros - (119.318)

Outros Ativos financeiros -

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis + 4.100 554

Ativos intangíveis Investimentos financeiros +

Propriedades de Investimento + 27.060

Outros Ativos + 38.377

Subsídios ao investimento +

Juros e rendimentos similares + 26.099 128.331

Dividendos +

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) +/- 3 (269.198) (91.353)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos + 919.591

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio +

Cobertura de prejuízos +

Doações +

Outras operações de Financiamento +

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos - (1.913.852) (5.016.146)

Juros e gastos similares - (1.408.908) (1.085.109)

Dividendos -

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio -

Outras operações de financiamento -

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 3 (2.403.170) (6.101.255)

Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) (693.591) (4.484.961)

Efeito das diferenças de câmbio +/- (10.377)

Transferências para Investimentos Financeiros +/-

Caixa e seus equivalentes no início do período +/- 3,4 2.150.513 6.635.474

Caixa e seus equivalentes no fim do período +/- 3,4 1.446.545 2.150.513

Demonstração de Fluxos de Caixa Consolidado do  período findo em 31.12.2013 e 31.12.2012

Capital Social: 50.000,00 €

(valores expressos em euros)

31.12.2013 31.12.2012NOTAS

NIF 504 584 804

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

RUBRICAS

(1) - O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de Euros  
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Capital realizado Acções próprias

Prestações 
suplementares e 

outros 
instrumentos de 
capital próprio

Prémios de 
emissão

Reservas legais Outras reservas
Resultados 
transitados

Ajustamentos 
em activos 
financeiros

Excedentes de 
revalorização

Outras 
variações no 
capital próprio

Resultado 
líquido do 
período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2013 6 21 50.000 0 0 2.061.770 10.000 29.010.974 1.395.228 0 (0,4) 0 (153.953) 32.374.018 157.415 32.531.434

ALTERAÇÕES NO PERÍODO 0

Primeira adopção de novo referencial contabilístico 0 0

Aplicação do Resultado Liquido de 2012 1.395.228 (1.549.181) 153.953 0 0

Alterações de políticas contabilísticas 0 0

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras 13.680 13.680 13.680

Realização do excedente revaloriz. ativos fixos tang. e intang. 13 0 0

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e 
intangíveis e respectivas variações

0 0

Ajustamentos por impostos diferidos 15.862 0 15.862 15.862

Outras alterações reconhecidas no capital próprio (236.290) (236.290) (230.448) (466.737)

7 0 0 0 0 0 1.395.228 (1.769.609) 0 0 13.680 153.953 (206.748) (230.448) (437.195)

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 23 (266.970) (266.970) (266.970)

RESULTADO INTEGRAL 9=7+8 0 0 0 0 0 1.395.228 (1.769.609) 0 0 13.680 (113.016) (473.717) (230.448) (704.165)

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO 0

Realizações de capital 0 0

Realizações de prémios de emissão 0 0

Distribuições 0 0

Entradas para cobertura de perdas 0 0

Outras operações 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2013 11=6+7+8+10 14,22 50.000 0 0 2.061.770 10.000 30.406.202 (374.381) 0 (0) 13.680 (266.970) 31.900.301 (73.032) 31.827.269

(valores expressos em euros)

DESCRIÇÃO NOTAS

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe

Interesses 
minoritários

Total do Capital 
Próprio

J.S.C.- Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A 
NIF 504 584 804

Capital Social: 50.000,00 €

Demonstração Consolidada das Alterações no Capital Próprio no período 2013
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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 2013. 
 
 
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.Soares Correia – Angola, S.A., sediada na cidade de Luanda- Angola, empresa do grupo incluída 
na consolidação 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 a empresa Hierros y 
Ferralas – Extremadura, S.L. e a J. Soares Correia Angola, S.A. não procederam ao reconhecimento 
dos impostos diferidos nas contas individuais. 
 
Na empresa Hierros y Ferrallas - Extremadura S.L. foi efectuado, no tratamento das contas 
consolidadas o ajustamento referente ao reconhecimento do activo por imposto diferido de  € 
57.129,14, resultante da aplicação de uma taxa média de 20% sobre o reporte fiscal da empresa em 
2013, de valor igual a € 285.645,72. 
 
  
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 2013 são 
comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro 
de 2012, com excepção do facto de no exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, ter sido aplicada 
a seguintes norma: 
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• NCRF 11 – foi aplicado o modelo do Justo Valor na mensuração das Propriedades de 
Investimento, na participada J. Soares Correia – Armazéns de Ferro, S.A.. 

 
 
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 
Método da equivalência patrimonial 

Custo menos perdas por imparidade 
Ativos fixos tangíveis Custo menos perdas por imparidade e depreciações 

Ativos intangíveis Custo menos perdas por imparidade e amortizações 

Propriedades de 
investimento 

Justo valor 

Inventários 
Custo de aquisição menos perdas por imparidade 
Custo de produção 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 
Subsídios do Governo Quantias recebidas / a receber 

Benefícios de empregados Valor presente das obrigações 
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) 

 
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. 
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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. 
 

Terrenos Edifícios Total

Vida útil - 50 anos 1.408.281 857.968 2.266.249 272.012 17.159 289.171 1.977.078

Edifícios e outras construções Amortização 
acumulada até 
31.12.2012

Valor líquido 
atual 

Justo valor

(valores expressos em euros)

Amortização 
2013

Amortização 
acumulada até 
31.12.2013

Rubricas

 
 
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. 

Vidas úteis 10 a 50 10 a 14 3 a 6 4 a10 3

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

Métodos de depreciação
Método da linha 

recta
Método da linha 

recta
Método da linha 

recta
Método da linha 

recta
Método da linha 

recta
Método da linha 

recta

Métodos de depreciação, vidas úteis e taxas de depreciação usadas nos ativos fixos tangíveis

Outros ativos 
fixos tangíveis

Equipamento 
básico

Equipamento de 
transporte

Equipamento 
administrativo

Equipamentos 
biológicos

Descrição
Edifícios
e outras 

construções

 
 
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%.  
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Propriedades de investimento 
 
As propriedades de investimento compreendem terrenos e edifícios detidos para rendimento ou 
valorização, não se destinando ao uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins 
administrativos ou para venda no curso ordinário dos negócios. 
Os activos são registados ao Justo Valor calculado através dos Critérios de Comparação Directa de 
Mercado, de Custos e do Rendimento considerando o Método da Capitalização Directa e o Método 
do Valor Residual e tendo em consideração valores correntes praticados para usos semelhantes e 
comparáveis ao uso em avaliação, dando cumprimento ao estipulado nas Normas Nacionais (SNC- 
NCRF 7 e 11) e Internacionais (IFRS – IAS 16 e 40). Os ganhos ou perdas decorrentes da 
valorização ao Justo Valor são reconhecidos, de acordo com a NCFR 11 como resultados do 
exercício. 
A avaliação foi efectuada por entidade independente e qualificada para este efeito, tendo como data 
de referência da avaliação 31 de Dezembro de 2013. 
 
