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1. MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

O ano de 2012, apesar do contexto de crise nacional, foi para a MOMSteel um bom ano. Tal deveu-se ao 

sucesso da estratégia iniciada em 2009, com a abertura da sucursal em França, cuja faturação 

representou 92% em 2011 e 76% em 2012. Este decréscimo ficou a dever-se ao facto de em França se ter 

feito sentir também os efeitos da crise económica, levando a que alguns dos projetos previstos tenham 

sido adiados e, nalguns casos, suspensos. Contudo, este fator não impediu a MOMSteel de alcançar 

Resultados positivos em 2012.  

Os resultados alcançados só foram possíveis graças ao empenho generalizado de toda a equipa 

MOMSteel, tanto em Portugal como em França, bem como de todos os fornecedores e parceiros dos 

quais destacamos os armazenistas de aço, as empresas de transportes e os nossos parceiros de 

montagens, sem os quais teria sido mais difícil manter uma boa performance. 

Destacamos em 2012: 

 Obtenção do Estatuto PME Excelência 2012 

 Resultados Líquidos de 226.468€ 

 EBITDA de 671.136€ 

 Autonomia Financeira de 37% 

 Rentabilidade dos Capitais Próprios de 13% 

 Rentabilidade do Ativo de 4,8%  

 EVA de 2.437.265€ 

 Satisfação dos Colaboradores de 86% 

 Satisfação dos Clientes de 92% 

 Distribuição de 10% do Resultado Líquido de 2011 aos melhores colaboradores   

 Manutenção da certificação ISO 9001:2008, QUALIBAT (França) e CE EN 1090-02:2008 

 

Destas conquistas salientamos o Resultado Líquido de 226.468,63 €, o EBITDA de 671.136€  e distribuição 

de resultados pelos colaboradores como forma de reconhecer o seu esforço, como irá suceder também 

em 2013. A empresa viu ainda reconhecido o seu mérito com a atribuição do Estatuto PME Excelência 

pela primeira vez. 

Em relação aos objetivos estratégicos da MOMSteel para 2012-2017: 
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A empresa está empenhada em desenvolver um investimento promocional da sua atividade com vista à 

conquista de novos mercados e clientes. Neste sentido, em 2012 salientamos a participação na Missão 

Empresarial ao Estado de Goiás (Brasil), a participação na FACIM em Maputo (Moçambique), a visita a 

Mioveni (Roménia) e a Receção na sua sede de uma Comitiva dirigentes políticos e empresários, 

proveniente dos Estados de Brasília e de Bahía (Brasil). Participou ainda numa Receção Empresarial de 

Embaixadores dos Países da América Latina que ocorreu em Torres Novas, promovida pela NERSANT.  

Com vista à entrada no mercado alemão, a MOMSteel associou-se à Câmara de Comércio Luso-Alemã, 

com quem está a realizar ações de prospeção e promoção comercial. 

 

Em 2013, sendo esperado que na maior parte dos países europeus permaneça uma conjuntura económica 

desfavorável, à semelhança do que sucedeu em 2012, a MOMSteel tentará redirecionar a sua atividade 

para alguns países de África e da América Latina, embora ao nível do norte da Europa, as expectativas 

sejam as de conseguir penetrar no mercado. 

 

Para a concretização dos objetivos estratégicos definidos para a empresa, contamos com o empenho e 

colaboração de todos os stakeholders. 
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2. ENQUADRAMENTO 

 

2.1.   ATIVIDADE 

 

A MOMsteelPor S.A. foi constituída em 2001 e iniciou a sua atividade no final de 2006. Dispõe de 13.500 

m² dos quais 6.700m2 cobertos e está equipada com tecnologia específica para a conceção e fabrico de 

componentes metálicos para construção, com uma capacidade/ano de 6.000 toneladas.   

A MOMsteelPor S.A. dispõe de uma localização privilegiada, a 1,5Km da saída da A23, a 40Km da A1 

(Torres Novas) e a 150Km da fronteira de Vilar Formoso. Tem uma sucursal comercial em França, em 

Quetteville Le Havre. 

A MOMsteelPor, detém cinco marcas comerciais, cada uma das quais destinada a um segmento de 

mercado específico. 

 

MOMSteel Industry - comercializa a produção de componentes metálicos, nomeadamente pilares e 

vigas, para o mercado europeu, norte de África, Angola, Moçambique e Cabo Verde. 

MOMTech Engenharia - comercializa a conceção de soluções metálicas para construção, desde a 

arquitectura, projecto e gestão do projeto em Portugal, França, Angola, Moçambique e Cabo Verde. 

MOMSteel Constructions Metaliques (França) - comercializa a construção de edifícios industriais, 

comerciais e agrícolas na Europa central. 

MOMSolar - comercializa a construção de centrais fotovoltaicas de média e grande dimensão,  em 

edifícios agrícolas e indústrias no mercado francês. 

MOMLoft - comercializa a construção de edifícios habitacionais para o mercado europeu, norte de África, 

Moçambique, Angola, Cabo Verde, Brasil e Chile. 

 

A empresa emprega atualmente 35 trabalhadores, 25 na Produção e 10 técnicos nas áreas de Engenharia 

e Gestão. 
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2.2. MERCADO EXTERNO 

 

Em 2012 a MOMSteel, além de produzir para o mercado interno (20%), manteve França como o seu 

principal destino de exportação (76%), para além de Angola, onde a empresa tem cimentado relações 

com vista a poder crescer neste mercado africano, incluindo também países do norte deste continente. 

Tem investido na promoção dos seus produtos e serviços e na identificação de parceiros de mercado em 

Moçambique, na Roménia e nalguns países da América Latina, para onde pretende exportar em 2013. 