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. 
 
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 
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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 
 
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. 
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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. 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". 
 
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. 
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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). 
 
 
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. 
 
 
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:  
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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: 
 

 

 
 
 
5. Caixa e depósitos bancários 
 
 
 

Descrição 31.12.2013 31.12.2012

Caixa 128.516 1.706.358

Depositos bancários 1.318.029 426.015

Outros depósitos bancários 0 700.000

Totais 1.446.545 2.832.373

Caixa e depósitos bancários

(valores expressos em euros)

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

Réditos 
reconhecidos no 

período

Proporção face 
ao total dos 
réditos  

reconhecidos no 
período

Variação 
percentual face 
aos réditos 

reconhecidos no 
período anterior

Réditos 
reconhecidos no 

período

Proporção face 
ao total dos 
réditos  

reconhecidos no 
período

Venda de bens 52.703.535 97,09% (8,20%) 57.410.642 97,09% 

Prestação de serviços 112.279 0,21% (12,55%) 128.386 0,22% 

Variação de produção 32.814 0,06% (253,81%) (21.334) (0,04%)

Outros rendimentos e ganhos 1.423.101 2,62% (11,71%) 1.611.862 2,73% 

Juros e rendimentos similares obtidos 10.515 0,02% 0,00% 0 0,00% 

Totais 54.282.244 100,00% (8,20%) 59.129.557 100,00% 

Quantias dos réditos reconhecidas no 
período

Período 2013 Período 2012

Rédito

(valores expressos em euros)

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

Mercadorias
Matérias-primas, 
subsidiárias e de 

consumo
Totais Mercadorias

Matérias-primas, 
subsidiárias e de 

consumo
Totais

+ 11.009.999 1.080.994 12.090.993 12.076.863 621.702 12.698.565

Compras + 44.602.909 3.401.284 48.004.193 44.513.168 6.891.828 51.404.996

Devoluções de compras - (7.232) 0 (7.232) (30.713) 0 (30.713)

Descontos e abatimentos 
em compras

- 0 0 0 0 0 0

Reclassificações +/- (1.458) (453.622) (455.080) (538.928) (475.474) (1.014.402)

Perdas em sinistros - 0 0 0 0 0 0

Perdas por quebras - (259) 0 (259) 0 0 0

Outras perdas - 0 0 0 0 0 0

Ofertas e amostras - 0 0 0 0 0 0

Ganhos em sinistros + 0 0 0 0 0 0

Ganhos por sobras + 39.204 197.056 236.260 30.316 0 30.316

Outros ganhos + 0 0 0 0 0 0

(88.002) (88.002)

- (13.565.760) (308.802) (13.874.561) (11.009.999) (1.080.994) (12.090.993)

= 41.989.401 3.916.909 45.906.311 45.040.707 5.957.062 50.997.769

C
o
m
p
ra
s

R
ec
la
ss
if
ic
aç
õ
es
 e
 r
eg

u
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çõ

es

Inventários no fim do período

Quantias de inventários reconhecidas como 
gastos durante o período

2013 2012

(valores expressos em euros)

Custo das mercadorias vendidas e das 
matérias consumidas

D
em

o
n
st
ra
çã
o
 d
o
 c
u
st
o
 d
as
 m

er
ca
d
o
ri
as
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id
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m
id
as Inventários no começo do 

período

Diferenças de conversão das 
DF's

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
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Produtos 
acabados e 
intermédios

Subprodutos, 
desperdícios, 
resíduos e 
refugos

Produtos e 
trabalhos em 

curso

Produtos 
acabados e 
intermédios

Subprodutos, 
desperdícios, 
resíduos e 
refugos

Produtos e 
trabalhos em 

curso
Totais

- (79.499) 0 0 (99.618) 0 (1.216) (100.833)

+ 112.313 0 0 79.499 0 0 79.499

= 32.814 0 0 (20.118) 0 (1.216) (21.334)

20122.013

Variação da produção

(valores expressos em euros)

Inventários no fim do período

Variações nos inventários da 
produção

Inventários no começo do período

Demonstração das variações nos 
inventários 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 2013 no Grupo J. Soares Correia, são os abaixo mencionados: 

 

Nº Médio
Fim do 
Periodo

Nº Médio
Fim do 
Periodo

2 2 3 2

108 102 117 110

18 20 21 16

5 5 5 5

8 8 0 0

141 137 146 133

  J. Soares Correia Angola, S.A.

Dados consolidados sobre nº de colaboradores

Total

Período 2012

Empresa

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

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

  Sardaço - Sociedade de Armaduras de Aço, S.A.

  Hierros y Ferrallas - Extremadura S.L.

Período 2013

 
 
Abaixo poderemos verificar a evolução registada nos dois últimos exercícios, para todas as 
empresas do Grupo:  

 

2
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J.S.C- S.G.P.S.,
S.A

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

Sardaço -
Sociedade de
Armaduras de
Aço, S.A.

Hierros y Ferrallas
- Extremadura

S.L.