 

 

Mercados 2012 Mercado 2010 Quota

Portugal                      444.505,50 Kg                       100.000.000 Kg 0,4%

França                  1.713.233,61 Kg                       529.000.000 Kg 0,3%

Alemanha                                    0,00 Kg                    1.370.000.000 Kg 0,0%

Angola                         85.365,00 Kg NA

Moçambique                                    0,00 Kg NA

Brasil                                    0,00 Kg NA

Chile                                    0,00 Kg NA  
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2.3. DADOS HISTÓRICOS 

 

A actividade produtiva da unidade industrial da MOMSteel esteve acima das duas mil toneladas 

produzidas em 2012, o que significa uma quebra acentuada quando comparamos com a execução do ano 

anterior, particularmente no último trimestre. Tal deveu-se ao facto de a carteira de encomendas ter sido 

alvo de uma recalendarização da produção para datas posteriores, fruto do difícil contexto económico 

em que vivemos e que tem gerado um aumento do nível de incerteza nos agentes económicos.  
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A Rendibilidade Operacional das Vendas foi de 7% em 2012, contudo, para 2013 o objetivo da MOMSteel 

é posicionar este indicador nos 15%, em média. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obter um elevado índice de Satisfação de Clientes é um dos objetivos estratégicos que a MOMSteel 

assumiu desde a primeira hora e em que, no ano 2012, melhorou a sua performance: 92% dos seus 

clientes afirmaram ter ficado muito satisfeitos com a qualidade do serviço prestado pela empresa. O 

mesmo sucedeu com os prazos de entrega, acerca dos quais a mesma percentagem de clientes afirmou 

estar muito satisfeito com o cumprimento dos prazos. 

Já quanto à satisfação sentida pelos colaboradores da empresa, é de registar que a meta proposta de 

“80% de satisfação global” foi superada, na medida em que este indicador foi ultrapassado em 6% face 

ao objetivo proposto. Para 2013 pretende-se atingir 100% de satisfação dos clientes em relação aos dois 

indicadores apresentados. 
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A utilização da capacidade produtiva instalada da MOMSteel esteve um pouco aquém do que era 

esperado em 2012, contudo a empresa espera em 2013 recuperar parte deste recuo, tendo em conta a 

expectativa de retoma das condições económicas que se fizeram sentir este ano.  

Por seu lado também, o Rendimento da Produção da empresa baixou para 40Kg/hH, indicador que a 

MOMSteel espera elevar para 60Kg/hH no próximo ano. 

Em consequência disso, a empresa reduziu não só os custos com horas extra pagas a colaboradores, 

como também o nível de desperdício para sucata resultante da Produção efetiva. 
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2.4. ENVOLVENTE DO MERCADO 

 

Em 2012, Portugal esteve sob intervenção de entidades externas com vista à implementação de um 

Programa de Ajustamento Económico e Financeiro que permita, através da consolidação orçamental e 

de reformas estruturais, conduzir o país a um nível de sustentabilidade económico-financeira razoável, o 

que esteve seriamente ameaçado nos últimos anos. Neste sentido e, sob influência de fatores externos 

nem sempre positivos, as previsões de crescimento económico na maior parte da Europa, 

sucessivamente revistas pelo FMI, são quase nulas, podendo mesmo ser negativas, em particular nos 

países do sul da Europa, onde Portugal se inclui. 

Contudo, a estabilização do sistema financeiro e as reformas estruturais em curso no nosso país, ainda 

que sob a ameaça de permanência de um clima de baixa confiança do mercado e de aumento taxa de 

desemprego, levam a crer que Portugal estará no caminho da retoma, não só das suas condições de 

competitividade externa como de crescimento potencial, ao reduzir o risco soberano, o que permitirá 

reposicionar-se nos mercados financeiros.  

De qualquer modo, a MOMSteel, não estando excessivamente exposta à economia portuguesa, está 

bastante atenta à sua conturbada evolução e, por essa razão, tem-se focado na procura de mercados 

onde existem boas expectativas de crescimento económico em 2013, como sejam Angola (9%), Argélia, 

Moçambique (8,5%), e Brasil (4%). Não esquecendo o facto de o Governo português tencionar 

implementar políticas de crescimento económico que passam por intensificar a atividade industrial e 

agroindustrial, o que poderá contribuir para o aparecimento de novas oportunidades para a MOMSteel 

Industry e MOMSolar. Para além do facto de, como as condições de concessão de crédito às famílias se 

irão manter restritivas, tal poderá configurar novas oportunidades de negócio para a MOMLoft que 

desenvolve soluções construtivas a custo controlado. 
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3. DESEMPENHO ECONÓMICO E FINANCEIRO 

 

Em termos de performance económica da empresa, há a destacar o Resultado Líquido de 227.803,54€ 

(+24% que o previsto) para o qual contribuíram, positivamente, o aumento das Vendas e Serviços 

Prestados, no total de 5.747.778,22€ (+45% que o orçamentado, para além de ter havido uma redução 

considerável na quantidade de kilos produzida, de -25% face ao previsto, aumentando assim a 

Rentabilidade das Vendas) e a poupança de 22.930,71€ em Juros suportados pela empresa (-25% que o 

previsto). 

Influenciando quer as rubricas de Rendimentos quer as de Gastos, há a considerar em 2012 a objetiva 

inversão no mix de produtos fornecidos pela empresa, do peso da Produção face aos Serviços de 

montagens, ao contrário do que sucedeu em anos anteriores. 

Nas principais rubricas de Gastos, há a considerar os seguintes Desvios negativos face ao orçamentado: 

D3 – devido ao aumento nas vendas de produtos de revestimento, o que elevou os custos com a 

aquisição de matérias-primas associadas; 

D4 – provocado pelo aumento da necessidade de contratação de mais serviços de transporte e de 

montagens, fruto do aumento da prestação deste tipo de serviços; 

D5 - porque não foi possível ajustar totalmente o quadro de pessoal existente em 2011 às necessidades 

efetivas de 2012, tendo em conta a redução da atividade que se fez sentir no 2.º semestre do ano. 

2 0 12 2 0 12

Orçament o R eal V alo r %

Vendas e serviços prestados Total D1  3.971.218,06 €  5.747.778,22 €  1.776.560,16 € 45%

Produção D2      3.000.000 Kg      2.243.086 Kg -   756.914,49 € -25%

Subsidios a exploração
Variação nos inventários da produção -   125.407,83 € 

Custos das mercadorias vendidas e das 
matérias consumidas  

D3 -1.468.390,00 € -1.677.543,23 €     209.153,23 € -14%

Fornecimentos e serviços externos  D4 -1.185.500,00 € -2.456.417,61 €  1.270.917,61 € -107%

Gastos com o pessoal D5 -   693.938,09 € -   750.799,46 €       56.861,37 € -8%

Imparidades dividas a receber -     28.620,90 €       28.620,90 € 

Outros rendimentos e ganhos       37.102,37 €       37.102,37 € 

Outros gastos e perdas -     74.955,54 € -     74.955,54 € 

Resultado antes de depreciações, gastos de 
financiamentos e impostos 

    623.389,97 €     671.136,02 €       47.746,05 € 8%

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -   275.183,65 € -   286.222,63 €       11.038,98 € -4%

Imparidade de investimentos 
depreciáveis/amortizáveis

 , 

Resultado operacional (antes de gastos de 
financiamento e impostos) 

    348.206,32 €     384.913,39 €       36.707,07 € 11%

Juros e rendimentos similares obtidos 

Juros e gastos similares suportados D6 -     93.288,00 € -     70.357,29 €       22.930,71 € -25%

Resultado antes de impostos     254.918,32 €     314.556,10 €       59.637,78 € 23%

Imposto sobre o rendimento do período -     71.377,13 € -     86.752,56 €       15.375,43 € -22%

-28% -28%

Resultado líquido do período     183.541,19 €     227.803,54 €       44.262,35 € 24%

A NÀ LISE D E D ESV IOS DO ORÇA M ENT O
Desvio s
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Indicadores económico - financeiros de performance  

KPI
Key Performance Indicators  2012

2010
Certificado

2011
Certificado

2012
Certificado

Target 2012 F ó rmula

Rendibilidade Operacional das Vendas
Valor 12% 6% 7% 6%

Rendibilidade Operacional da MOMSteel Industry
Valor 40% 47% 20% 20%

Ponto crítico das Vendas em valor
Valor 1.143.756,10 € 1.462.492,22 € 1.407.346,08 € 1.200.000,00 € 

Autonomia Financeira
Valor 29% 31% 37% 50%

Rendibilidade dos Capitais Próprios
Valor 16% 19% 13% 10%

Fundo de Maneio
Valor 609.699,40 €-    67.899,61 €      267.420,00 €    250.000,00 €    

EBITDA
Valor 462.000,41 €    708.107,74 €    671.136,02 €    623.389,97 €    

EVA
Valor 1.749.534,15 € 2.321.307,74 € 2.437.265,07 € 2.400.000,00 € 

Vendas 
Valor 2.472.603,59 € 7.654.202,11 € 5.747.778,22 € 3.971.218,06 € 

210% -25%
Rentabilidade do Ativo

Valor 4,7% 5,8% 4,8% -  €                   

EBITDA

EVA = M CR - IRC
M CD - M argem de 
Contribuição Direta
M CR = M CD - Remuneração 
do At ivo Económico

Vendas 

Vendas 

EBIT/Rendimentos 
Unidade %
EBIT= Resulandos 
operacionais

EBIT/Rendimentos 
Unidade %
EBIT= Resulandos 
operacionais

Gastos Fixos/  (1- Gastos 

variaveis/Rendimentos)

Unidade Euros

Capitais Proprios /  Activo

Resultado liquido /  Capitais 
Proprios

Unidade %

Capitais Permanetes - Act ivo 
não corrente
Capitais Permanetes =Cap. 
Proprios+passivo não corrente
Unidade Euros
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4. ANÁLISE DE SEGMENTOS DE MERCADO  

 

A oferta de produtos e serviços da MOMSteel está estruturada em cinco segmentos: MOMSteel Industry, 

MOMTech, MOM Solar, MOMLoft e MOMSteel Constructions Métaliques (França). 

Produtos Vendas

MOMSTEELindustry                   674.003,68 € 

MOMSolar               2.851.325,47 € 

MOMtech                      67.292,57 € 

MOMLoft                   123.333,37 € 

MOMSteel FR               2.031.823,13 € 
 

No universo de faturação da MOMSteel destacamos o contributo da MOMSolar que em 2012 

representou uma margem de contribuição de 42% para os resultados da empresa, proveniente de uma 

faturação de 2.851.325,47€. Tal deveu-se ao aproveitamento de oportunidades e incentivos que o 

mercado elétrico liberalizado gerou, em particular no mercado francês, onde empresários agrícolas 

aliaram à sua atividade tradicional uma outra complementar, a da produção de energia elétrica a partir 

das próprias instalações agrícolas, devidamente preparadas pela MOMSteel para o efeito. 

 

Em segundo lugar posiciona-se a MOMSteel Industry cuja principal atividade é a produção de pilares e 

vigas metálicas, para montagem de estruturas de suporte à construção metálica de edifícios. Para dar 

resposta às necessidades do mercado francês, esta atividade é assumida neste país por uma sucursal da 

empresa portuguesa – a MOMSteel Constructions Métaliques. Cada um dos segmentos contribuiu, 

respetivamente, com 38% e 13% para os resultados da empresa. 

 

A MOMTech e a MOMLoft são dois segmentos de negócio promissores, no mercado interno e também 

para o de exportação, nos quais a empresa tem vindo a investir quer ao nível da conceção de produto e 

serviço, quer no domínio da promoção comercial, com vista ao crescimento das vendas já a partir de 

2013.  
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5. PERSPETIVAS FUTURAS 

 

O ambiente macroeconómico para 2013 deverá ser o mas limitado desde o início de atividade da 

MOMSteel, em 2006. Caracterizado por uma grande instabilidade nos mercados europeus, sem previsão 

de crescimento económico significativo, há contudo que ter em linha de conta algumas tendências e 

oportunidades no Orçamento do próximo ano. 

5.1. CONTEXTO POLÍTICO-LEGAL    

• Aumento do custo da energia, obrigará a uma crescente preocupação com os custos de 
utilização dos edifícios, conduzindo a uma procura de edifícios A+++, à semelhança do que 
sucedeu com os electrodomésticos e com as viaturas automóveis; 

• Controlo de custos, cada vez existe uma maior preocupação com o controlo dos custos dos 
projetos logo na fase de conceção, o que representa uma grande oportunidade para a 
MOMTech, desde que esta consiga garantir os valores de investimento; 

• Redução dos apoios à produção de energia fotovoltaica. 
 

5.2. CONTEXTO ECONÓMICO 

• Alterações na restrição ao crédito, espera-se para 2013 uma abertura da banca para voltar a 
financiar projetos, principalmente para as empresas exportadoras, industriais e agrícolas, o 
que poderá conduzir a um aumento do investimento; 

• Redução da oferta, a quantidade de empresas do sector da metalomecânica está a reduzir 
por força da insolvência de muitas empresas, nascendo novas empresas mais pequenas e de 
vocação mais comercial, para as quais a MOMSteel deverá estar atenta e procurar dar uma 
resposta. 
 