J. Soares Correia
Angola, S.A.

N
º

Evolução do nº colaboradores - Fim do Período

Ano 2013

Ano 2012
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Os Gastos com o pessoal em 2013 e 2012 distribuem-se da seguinte forma: 
 
 

Pessoal 
chave de 
gestão

Pessoal Totais
Pessoal 
chave de 
gestão

Pessoal Totais

471.665 2.165.639 2.637.303 376.669 2.319.682 2.696.351

0 88.991 88.991 58.184 58.184

71.922 494.800 566.722 53.380 535.587 588.967

7.370 24.281 31.651 3.644 25.590 29.234

0 192.397 192.397 134 159.493 159.627

550.957 2.966.107 3.517.064 433.826 3.098.536 3.532.362

(valores expressos em euros)

Gastos com o pessoal

Outros gastos com o pessoal

Total

Encargos sobre remunerações

Seguros de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais

Remunerações

Indemnizações

Descrição

20122013

 
 
 
 
 
9. Outros rendimentos e ganhos  
 
 

2013 2012

Descontos p.p. obtidos
724.290 1.116.262

Rendimentos em investimentos não financeiros
201.190 43.193

Correcções relativas a exercícios anteriores
4.630 226

Juros obtidos
205.970 306.937

Outros 
287.021 145.244

Total 1.423.101 1.611.862

Descrição
Períodos

Outros rendimentos e ganhos

(valores expressos em euros)
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10. Outros gastos e perdas 
 

2013 2012

Impostos
120.290 79.680

Descontos p.p. concedidos
279.921 285.348

Dividas incobráveis
173.222 355.121

Quebras normais em existências
6.928 0

Correções relativas a exercícios anteriores
4.441 1.649

Donativos
0 30

Outros 
123.663 32.274

Total 708.465 754.103

Descrição
Períodos

Outros gastos e perdas

(valores expressos em euros)

 
 
 
 
11. Juros e gastos similares suportados 
 

2013 2012

Juros suportados de empréstimos bancários 757.748 792.450

Juros desconto de letras 18.492 16.533

Juros de mora e compensatórios 5 0

Juros suportados de locações financeiras 2.157 3.055

Outros gastos e perdas financeiras 309.208 54.188

Outros 65.315 352.635

Totais 1.152.925 1.218.861

Juros e gastos similares suportados

Descrição
Períodos

(valores expressos em euros)
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12. Ativo fixo tangível 
 

Básico Transporte Admnistrativo

6.625.971 5.589.960 1.144.276 630.247 89.499 122.527 18.158 14.220.637

(564.485) (479.745) (499.057) (50.833) (19.873) (1.613.994)

Outras 28.754 (62.718) 19.356 55.631 2.579 43.601

0 0 28.754 (62.718) 19.356 55.631 2.579 43.601

Alienações (34.954) (34.954)

Abates 0

0 0 0 (34.954) 0 0 0 (34.954)

6.625.971 5.025.475 693.285 33.518 58.021 158.284 20.737 12.615.291

Outras 0 96.017 391.338 130.510 14.895 1.625 3.292 637.676

0 96.017 391.338 130.510 14.895 1.625 3.292 637.676

Depreciações 0 (293.290) (211.633) (153.848) (18.833) (6.842) 0 (684.445)

Perdas por imparidade 0 0 0 0 0 0 0 0

Alienações 0 0 0 0 0 0 0 0

Abates 0 0 0 (1.483) 0 0 0 (1.483)

Transf para Prop.Inv. (245.494) 0 0 0 0 0 0 (245.494)

(245.494) (293.290) (211.633) (155.331) (18.833) (6.842) 0 (931.422)

6.380.477 4.828.203 872.990 8.696 54.083 153.067 24.029 12.321.545

Total das Adições

Diminuições

Total das Diminuições

Quantia escriturada Líquida em 
31.12.2012 (01.01.2013)

Adições

Quantia escriturada  Líquida Final

Ativo fixo tangível

(valores expressos em euros)

Depreciações Acumuladas em 31.12.2012 
(01.01.2013)

Quantia escriturada Bruta inicial em 
01.01.2012

TotaisDescrição Terrenos Edificios
Equipamento

Outros Em Curso

Adições

Total das Adições

Diminuições

Total das Diminuições

 
13. Propriedades de investimento 
 
Somente a J. Soares Correia – Armazéns de Ferro, S.A. apresenta valores nesta rubrica: 
 

Terrenos e 
recursos 
naturais

Edifícios e 
outras 

construções

Propriedades de 
investimento em 

curso
Totais

Terrenos e 
recursos 
naturais

Edifícios e 
outras 

construções

Propriedades de 
investimento em 

curso
Totais

Quantias brutas 1.003.403,15 2.682.448,53 0,00 3.685.851,68 1.003.403,15 2.682.448,53 0,00 3.685.851,68

Amortiz. e perdas 
por impar. acum.

0,00 (1.304.283,62) 0,00 (1.304.283,62) 0,00 (1.226.734,02) 0,00 (1.226.734,02)

Quantias líquidas 1.003.403,15 1.378.164,91 0,00 2.381.568,06 1.003.403,15 1.455.714,51 0,00 2.459.117,66

Por aquisição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

De/Para activos 
fixos tangíveis

245.494,45 245.494,45 0,00

Subtotais 245.494,45 0,00 0,00 245.494,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultantes da 
avaliação dos ativos

(243.222,60) 1.197.235,09 954.012,49 0,00

Subtotais (243.222,60) 1.197.235,09 0,00 954.012,49 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 (77.549,60) (77.549,60)

Quantias brutas 1.005.675,00 2.575.400,00 0,00 3.581.075,00 1.003.403,15 2.682.448,53 0,00 3.685.851,68

Amortiz. e perdas 
por impar. acum.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.304.283,62) 0,00 (1.304.283,62)

Quantias líquidas 1.005.675,00 2.575.400,00 0,00 3.581.075,00 1.003.403,15 1.378.164,91 0,00 2.381.568,06

Propriedades de Investimento

(valores expressos em euros)

Quantias escrituradas das 
propriedades de investimento 

mensuradas pelo modelo do justo valor 
em 2013

2013

Depreciações

No fim do 
período

2012

No começo do 
período

Adições

Transferências

Ajustamentos 
de justo valor
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14. Ativo fixo intangível 
 
Todas as Empresas á exceção da  Sardaço - Sociedade de Armaduras de Aço, S.A., apresentam 
valores relativos a ativos líquidos intangíveis: 
 

Em 01.01.2012 82.878 0 0 82.878

Depreciações Acumuladas Iniciais 0 0 0 0

Adições 95.282 1.576 96.858

Alienações 0

Sinistros 0

Abates 0

Depreciações (52.001) (52.001)

Outras alterações 0

Em 31.12.2012 (01.01.2013) 126.159 0 1.576 127.734

Adições 18.332 22.056 40.388

Alienações 0

Sinistros 0

Abates 0

Depreciações (36.315) (3.676) (36.315)

Outras alterações 0

Em 31.12.2013 108.176 18.380 1.576 128.132

Ativos fixos intangíveis

(valores expressos em euros)

Rubricas
Programas de 
computador

Outros Ativos 
Intangíveis

Ativos 
intangíveis em 

curso
Totais

 
 
 15. Participações financeiras 
 
 

Designação da Sociedade 
Participada

Sede Direta Indireta
Valor Nominal 
da Participação

Capital Social da 
Participada

Ativo Passivo
Total Capital 
Próprio

Rendimentos Gastos
Resultado 
Liquido

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

Maia
89,5% 0,0% 3.804.430 4.250.000 46.296.377 16.778.424 29.517.953 52.088.813 51.864.120 224.693

Sardaço - Sociedade de 
Armaduras de Aço, S.A.

Maia
100% 200.000 200.000 3.235.664 1.508.125 1.727.540 5.015.205 4.998.904 16.301

Hierros y Ferrallas - 
Extremadura S.L.

Maia
95% 5% 237.500 250.000 4.702.181 5.287.137 (584.956) 1.335.755 1.621.401 (285.646)

J.Soares Correia - Angola, S.A. Maia
60% 11.818 15.574 5.124.750 5.094.148 30.602 4.270.830 4.583.629 (312.799)

Designação da Sociedade 
Participada

Sede Direta Indireta
Valor Nominal 
da Participação

Capital Social da 
Participada

Ativo Passivo
Total Capital 
Próprio

Rendimentos Gastos
Resultado 
Liquido

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

Maia
89,5% 0,0% 3.804.430 4.250.000 44.068.071 14.770.627 29.297.443 53.163.499 53.118.309 45.190

Sardaço - Sociedade de 
Armaduras de Aço, S.A.

Maia
100% 200.000 200.000 3.578.372 1.867.133 1.711.239 7.292.800 7.172.328 120.472

Hierros y Ferrallas - 
Extremadura S.L.

Maia
95% 5% 237.500 250.000 4.646.320 4.945.629 (299.310) 912.356 1.183.035 (270.678)

J.Soares Correia - Angola, S.A. Maia
60% 11.818 19.696 82.545 224.611 (142.066) 0 393.816 (393.816)

Participações financeiras % Participação

Participações financeiras

Participação Direta Periodo 2012

(valores expressos em euros)

Participações financeiras % Participação Participação Direta Periodo 2013
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17. Inventários 
 
 

Quantias brutas
Perdas por 
imparidade 
acumuladas

Quantias 
(líquidas) 

escrituradas
Quantias brutas

Perdas por 
imparidade 
acumuladas

Quantias 
(líquidas) 

escrituradas

Mercadorias 13.162.985 0 13.162.985 12.016.326 0 12.016.326

Matérias-primas, subsidiárias e 
de consumo

308.802 0 308.802 68.707 0 68.707

Produtos acabados e 
intermédios

112.313 0 112.313 79.499 0 79.499

Subprodutos, desperdícios, 
resíduos e refugos

0 0 0 0 0 0

Produtos e trabalhos em curso 0 0 0 0 0 0

Existências - Imóveis 402.775 402.775 5.960 5.960

Totais 13.986.874 0 13.986.874 12.164.532 0 12.170.492

Inventários

(valores expressos em euros)

Quantias escrituradas de 
inventários

31.12.2013 31.12.2012

 
 
 
18. Clientes 
 
 

2013 2012

Clientes c/corrente 17.750.998 17.260.075

Clientes letras a receber 337.240 467.848

Clientes em contencioso 1.753.210 1.320.629

Perdas por imparidades de clientes (1.204.374) (544.745)

Total 18.637.074 18.503.806

Clientes

Descrição
Períodos

(valores expressos em euros)

 
 

 
 
No Grupo J. Soares Correia as empresas abaixo registaram imparidades para clientes, pelos valores 
abaixo mencionados: 
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(valores expressos em euros)

Utilização Reforço Reversão

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

Dívidas a Receber de Clientes 468.098  (40.821,33) 700.450  1.127.727  

Sardaço - Sociedade de 
Armaduras de Aço, S.A.

Dívidas a Receber de Clientes 76.647  0,00 76.647  

544.745  (40.821,33) 700.450  0  1.204.374  

Utilização Reforço Reversão

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

Dívidas a Receber de Clientes 632.036  (163.938,45) 468.098  

Sardaço - Sociedade de 
Armaduras de Aço, S.A.

Dívidas a Receber de Clientes 76.647  0,00 76.647  

708.684  (163.938,45) 0  0  544.745  

Descrição 31.12.2011
Movimentos em 2012

31.12.2012

Total

Empresa

Total

Perdas por imparidades de clientes

Empresa Descrição 31.12.2012
Movimentos em 2013

31.12.2013

 
 
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. e J. Soares Correia angola, S.A.) 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 
 

Empréstimos bancários 10.986.765 3.972.071

Locações 15.329 102.748

Sub-Total 11.002.094 4.074.819

Empréstimos bancários 948.611 8.030.064

Locações 42.173 13.896

Sub-Total 990.784 8.043.960

11.992.878 12.118.778

Financiamentos obtidos

(valores expressos em euros)

Obrigações com financiamentos obtidos 2013 2012

Passivo corrente

Passivo não corrente

Totais
 

 
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).     
 

(2) (4) (2) (4)

Quantia bruta escriturada inicial 64.290,00 64.290,00 1.381.663,74 1.381.663,74

Amortizações/Depreciações acumuladas (4.925,00) (4.925,00) (744.360,83) (744.360,83)

Perdas por imparidades e reversões 0,00 0,00 0,00

Quantia liquida escriturada final 59.365,00 59.365,00 637.302,91 637.302,91

Total dos futuros pagamentos mínimos da locação à data do 

balanço
59.220,72 59.220,72 139.842,67 139.842,67

A menos de 1 ano 17.734,76 17.734,76 123.723,88 123.723,88

A mais de 1 ano e a menos de 5 anos 41.485,96 41.485,96 16.118,79 16.118,79

A mais de 5 anos 0,00 0,00 0,00

Valor presente do total dos futuros pagamentos mínimos da 

locação
54.166,58 54.166,58 136.943,53 136.943,53

A menos de 1 ano 15.328,67 15.328,67 122.107,59 122.107,59

A mais de 1 ano e a menos de 5 anos 38.837,91 38.837,91 14.835,94 14.835,94

A mais de 5 anos 0,00 0,00 0,00

Rendas contingentes reconhecidas como gasto do período 0,00 0,00 0,00 0,00

Total dos futuros recebimentos mínimos de sublocação à data do 

balanço
0,00 0,00 0,00 0,00

Valor dos pagamentos reconhecidos em gastos do período 0,00 0,00 3.054,87 3.054,87