5.3. CONTEXTO SOCIAL 

• Maior mobilidade de pessoas e bens entre países da Europa, África e América, aumentando 
a procura de edifícios “low cost” para aluguer de menor dimensão, tanto o domínio 
habitacional, como comercial e industrial; 

• Grandes necessidades de habitação em França e uma crescente procura nos mercados 
emergentes; 

• Campeonato Europeu Futebol em 2016 em França.  
 

5.4. CONTEXTO TECNOLÓGICO 

• A Europa está a preparar-se para liderar a 3.ª Revolução Industrial (fábricas inteligentes), o 
que poderá constituir um grande desafio para o sector da construção, em particular da 
metalomecânica.  

 

6. OUTRAS INFORMAÇÕES LEGAIS 

 

Não ocorreram factos relevantes após o termo do exercício. 

A Sociedade não detém quaisquer acções próprias. 
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Não existem dívidas em situação de mora quer relativamente à Segurança Social quer à administração 

fiscal, dispondo de certidões comprovativas da situação regularizada, válidas à data de encerramento do 

Balanço, em 31 de Dezembro de 2012, junto da Administração Fiscal e da Segurança Social. 

 

7. AGRADECIMENTOS 

Um reconhecimento muito especial aos Colaboradores, por todo o esforço desenvolvido na prossecução 

dos objetivos delineados. 

Um agradecimento merecido e justo aos nossos Clientes pela preferência dispensada ao longo do ano e 

continuada pela carteira de encomendas já confirmada. 

Finalmente, manifestamos a intenção de demonstrar à Banca a validade deste projeto para num período 

difícil como este, merecermos e conquistarmos, uma vez mais, o seu apoio. 

8. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A Administração propõe à Assembleia-Geral a transferência dos resultados líquidos de 207.803,54€ para 

a conta de resultados transitados e de 20.000,00€ para a constituição da reserva legal. 

Este resultado está afectado negativamente do montante de 28.441,56€ que será pago a título de 

gratificações ao pessoal, durante o ano de 2013. 

 

Abrantes, 29 de Abril de 2013 

 A Administração  
Ver assinaturas digitais de: 

Luís Filipe Rodrigues Marques 

António Mirante Carreira Frazão 

Ricardo Jorge Freitas Martins 
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9. ANEXO AO RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

Nos termos dos artigos 447, N.º 5 e 448, Nº 4 do Código das Sociedades Comerciais divulga-se a seguinte 
informação: 

 

9.1. RELAÇÃO DOS MEMBROS DOS ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO E 
RESPETIVAS ACÇÕES (CSC ART.º 447, N.º 5) 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Nome Cargo
N.º de 

Acções
Valor do 
Capital

Luis Filipe Rodrigues Marques Presidente do Conselho de Administração 51000 51.000,00 €       

António Mirante Carreira Frazão Vice- Presidente do Conselho de Administração 1000 1.000,00 €         

Ricardo Jorge Freitas Martins Vogal do Conselho de Administração 1000 1.000,00 €         
 

 

FISCAL ÚNICO 

 

Vitor Valente, SROC, Unipessoal, Lda. representada por 

Vitor Manuel Simões Valente - R.O.C. 

 

9.2. RELAÇÃO DOS ACCIONISTAS COM PELO MENOS UM DÉCIMO DO CAPITAL (ARTº 448, 
N.º 4) 

 

Nome
N.º de 

Acções
Valor do 
Capital

% Capital

Luis Filipe Rodrigues Marques 51000 51.000,00 € 51%

Sónia Rodrigues Marques 47000 47.000,00 € 47%
 

 

Abrantes, 29 de Abril de 2013 
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10. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

10.1. BALANÇO 

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

(montantes em euros)

31 de 
dezembro 

2012

31 de 
dezembro 

2011

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 5 2.407.652,88 2.660.374,68

Ativos intangíveis 6 18.416,12 10.441,12

Participações financeiras - outros métodos 7 600,00

2.426.669,00 2.670.815,80

Ativo corrente

Inventários 8 29.850,00 155.257,83

Clientes 10 1.567.932,08 1.442.848,60

Adiantamentos a fornecedores 10 43.789,68 43.258,47

Estado e outros entes públicos 24 401.683,01

Outras contas a receber 12 92.540,80 81.707,03

Diferimentos 1.778,31 2.510,95

Caixa e depósitos bancários 4 511.781,60 111.068,40

2.247.672,47 2.238.334,29

Total do ativo 4.674.341,47 4.909.150,09

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Capital realizado 100.000,00 100.000,00

Outros instrumentos capital próprio 120.000,00 120.000,00

Resultados transitados 425.011,46 89.199,76

Excedentes de revalorização 874.242,41 925.668,43

Resultado líquido do período 227.803,54 284.385,68

Total do capital próprio 1.747.057,41 1.519.253,87

Passivo

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos 19 948.366,50 1.219.461,54

948.366,50 1.219.461,54

Passivo corrente

Fornecedores 650.615,49 1.015.317,56

Adiantamentos de clientes 898,82

Estado e outros entes públicos 24 275.225,58 349.283,42

Acionistas/sócios 13.931,37

Financiamentos obtidos 19 286.938,31 258.214,30

Outras contas a pagar 12 390.138,18 532.789,21

Diferimentos 13 376.000,00

1.978.917,56 2.170.434,68

Total do passivo 2.927.284,06 3.389.896,22

Total do capital próprio e do passivo 4.674.341,47 4.909.150,09

Para ser lido com o anexo à demonstrações financeiras

o Técnico Oficial de Contas a Administração

RUBRICAS NOTAS

DATAS
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10.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS  

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA REFERENTE AOS PERIODOS DE 1/1/2011 A 

31/12/2011 E 1/1/2012 A 31/12/2012 

(montantes em euros)

2012 2011

Vendas e serviços prestados 13 5.747.778,22 7.654.202,11

Subsídios à exploração 4.131,32

Variação nos inventários da produção 8 (125.407,83) 155.257,83

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 9 (1.677.543,23) (3.580.465,72)

Fornecimentos e serviços externos 14 (2.456.417,61) (2.601.665,17)

Gastos com o pessoal 15 (750.799,46) (861.604,38)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 10 (28.620,90) (48.785,46)