TotalTotal

Locações Financeiras

(valores expressos em euros)

Quantia escriturada, pagamentos do período e 
pagamentos futuros dos contratos de locação

2013

Activos Fixos 
tangiveis

Activos Fixos tangiveis

2012

 
                                              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 2013 a rubrica Estado e outros 
entes públicos apresentava as seguintes quantias: 
 

Estado e outros entes públicos 31.12.2013 31.12.2012

Imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (Deduzidos dos pagamentos por 
conta)

14.943 144.925

Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (53.873) (44.621)

Imposto sobre o valor acrescentado (377.732) (260.298)

Contribuições para a Segurança Social (61.877) (58.319)

Outros (46.343) 25.077

Totais (524.882) (193.235)

Estado e outros entes públicos

(valores expressos em euros)

 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

   34 
 

Rubrica Valor Rubrica Valor

Ativo Corrente - Outros activos 
financeiros

480.000 Serviços Prestados 60.000

Ativo Corrente - Outras contas a 
receber

458.913 Gastos de Depreciação (2.875)

Ativo Não Corrente - Ativos fixos 
tangíveis-Amort AC

(2.875)

Passivo Corrente - Outras contas a 
pagar

(309)

Passivo Corrente - Financiamentos 
Obtidos

(825.958)

109.771 Subtotais 57.125

Ativo Corrente-Clientes 4.235.578 Vendas e Serviços Prestados 6.977.100

Ativo Corrente-Outras Contas a 
Receber

401.393 Custo das Mercadorias (6.909.714)

Ativo Corrente-Accionistas/Sócios 452.609 Fornecimentos Serviços Externos (25.815)

Ativo Não Corrente- Outros 
At.Financeiros

4.199.000
Rendas e out.Rend.em Prop.de 
Investimento

93.240

Outros Rend.Suplementares 11.670

Rend.e Ganhos Invest.Não financeiros 11.774

Juros e Rend.similares obtidos 111.143

9.288.581 Subtotais 269.397

Ativo Corrente-Clientes 309 Vendas e Serviços Prestados 315.130

Passivo Corrente - Fornecedores (1.212) Custo das Mercadorias (335.130)

Fornecimentos Serviços Externos (118.538)

(904) Subtotais (138.538)

Ativo Não Corrente - Ativos fixos 
tangíveis-Amort AC

(2.782) Vendas e Serviços Prestados 19.607

Passivo Corrente - Fornecedores (381.826) Gastos de Depreciação (2.782)

Passivo Não Corrente- Financiamentos 
Obtidos

(4.679.000) Custo das Mercadorias (19.607)

Fornecimentos Serviços Externos (12.330)

Juros e Gastos Similares (83.098)

(5.063.608) Subtotais (98.210)

Activo Corrente - Inventários 67.386

Passivo Corrente - Fornecedores (3.852.540)

Passivo Corrente - Accionistas/Sócios (424.779)

Passivo Corrente - Outras contas a 
pagar

(34.133)

(4.244.067) Subtotais 0

(89.773) Totais 89.773

0

Subtotais

J. Soares Correia Angola, S.A.

Subtotais

Sardaço - Armaduras de Aço, S.A.

Subtotais

Hierros y Ferralas -Extremadura, S.L.

Subtotais

Totais

Totais

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

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

Subtotais

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

Transacções com as Partes Relacionadas

(valores expressos euros)

Transacções com as partes relacionadas

2012

Eliminação de Saldos Intra-grupo Eliminação de Operações Intra-grupo
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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: 
 

2013 2012

Revisão legal de contas 34.440 34.440

Outras divulgações

Periodo

(valores expressos em euros)

Serviços

 
 
 
27. Data de autorização para emissão 
 
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2013 foram aprovadas pelo 
órgão de gestão em 30 de Abril e autorizadas para emissão em 13 de Maio de 2014. 
 
No período de reporte foi aplicada pela primeira vez, tal como referido na Nota 2, a norma NCRF 
11, no que diz respeito ás propriedades de investimento. 
 
 

 

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: 
 
Maria do Rosário Queirós – TOC nº 29060 
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO 
(Contas consolidadas) 

 
Senhores accionistas: 
 
 
Nos termos do Artigo 508º-D do Código das Sociedades Comerciais, vem o Fiscal 
Único submeter à vossa apreciação o Relatório sobre a a actividade fiscalizadora 
desenvolvida e dar Parecer sobre  o Relatório Consolidado de Gestão e as 
Demonstrações Financeiras Consolidadas, apresentados pelo Conselho de 
Administração de  " J.S.C. – SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES 
SOCIAIS, S.A.", relativos ao exercício de 2013. 
 
1. RELATÓRIO: 
 
1.1. Acompanhei o processo de elaboração das Contas consolidadas e verifiquei a 

correcta aplicação das normas de consolidação estabelecidas pela NCRF 15. 
 
1.2. Examinei o Balanço Consolidado em 31 de Dezembro de 2013, as 

Demonstrações consolidadas dos Resultados por natureza, a Demonstração 
consolidada das alterações no capital próprio, a Demonstração dos fluxos de 
caixa do Exercicio findo naquela data, e o Anexo, que permitem uma adequada 
compreensão da situação financeira e dos resultados do conjunto das empresas 
compreendidas na consolidação. 

 
1.3. Apreciei  o Relatório Consolidado de Gestão apresentado pela Administração, 

que alude de forma clara aos aspectos mais relevantes da actividade das 
empresas incluidas na consolidação e respeita as exigências do Artigo 66º do 
Código das Sociedades Comerciais. 

 
1.4. Emiti a Certificação Legal das Contas consolidadas, a qual faz parte integrante 

deste relatório. 
 
2. PARECER: 

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

      1º -   Aprovar o Relatório Consolidado de Gestão. 
       
      2º - Aprovar as Contas Consolidadas do exercício de 2013 apresentadas pelo 

Conselho de Administração. 
 
 
Maia, 13 de Maio de 2014 
 
 
O FISCAL ÚNICO 
 
José Alberto Gomes Neto 
         R.O.C. nº 797 
  



      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. 

 

   39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contas individuais 
2013 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



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

 

   40 
 

 
 



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

 

   41 
 

ATIVO

Ativo não corrente

Activos fixos tangíveis 2,3, e 8 5.750,00 8.625,00

Activos intangíveis 2,3, e 9 25.560,66 51.121,33

Participações financeiras - MEP 3,7 32.765.623,59 32.572.066,85

Outros activos financeiros

Ativos por impostos diferidos 2 24.939,00 26.409,09

32.821.873,25 32.658.222,27

Ativo corrente

Estado e outros entes públicos 3,1 21.010,25 15.390,29

Outras contas a receber 3 510.809,66 277.666,56

Diferimentos 3 4.130,00 36.730,00

Outros ativos financeiros 3,7 480.000,00 480.000,00

Caixa e depósitos bancários 3,4 39.011,80 524.177,66

1.054.961,71 1.333.964,51

Total do ATIVO 33.876.834,96 33.992.186,78

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO

Capital realizado 3, e 10 50.000,00 50.000,00

Prémios de Emissão 3 2.061.770,26 2.061.770,26

Reservas legais 3, e 10 10.000,00 10.000,00

Outras reservas 3 10.183.858,09 10.183.858,09

Resultados transitados 2 (341.425,84) 16.851,35

Ajustamentos em ativos financeiros 3,7 20.261.359,24 20.261.359,24

Resultado líquido do período 3 (219.096,17) (121.987,32)

Total do Capital Próprio 32.006.465,58 32.461.851,62

PASSIVO

Passivo não corrente

Outras contas a pagar 3 1.033.009,84 1.033.009,84

1.033.009,84 1.033.009,84

Passivo corrente

Fornecedores 3 - 32.600,00

Estado e outros entes públicos 3, 11 2.477,12 2.485,63

Financiamentos obtidos 3 825.957,61 353.000,00

Outras contas a pagar 3 4.238,15 109.239,69

Diferimentos 2 4.686,66 -

837.359,54 497.325,32

Total do Passivo 1.870.369,38 1.530.335,16

Total do Capital Próprio e do Passivo 33.876.834,96 33.992.186,78

J.S.C.- Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A
NIF 504 584 804

Capital Social: 50.000,00 €

Balanço em 31.12.2013 e 31.12.2012
(valores expressos em euros)

RUBRICAS Notas 31.12.2013 31.12.2012
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Vendas e serviços prestados + 3,5 60.000,00 110.000,00

Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos 
conjuntos

(231.010,33) (108.884,98)

Fornecimentos e serviços externos - 3 (40.262,09) (34.008,20)

Gastos com pessoal - 3,6 (26.512,75) (50.946,79)

Outros rendimentos e ganhos 52.503,17 86,70

Outros gastos e perdas - (1.878,91) (1.384,99)

Resultado antes depreciações, gastos de financiam. e impostos (EBITDA) = ( 187.160,91) ( 85.138,26)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -/+ 8,9 (28.435,67) (28.435,67)

Resultado operacional, antes de gastos de financiam. e impostos (EBIT) = ( 215.596,58) (113.573,93)

Juros e rendimentos similares obtidos +

Juros e gastos similares suportados - 3 (383,23) (16.175,25)

Resultado antes de impostos = ( 215.979,81) ( 129.749,18)

Imposto sobre rendimento do período -/+ 1,2 e 3 (3.116,36) 7.761,86

Resultado liquido do período = (219.096,17) ( 121.987,32)

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

#REF!

Resultado líquido do período atribuível a: (2)

Detentores de capital da empresa-mãe +/-

Interesses minoritários +/-

= 0,00 0,00

Resultado por acção básico (21,91) (12,20)

J.S.C.- Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A
NIF 504 584 804

Capital Social: 50.000,00 €

Demonstração dos Resultados por Naturezas do período findo em 31.12.2013 e 31.12.2012
(valores expressos em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2013 2012
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Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de clientes + 3 e 5 24.600,00 59.096,13

Pagamentos a fornecedores - 3 (12.095,40)

Pagamentos ao pessoal -  3, 6 (25.786,75) (51.505,77)

Caixa gerada pelas operações +/- (1.186,75) (4.505,04)

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -/+ 1,3 (2.795,88) (2.843,90)

Outros recebimentos/pagamentos +/- 3 (203.192,42) (88.644,92)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) +/- (207.175,05) (95.993,86)

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis -  2,3 e 8 (11.529,18)
Activos intangíveis -  2,3 e 9 (94.318,86)
Propriedades de Investimento -  2,3 e 13
Investimentos financeiros - (377.286,85) (89.317,64)
Outros activos financeiros -

Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis +  2,3 e 12
Activos intangíveis Investimentos financeiros +
Propriedades de Investimento +  2,3 e 13
Outros activos + 38.377,15
Subsídios ao investimento +
Juros e rendimentos similares +  2,3 e 10
Dividendos + 895.890,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) +/- (377.286,85) 739.101,47

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos + 684.789,00 550.000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio+
Cobertura de prejuízos +
Doações +
Outras operações de Financiamento +  2 e 3 

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos -  2, 3 (585.180,31) (522.100,00)
Juros e gastos similares - (312,65) (16.178,25)
Dividendos -  2 e 3 (135.000,00)
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio -
Outras operações de financiamento -
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 99.296,04 (123.278,25)

Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) (485.165,86) 519.829,36
Efeito das diferenças de câmbio +/-
Transferencias para Investimentos Financeiros +/-
Caixa e seus equivalentes no início do período +/- 4 524.177,66 4.348,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período +/- 4 39.011,80 524.177,66

J.S.C.- Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A
NIF 504 584 804

Capital Social: 50.000,00 €

Demonstração de Fluxos de Caixa do período findo em 31.12.2013 e 31.12.2012
(valores expressos em euros)

RUBRICAS Notas 2013 2012
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Capital realizado
Prémios de 
emissão

Reservas legais Outras reservas
Resultados 
transitados

Ajustamentos 
em activos 
financeiros

Resultado 
líquido do 
período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2013 6 50.000,00 2.061.770,26 10.000,00 10.183.858,09 16.851,35 20.261.359,24 (121.987,32) 32.461.851,62 0,00 32.461.851,62