Outros rendimentos e ganhos 16 37.102,37 5.985,31

Outros gastos e perdas 17 (74.955,54) (18.948,10)

Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos 671.136,02 708.107,74

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5;6 (286.222,63) (275.183,65)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 384.913,39 432.924,09

Juros e gastos similares suportados 18 (70.357,29) (85.437,69)

Resultado antes de impostos 314.556,10 347.486,40

Imposto sobre o rendimento do período (86.752,56) (63.100,72)

Resultado líquido do período 227.803,54 284.385,68

Para ser lido com o anexo à demonstrações financeiras

o Técnico Oficial de Contas a Administração

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
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10.3. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA   

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA REFERENTE AOS PERIODOS DE 1/1/2011 A 31/12/2011 E 

1/1/2012 A 31/12/2012 

(montantes em euros)

2012 2011

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto

Recebimentos de clientes 5.595.919,48 6.866.065,22

Pagamentos a fornecedores 2.824.741,79 5.468.714,17

Pagamentos ao pessoal 837.021,53 754.864,22

Caixa gerada pelas operações 1.934.156,16 642.486,83

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 108.250,42 18.801,09

Outros recebimentos/pagamentos (1.018.608,39) (255.371,93)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 807.297,35 368.313,81

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis 78.998,14 71.773,73

Ativos intangíveis 13.903,71

Investimentos financeiros 600,00

Recebimentos provenientes de:

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) (93.501,85) (71.773,73)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos 242.371,03 180.550,04

Juros e gastos similares 70.711,27 85.912,46

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) (313.082,30) (266.462,50)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 400.713,20 30.077,58

Caixa e seus equivalentes no início do período 4 111.068,40 80.990,82

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 511.781,60 111.068,40

Para ser lido com o anexo à demonstrações financeiras

o Técnico Oficial de Contas a Administração

RUBRICAS NOTAS
PERÍODO
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10.4. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES DE CAPITAL PRÓPRIO  

DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO REFERENTE AOS PERIODOS DE 1/1/2011 A 31/12/2011 E 1/1/2012 A 31/12/2012  

(montantes em euros)

DESCRIÇÃO NOTAS
Capital

Realizado

Ações 
(quotas 

próprias)

Outros 
Instrumentos 

de capital 
próprio

Prémios de 
emissão

Reservas
Legais

Outras
Reservas

Resultados
Transitados

Ajustament
os em
ativos 

financeiros

Excedentes de
revalorização

Outras 
variações 
no capital 
próprio

Resultado 
Líquido

do Período

Total do
Capital 
Próprio

 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1 de Janeiro de 2011)     100.000,00 (139.901,27) 977.094,45 177.675,01 1.114.868,19

Aplicação do resultado de 2010 177.675,01 (177.675,01) 0,00

Rendimento Integral do Periodo 0,00

      RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 284.385,68 284.385,68

TOTAL RENDIMENTO INTEGRAL DO PERIODO     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.385,68 284.385,68

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

     Outras Operações de Capital 120.000,00 51.426,02 (51.426,02) 120.000,00

  POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (31 de Dezembro de 2011)     100.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 89.199,76 0,00 925.668,43 0,00 284.385,68 1.519.253,87

 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1 de Janeiro de 2012)     100.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 89.199,76 0,00 925.668,43 0,00 284.385,68 1.519.253,87

Aplicação do resultado de 2011 284.385,68 (284.385,68) 0,00

Rendimento Integral do Periodo 0,00

      RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 227.803,54 227.803,54

TOTAL RENDIMENTO INTEGRAL DO PERIODO     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.803,54 227.803,54

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

     Outras Operações de Capital 51.426,02 (51.426,02) 0,00

  POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (31 de Dezembro de 2012)     100.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 425.011,46 0,00 874.242,41 0,00 227.803,54 1.747.057,41

Para ser lido com o anexo à demonstrações financeiras

o Técnico Oficial de Contas a Administração   



 

 

11. ANEXO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Designação da entidade: MomSteelPor, SA 

Sede social: Zona Industrial de Abrantes, Lt 57/58 

Endereço electrónico: filipe.marques@momsteelpor.pt 

Página da internet: www.momsteelpor.pt 

Natureza da actividade: Fabricação de estruturas de construções metálicas 

 

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o 

Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a 

Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o 

Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente 

foram utilizadas as Normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF). 

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos: 

 

- Pressuposto da continuidade 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e 

a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os 

princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 

 

- Regime da periodização económica (acréscimo) 

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente 

do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao 

período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em “Devedores por acréscimos de 

rendimento”; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou 

liquidados são reconhecidas “Credores por acréscimos de gastos”. 
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- Materialidade e agregação 

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das 

demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito 

de apresentação das demonstrações financeiras. 

 

- Compensação 

Os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos 

respectivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum activo foi 

compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-

versa. 

 

- Comparabilidade 

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31-12-2012 são comparáveis 

com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31-12-2011. 

 

3. PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS 

 

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes: 

 

- Eventos subsequentes 

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que 

existiam nessa data são reflectidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos 

materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações 

financeiras. 

 

- Moeda de apresentação 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a moeda funcional e 

de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transacções em moeda estrangeira 

foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho 

para os saldos em aberto e à data da transacção para as operações realizadas. 

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração 

dos resultados no item de “Juros e rendimentos similares obtidos” se favoráveis ou “Juros e gastos 

similares suportados” se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos 
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obtidos/concedidos ou em “Outros rendimentos e ganhos” se favoráveis e “Outros gastos ou 

perdas” se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transacções. 

- Activos fixos tangíveis 

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 

depreciações e das perdas por imparidade acumuladas 

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha recta 

em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de activos. Não foram 

apuradas depreciações por componentes. 

As despesas com reparação e manutenção destes activos são consideradas como gasto no período 

em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios 

económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de activos fixos tangíveis. 

Os activos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são 

integrados no item de “activos fixos tangíveis” e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens 

não forem depreciados enquanto tal, por não se  encontrarem em estado de uso. 

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de activos fixos tangíveis são 

determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver 

reconhecido na data de alienação do activo, sendo registadas na demonstração dos resultados no 

itens “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”, consoante se trate de mais ou 

menos valias, respectivamente. 