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Aplicação do Resultado Liquido de 2012 (121.987,32) 121.987,32 0,00 0,00

Outras alterações reconhecidas no capital próprio (236.289,87) (236.289,87) (236.289,87)

7 0,00 0,00 0,00 0,00 (358.277,19) 0,00 121.987,32 (236.289,87) 0,00 (236.289,87)

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 (219.096,17) (219.096,17) (219.096,17)

RESULTADO INTEGRAL 9=7+8 0,00 0,00 0,00 0,00 (358.277,19) 0,00 (97.108,85) (455.386,04) 0,00 (455.386,04)

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO 
PERÍODO

Realizações de capital 0,00 0,00

Realizações de prémios de emissão 0,00 0,00

Distribuições 0,00 0,00

Entradas para cobertura de perdas 0,00 0,00

Outras operações 0,00 0,00

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

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2013 11=6+7+8+10 50.000,00 2.061.770,26 10.000,00 10.183.858,09 (341.425,84) 20.261.359,24 (219.096,17) 32.006.465,58 0,00 32.006.465,58

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

NIF 504 584 804

Capital Social: 50.000,00 €

Demonstração das alterações no capital próprio no período 2013
(valores expressos em euros)

DESCRIÇÃO NOTAS

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe

Interesses 
minoritários

Total do Capital 
Próprio
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Anexo às demonstrações financeiras da J.S.C - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., 
para o período findo em 31 de Dezembro de 2013. 
 
 
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. 
 
 

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 2013 são 
comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro 
de 2012. 
 
 
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). 
 
Bases de mensuração e políticas contabilísticas: 
 
As principais bases de mensuração apresentam-se no quadro seguinte: 
 
Investimentos financeiros Método da equivalência patrimonial 

Contas a receber Custo menos perdas por imparidade 

Caixa e equivalentes Custo 
Instrumentos capital próprio da 
sociedade 

Quantias efectivamente recebidas 

Contas a pagar Custo 
Réditos Valor nominal bruto das quantias recebidas / a receber 
Juros suportados Custo 
Impostos sobre o rendimento Impostos correntes: taxas vigentes 
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Participações Financeiras 
 
Subsidiárias são investimentos que conferem o controlo de 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. 
 

Terrenos Edifícios Total

Vidas útil-50 anos 1.408.281 857.968 2.266.249 272.012 17.159 289.171 1.977.077

Justo valor

Valores expressos em euros

Justo valor

Edifícios
e outras construções Amortização 

acumulada até 
31.12.2012

Amortização 
2013

Amortização 
acumulada 

até 31.12.2013

Valor 
liquido 
actual

 
 
 
 
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 
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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).  
  
 
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. 
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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 1,5% 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. 
 
 
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. 
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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 
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. 
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4. Caixa e depósitos bancários 
 

Caixa e depósitos 31.12.2013 31.12.2012

Caixa 14.560,99 522.357,79

Depósitos bancários 24.450,81 1.819,87

39.011,80 524.177,66

Caixa e depósitos

(valores expressos em euros)

 
 
5. Rédito 
 

Réditos 
reconhecidos no 

período

Proporção face 
ao total dos 
réditos  

reconhecidos no 
período

Réditos 
reconhecidos no 

período

Proporção face 
ao total dos 
réditos  

reconhecidos no 
período

Prestação de serviços 60.000,00 53,33% 110.000,00 99,92% 

Outros rendimentos e 
ganhos

52.503,17 46,67% 86,70 0,08% 

Totais 112.503,17 100,00% 110.086,70 100,00% 

Réditos

(valores expressos em euros)

Quantias dos réditos 
reconhecidas no 

período

2013 2012

 
 
 
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 2013 e 2012 distribuem-se da seguinte forma: 
 

Pessoal chave de 
gestão

Pessoal Totais
Pessoal chave de 

gestão
Pessoal Totais

21.423,41 - 21.423,41 21.559,95 19.513,64 41.073,59

5.089,34 - 5.089,34 4.439,69 4.834,20 9.273,89

- - 0,00 133,99 465,32 599,31

26.512,75 0,00 26.512,75 26.133,63 24.813,16 50.946,79

Encargos sobre 
remunerações

Outros gastos com o pessoal

Total

Gastos Com o Pessoal

(valores expressos em euros)

Gastos Com o Pessoal
2013 2012

Remunerações
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7. Participações financeiras - MEP 
 

Parte do investidor 
nos resultados da 

investida

Distribuições 
recebidas da 
investida

Efeitos 
decorrentes de 
empréstimos 
concedidos

Amort.Justo 
valor

Outros 
movimentos 
do período

J. Soares 
Correia,S.A

Maia, 

Portugal
99,46% 31.133.354,60 223.480,07 (17.159,36) 31.339.675,31

Sardaço.S.A.
Maia, 

Portugal
100,00% 1.711.238,95 16.300,74 1.727.539,69

Hierros Y 
Ferrallas, S.L.

Calamonte, 

Espanha
95,00% 195.655,66 (271.363,43) (15.000,00) (90.707,77)

J.Soares Correia - 
Angola , S.A.

Luanda, 

Angola
60,00% 11.817,64 (182.268,35) 424.567,07 254.116,36

Subtotais 33.040.249,21 (31.582,62) 0,00 (15.000,00) (17.159,36) 0,00 32.976.507,23

Totais 33.052.066,85 (213.850,97) 0,00 (15.000,00) (17.159,36) 424.567,07 33.230.623,59

J. Soares 
Correia,S.A

Maia, 

Portugal
99,46% 31.866.457,05 44.946,91 (760.890,00) (17.159,36) 0,00 31.133.354,60

Sardaço.S.A.
Maia, 

Portugal
100,00% 1.725.766,93 120.472,02 (135.000,00) 0,00 1.711.238,95

Hierros Y 
Ferrallas, S.L.

Calamonte, 

Espanha
95,00% 452.800,21 (257.144,55) 0,00 195.655,66

J.Soares Correia - 
Angola , S.A.

Luanda, 

Angola
60,00% 0,00 11.817,64 11.817,64

Subtotais 34.045.024,19 (91.725,62) (895.890,00) 0,00 (17.159,36) 0,00 33.040.249,21

Totais 34.045.024,19 (91.725,62) (895.890,00) 0,00 (17.159,36) 0,00 33.052.066,85

Participações Financeiras - MEP

(valores expressos em euros)

Investimentos em subsidiárias
Sede 
social

Percentagem 
de interesse 
detido nas 
associadas

Quantia 
líquida inicial

Movimentos do periodo

Quantia 
líquida final

P
e
r
í
o
d
o
 
2
0
1
3

Reconhecidos 
pelo método 
equivalência 
patrimonial

P
e
r
í
o
d
o
 
2
0
1
2

Reconhecidos 
pelo método 
equivalência 
patrimonial

 
 
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.
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8. Ativo tangível 
 

Básico Transporte Admnistrativo

0,00 0,00 0,00 0,00 8.625,00 0,00 0,00 8.625,00

0,00

Outras 0,00

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

Depreciações (2.875,00) (2.875,00)

Alienações 0,00

Abates 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 (2.875,00) 0,00 0,00 (2.875,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 5.750,00 0,00 0,00 5.750,00

ACTIVO FIXO TANGÍVEL

(valores expressos em euros)

ACTIVO FIXO TANGÍVEL Terrenos Edifícios
Equipamento

Outros Em Curso Totais

Quantia Líquida Final 31.12.2013

Quantia  Líquida em 01.01.2013

             Adições

Total das Adições

Total das Diminuições

 
 
 
9. Ativo intangível 
 

ACTIVOS INTANGÍVEIS
Programas de 
computador

Outros Activos 
Intangíveis

Activos 
intangíveis em 

curso
Totais

Quantia Líquida em 01.01.2013 51.121,33 0,00 0,00 51.121,33

Adições 0,00

Alienações 0,00

Abates 0,00

Depreciações (25.560,67) (25.560,67)

Quantia líquida final em 31.12.2013 25.560,66 0,00 0,00 25.560,66

ACTIVOS INTANGÍVEIS

(valores expressos em euros)

 
 
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 
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pagamento de impostos, contribuições e taxas ao Estado. Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 a 
rubrica Estado e outros entes públicos apresentava as seguintes quantias: 
 

Estado e outros entes públicos 2013 2012

Imposto sobre o rendim. de pessoas coletivas (Deduzido dos pagam. por conta) 984,73 (164,88)

Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (309,50) (245,75)

Imposto sobre o valor acrescentado 18.379,25 13.759,29

Contribuições para a Segurança Social (521,35) (444,00)

Totais 18.533,13 12.904,66

Estado e Outros Entes Públicos

(valores expressos em euros)

 
 

Rubrica 2013 2012

Resultado contabilístico do período (antes de impostos) (215.979,81) (129.749,18)

Imposto sobre o rendimento do período (3.116,36) 7.761,86

Imposto diferido (1.470,09) 9.557,74

Imposto corrente 0,00 0,00

Tributações autónomas (1.646,27) (1.795,88)

Taxa efectiva de imposto sobre o rendimento 0,76% 1,38%

IRC

(valores expressos em euros)

 
          
 
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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Transações e Saldos com as Partes Relacionadas
Saldo a 

31.12.2013

Vendas e 
Prestação de 
Serviços

Aquisição de 
Serviços 

Intratragrupo

Prestação de 
Serviços 

Intratragrupo
Compras

Outros 
Proveitos 

Operacionais

Proveitos 
Financeiros

J.Soares Correia - Armazéns de Ferro, S.A (825.957,61) 40.000,00

Sardaço - Armaduras de Aço, S.A. 0,00 20.000,00

Hierros y Ferralas -Extremadura, S.L. 480.000,00 

J. Soares Correia Angola, S.A. 458.912,82 

Total (345.957,61) 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

Transações e Saldos com as Partes Relacionadas

(valores expressos em euros)

 
 

 
14. Outras divulgações exigidas por diplomas legais 

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

Serviços 2013 2012

Revisão legal de contas 10.200,00 10.200,00

Total 10.200,00 10.200,00

Outras Divulgações 

(valores expressos euros)

 
 
 
15. Data de autorização para emissão 
 
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2013 foram aprovadas pelo 
órgão de gestão em 30 de Abril e autorizadas para emissão em 13 de Maio de 2014. 
 

 

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: 
 
 
Maria do Rosário Queirós – TOC nº 2906 
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO 

 
 
Senhores accionistas: 
 
 
Nos termos da alínea g) do Artigo 420º do Código das Sociedades Comerciais, vem o Fiscal Único 
submeter à vossa apreciação o Relatório sobre a actividade fiscalizadora desenvolvida e dar Parecer 
sobre o Relatório, as Demonstrações Financeiras e a proposta de aplicação de resultados, 
apresentados pelo Conselho de Administração de  " J.S.C. – SOCIEDADE GESTORA DE 
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A.", relativamente ao exercício de 2013. 
 
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 2013 apresentados pelo 
Conselho de Administração. 

       
      2º - Aprovar a proposta de aplicação dos resultados líquidos contida no Relatório de Gestão. 
 
Maia, 13 de Maio de 2014 
 
 
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.S.C. – SOCIEDADE GESTORA DE 

PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A., as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 

2013 (que evidencia um total de 33 876 835 euros e um total de capital próprio de 32 006 466 

euros, incluindo um resultado líquido negativo de 219 096 euros), a Demonstração dos resultados 

por natureza, a Demonstração das alterações no capital próprio, a Demonstração dos fluxos de 

caixa do exercício findo naquela data e o Anexo.. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

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

apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das 

suas operações e os fluxos de Caixa, bem como a adopção de critérios e políticas contabilísticas 

adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado. 

 

3. A minha responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada 

no meu exame daquelas demonstrações financeiras. 

 

ÂMBITO 

 

4.  O exame a que procedi foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de 

Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo 

seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as 

demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o 

referido exame incluiu: 

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

demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios 

definidos pela Administração, utilizadas na sua preparação; 

- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, 

tendo em conta as circunstâncias; 

- a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e 

- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações 

financeiras. 
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José Alberto Gomes Neto 

Revisor Oficial de Contas 
Rua de Fernandes Costa, 221-2º    

4100-242 Porto 

 

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.S.C. – SOCIEDADE 

GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A em 31 de Dezembro de 2013, 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 Maio de 2014                                                                                                                                            
                                                                     
José Alberto Gomes Neto 
       R.O.C. nº 797 
 