 

- Propriedades de investimento 

As propriedades de investimento compreendem essencialmente edifícios e outras construções 

detidos para auferir rendimento e/ou valorização do capital. Trata-se de activos que não são 

utilizados na produção ou fornecimento de bens e serviços que fazem parte do objecto social da 

entidade, nem para fins administrativos ou para venda no decurso da sua actividade corrente. 

O modelo de reconhecimento das propriedades de investimento é equivalente ao referido para os 

activos fixos tangíveis. 

Os gastos incorridos com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente 

manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades (imposto municipal sobre 

imóveis), são reconhecidos na demonstração dos resultados do período a que se referem, nos 

respectivos itens de gastos. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem 

benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de propriedades de 

investimento. 
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- Activos intangíveis 

À semelhança dos activos fixos tangíveis, os activos intangíveis encontram-se registados ao custo 

de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o 

disposto na respectiva NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles 

advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o 

seu valor. 

Os gastos com investigação são reconhecidas na demonstração dos resultados quando incorridas. 

Os gastos de desenvolvimento são capitalizadas, quando se demonstre capacidade para 

completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja 

provável que o activo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. Quando não se 

cumprirem estes requisitos, são registadas como gasto do período em que são incorridos. 

As amortizações de activos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de 

utilização, pelo método da linha recta em conformidade com o respectivo período de vida útil 

estimado, ou de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem. 

Nos casos de activos intangíveis, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o 

seu valor objecto de testes de imparidade numa base anual. 

 

- Investimentos financeiros 

Os investimentos financeiros em subsidiárias e empresas associadas consideradas estas últimas 

como aquelas onde exerce alguma influência sobre as políticas e decisões financeiras e 

operacionais  (participações compreendidas entre 20% a 50% do capital de da participada - 

influência significativa), são registados pelo método da equivalência patrimonial no item 

“Investimentos financeiros – método da equivalência patrimonial’. 

 

De acordo com este método, as participações financeiras são inicialmente registadas pelo seu 

custo de aquisição, sendo subsequentemente ajustadas pelas variações dos capitais próprios e 

pelo valor correspondente à participação da Entidade nos resultados líquidos das empresas 

detidas. Qualquer excesso do custo de aquisição face ao valor dos capitais próprios na 

percentagem detida, à data da aquisição, é considerado “Goodwill”, sendo reconhecido no activo 

e a sua recuperação sujeita a teste de imparidade. Caso a diferença seja negativa (“Goodwill 

negativo”), é reconhecido na demonstração dos resultados 

 

Quando a proporção da Empresa nos prejuízos acumulados da empresa associada ou participadas 

excede o valor pelo qual o investimento se encontra registado, o investimento é reportado por 

valor nulo enquanto o capital próprio da empresa associada não for positivo, excepto quando a 
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Empresa tenha assumido compromissos para com a empresa associada ou participada, registando 

nesses casos uma provisão no item do passivo ‘Provisões’ para fazer face a essas obrigações. 

 

- Imposto sobre o rendimento 

A Empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) à taxa 

normal de 25%. Ao valor de colecta de IRC assim apurado, acresce ainda derrama, e tributações 

autónomas sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do Código do IRC. 

 

- Inventários 

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de 

aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer 

perda por imparidade por depreciação de inventários. 

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o 

custo dos materiais incorporados, mão-de-obra directa e gastos de produção considerados como 

normais. Não incluem gastos de financiamento, nem gastos administrativos. 

 

- Clientes e outros valores a receber 

As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” estão reconhecidas pelo seu valor nominal 

diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de “Perdas por imparidade 

acumuladas”, por forma a que as mesmas reflictam o seu valor realizável líquido. 

 

- Caixa e depósitos bancários 

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários 

são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”. Os saldos em 

moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de fecho. 

 

- Provisões 

A Entidade analisa com regularidade os eventos passados em situação de risco e que venham a 

gerar obrigações futuras. Embora com a subjectividade inerente à determinação da probabilidade 

e montante de recursos necessários para cumprimento destas obrigações futuras, a gerência 

procura sustentar as suas expectativas de perdas num ambiente de prudência. 
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- Fornecedores e outras contas a pagar 

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu 

valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor. 

 

- Financiamentos bancários 

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com 

a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de com base na taxa de juro 

efectiva são registados na demonstração dos resultados em observância do regime da 

periodização económica. 

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o 

direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de 

relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para 

além deste prazo. 

 

- Locações 

Os contratos de locação são classificados ou como locações financeiras se através deles forem 

transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do activo sob locação 

ou, caso contrário, como locações operacionais. 

Os activos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as 

correspondentes responsabilidades, são contabilizados de acordo com a NCRF 9 - Locações, 

reconhecendo o activo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme 

definido nas políticas anteriormente referidas para esta tipo de activo, e as dívidas pendentes de 

liquidação, de acordo com o plano financeiro do contrato. Adicionalmente, os juros incluídos no 

valor das rendas e as depreciações do activo fixo tangível são reconhecidos como gasto na 

demonstração dos resultados do exercício a que respeitam. 

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na 

demonstração dos resultados durante o período do contrato de locação e de acordo com as 

obrigações a estes inerentes. 

 

- Rédito e regime do acréscimo 

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de 

serviços decorrentes da actividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto 

sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos. 
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Observou-se o disposto na NCRF 20, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido 

razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as 

contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas. 

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se 

periódicos, no fim do período a que dizem respeito. 

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em 

consideração o montante em dívida e a taxa efectiva durante o período até à maturidade. Os 

dividendos são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o direito 

de os receber. 

 

- Subsídios 

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia 

suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os 

requisitos para o receber. 

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento activos fixos tangíveis e intangíveis, 

estão incluídos no item de “Outras variações nos capitais próprios”. São transferidos numa base 

sistemática para resultados à medida em que decorrer o respectivo período de depreciação ou 

amortização. 

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, 

pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, 

independentemente do momento de recebimento do subsídio. 

 

4. FLUXOS DE CAIXA – CAIXA E SEUS EQUIVALENTES 

 

A rubrica caixa e seus equivalentes pode ser analisada de acordo com os seguintes mapas 

31 de Dezembro de 2012

Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Caixa 1.545,13 152.198,19 151.992,66 1.750,66

Depósitos à ordem 109.523,27 6.080.661,45 5.680.153,78 510.030,94

TOTAL 111.068,40 6.232.859,64 5.832.146,44 511.781,60

31 de Dezembro de 2011

Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

Caixa 603,06 80.827,45 79.885,38 1.545,13

Depósitos à ordem 80.367,76 6.398.546,03 6.369.390,52 109.523,27

TOTAL 80.970,82 6.479.373,48 6.449.275,90 111.068,40
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Os montantes registados discriminam o dinheiro detido pela empresa bem como os montantes 

confiados em depósitos bancários. Os valores registados encontravam-se disponíveis não 

existindo qualquer restrição à sua utilização. 

 

 

5. ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS 

Activos Brutos

TERRENOS E 
RECURSOS NATURAIS

EDIFICIOS E OUTRAS
CONSTRUÇÕES

EQUIPAMENTO
BÁSICO

EQUIPAMENTO DE
TRASNPORTE

EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO

OUTROS ACTIVOS
FIXOS TANGÍVEIS

TOTAL

31 de dezembro de 2011

Saldo Inicial 205.000,00 €                2.564.924,71 €             941.890,44 €                -  €                            41.688,98 €                  71.929,56 €                  3.825.433,69 €             

Aumentos -  €                            -  €                            7.422,42 €                    6.270,90 €                    6.135,69 €                    518,70 €                       20.347,71 €                  

Alienações e abates -  €                             

Outras Regularizações -  €                             

205.000,00 €                2.564.924,71 €             949.312,86 €                6.270,90 €                    47.824,67 €                  72.448,26 €                  3.845.781,40 €             

31 de dezembro de 2012

Saldo Inicial 205.000,00 €                2.564.924,71 €             949.312,86 €                6.270,90 €                    47.824,67 €                  72.448,26 €                  3.845.781,40 €             

Aumentos 780,00 €                       5.009,38 €                    -  €                            21.782,74 €                  -  €                            27.572,12 €                  

Alienações e abates -  €                             

Outras Regularizações -  €                             

205.000,00 €                2.565.704,71 €             954.322,24 €                6.270,90 €                    69.607,41 €                  72.448,26 €                  3.873.353,52 €              

Depreciações e perdas de imparidade

TERRENOS E 
RECURSOS NATURAIS

EDIFICIOS E OUTRAS
CONSTRUÇÕES

EQUIPAMENTO
BÁSICO

EQUIPAMENTO DE
TRASNPORTE

EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO

OUTROS ACTIVOS
FIXOS TANGÍVEIS

TOTAL

31 de dezembro de 2011

Saldo Inicial -  €                            338.003,11 €                470.667,52 €                -  €                            38.544,05 €                  65.461,39 €                  912.676,07 €                

Aumentos -  €                            129.851,69 €                132.052,26 €                1.454,40 €                    5.319,42 €                    4.052,88 €                    272.730,65 €                

Alienações e abates -  €                             

Outras Regularizações -  €                             

-  €                            467.854,80 €                602.719,78 €                1.454,40 €                    43.863,47 €                  69.514,27 €                  1.185.406,72 €             

31 de dezembro de 2012

Saldo Inicial -  €                            467.854,80 €                602.719,78 €                1.454,40 €                    43.863,47 €                  69.514,27 €                  1.185.406,72 €             

Aumentos -  €                            130.631,69 €                133.823,29 €                2.090,30 €                    11.466,00 €                  2.282,64 €                    280.293,92 €                

Alienações e abates -  €                             

Outras Regularizações -  €                             

-  €                            598.486,49 €                736.543,07 €                3.544,70 €                    55.329,47 €                  71.796,91 €                  1.465.700,64 €              

Valor liquido:

2011 205.000,00 €                2.097.069,91 €             346.593,08 €                4.816,50 €                    3.961,20 €                    2.933,99 €                    2.660.374,68 €             

2012 205.000,00 €                1.967.218,22 €             217.779,17 €                2.726,20 €                    14.277,94 €                  651,35 €                       2.407.652,88 €              

Os aumentos registados no período de 2012 reflectem sobretudo a renovação dos sistemas 

informáticos da empresa, nomeadamente o servidor e alguns computadores, ascendendo ao 

montante de 21.782,74€. 
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6. ACTIVOS FIXOS INTANGIVEIS 

Activos Brutos

PROGRAMAS
COMPUTADOR

PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

TOTAL

31 de dezembro de 2011

Saldo Inicial 53.762,91 €                  175,10 €                       53.938,01 €                  

Aumentos -  €                             

Alienações e abates -  €                             

Outras Regularizações -  €                             

53.762,91 €                  175,10 €                       53.938,01 €                  

31 de dezembro de 2012

Saldo Inicial 53.762,91 €                  175,10 €                       53.938,01 €                  

Aumentos 13.508,25 €                  395,46 €                       13.903,71 €                  

Alienações e abates -  €                             

Outras Regularizações -  €                             

67.271,16 €                  570,56 €                       67.841,72 €                  
 

Depreciações e perdas de imparidade

PROGRAMAS
COMPUTADOR

PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

TOTAL

31 de dezembro de 2011

Saldo Inicial 42.195,29 €                  175,10 €                       42.370,39 €                  

Aumentos 2.453,00 €                    2.453,00 €                    

Alienações e abates -  €                             

Outras Regularizações 1.326,50 €-                    1.326,50 €-                    

43.321,79 €                  175,10 €                       43.496,89 €                  

31 de dezembro de 2012

Saldo Inicial 43.321,79 €                  175,10 €                       43.496,89 €                  

Aumentos 5.533,25 €                    395,46 €                       5.928,71 €                    

Alienações e abates -  €                             

Outras Regularizações -  €                             

48.855,04 €                  570,56 €                       49.425,60 €                  
 

Valor liquido:

2011 10.441,12 €                  -  €                            10.441,12 €                  

2012 18.416,12 €                  -  €                            18.416,12 €                  
 

O montante de 13.508,25€ refere-se ao desenvolvimento na integração de informação entre a 

engenharia e o sistema de controlo de gestão e facturação. 



       RELATÓRIO DE GESTÃO 2012 

 

30 

7. PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 

% DETIDA
VALOR

AQUISIÇÃO
EMPRÉSTIMOS
COMCEDIDOS

TOTAL

31 de dezembro de 2011

0% 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

31 de dezembro de 2012

TenBestCivilCooperation, ACE 10% 0,00 600,00 600,00

0,00 600,00 600,00  

A MomSteelPor, SA compõe um agrupamento complementar de empresas, que tem como 

principal objectivo a criação de sinergias na prospecção, negociação e contratação de projectos 

que envolvam as diferentes áreas de actuação dos seus constituintes. Estatutariamente, o ACE 

não dispõe de capital social, sendo o montante registado de 600,00€ correspondente a um 

empréstimo para fazer face às despesas de constituição. 

 

8. INVENTÁRIOS 

Ano 2011
PRODUTOS E 

TRABALHOS EM CURSO
TOTAL

Inventários iniciais 0,00 0,00

Inventários finais 155.257,83 155.257,83

Variação da Produção 155.257,83

Ano 2012
PRODUTOS E 

TRABALHOS EM CURSO
TOTAL

Inventários iniciais 155.257,83 155.257,83

Inventários finais 29.850,00 29.850,00

Variação da Produção (125.407,83)
 

Registam-se ao custo de produção (matérias-primas, transporte e mão-de-obra) as obras cujo 

grau de acabamento é superior ao montante já facturado. No final de 2012, encontravam-se 

nestas condições obras que ascendiam ao montante de 29.850,00€ 
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9. APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS 
CONSUMIDAS 

 

Ano 2011
MATÉRIAS-PRIMAS, 

SUBSIDIÁRIAS E 
CONSUMO

TOTAL

Existências iniciais 0,00 0,00

Compras 3.580.465,72 3.580.465,72

Regularizações 0,00 0,00

Existências finais 0,00 0,00

3.580.465,72

Ano 2012
MATÉRIAS-PRIMAS, 

SUBSIDIÁRIAS E 
CONSUMO

TOTAL

Existências iniciais 0,00 0,00

Compras 1.677.543,23 1.677.543,23

Regularizações 0,00 0,00

Existências finais 0,00 0,00

1.677.543,23
 

Adoptando um político de “Stocks zero” a empresas incorporou a totalidade das compras 

realizadas durante o período de 2012, tal como aconteceu em 2011, no seu processo produtivo. 
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10. CLIENTES E ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 

2012 2011 2012 2011

Valor Bruto

Clientes:

Clientes, Conta Corrente 0,00 0,00 1.630.149,99 1.476.445,61

Clientes, Cobrança Duvidosa 0,00 0,00 15.188,45 15.188,45

Total de Clientes 0,00 0,00 1.645.338,44 1.491.634,06

Outros Devedores

Adiantamentos a Fornecedores 0,00 0,00 43.789,68 0,00

Total outros devedores 0,00 0,00 43.789,68 0,00

TOTAL

2012 2011 2012 2011

Perdas por imparidade acumuladas

Clientes de cobrança duvidosa PT 0,00 0,00 15.188,45 15.188,45

Clientes de cobrança duvidosa FR 0,00 0,00 62.217,91 33.597,01

0,00 0,00 77.406,36 48.785,46

Valor líquido de Clientes 0,00 0,00 1.567.932,08 1.442.848,60

Valor líquido - Outros Devedores 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 2011 2012 2011

Saldo Inicial 0,00 0,00 48.785,46 0,00

Aumentos PT 0,00 0,00 0,00 15.188,45

Aumentos FR 0,00 0,00 28.620,90 33.597,01

Redução 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 77.406,36 48.785,46

MOVIMENTO EM PERDAS POR
IMPARIDADE

NÃO CORRENTES CORRENTES

NÃO CORRENTES CORRENTES

NÃO CORRENTES CORRENTES
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11. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

2012 2011

Imposto sobre o valor Acrescentado 0,00 401.683,01

TOTAL 0,00 401.683,01

IMPOSTO S/ RENDIMENTO E ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
ACTIVO

 

 

2012 2011

Imposto sobre o Rendimentos

Imposto s/ Rendimento 76.535,89 51.670,77

Derrama 4.592,15 5.167,08

Tributações Autónomas 5.624,52 6.262,87

Pagamentos por conta (46.506,00) (3.330,00)

Pagamento especial por conta (10.689,70) (8.716,00)

29.556,86 51.054,72

Imposto sobre o valor acrescentado 26.705,61 0,00

Segurança Social

Contribuições e cotizações p/ Seg Social - Dez 14.308,37 18.274,51

Contribuições e cotizações p/ Seg Social - Planos de Pagamento 198.496,33 273.633,26

212.804,70 291.907,77

Retenção de Imposto sobre o rendimento 6.158,41 6.320,93

TOTAL 275.225,58 349.283,42

IMPOSTO S/ RENDIMENTO E ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
PASSIVO
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12. OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 

2012 2011

Estado Francês - Imposto sobre o Rendimento 2.304,00 12.444,00

Estado Françês - Cahrges ses s/ congés à recevoir 0,00 4.822,00

Outro Devedor - Mr Doboi 70.000,00 0,00

Outras Contas a Receber 20.236,80 64.441,03

TOTAL 92.540,80 €                81.707,03 €                

2012 2011

Remunerações a liquidar (Estimativa Férias e Sub Férias) 75.398,71 92.046,21

Saldo Credor Conta Corrente de Clientes 3.021,29 276,83

Estado Françês - IVA 163.991,78 212.201,83

Estado Françês - Charges a Payer 51.309,12 87.735,21

Estado Francês - Securité Sociale 4.227,00 4.369,00

Estado Francês - Caisse Retraite 1.060,55 585,00

Estado Françês - Charges ses s/ congés à payer 1.618,00 2.010,00

Outras contas a pagar 2.737,64 39.834,56

Remunerações a Pagar - Orgãos sociais 4.942,26 4.561,89

Remunerações a Pagar - Pessoal 39.599,83 43.374,99

Remunerações a Pagar - Gratificações Balanço 29.401,23 28.441,36

Sucursal FRPessoal 12.830,77 17.352,33

TOTAL 390.138,18 €              532.789,21 €              

OUTROS CONTAS A RECEBER

OUTROS CONTAS A PAGAR

 

 

Das contas a receber destaca-se o empréstimo feito ao Mr Doboi, gerente da sucursal Francesa, 

no montante de 70.000,00€, havendo a possibilidade deste montante ser aplicado na construção 

de um espaço físico para a sucursal francesa. 

Das contas a pagar, além da estimativa de férias (75.398,71€) e das remunerações ao pessoal, que 

reflectem os montantes a regularizar de Dezembro de 2012 (a politica da empresa é o pagamento 

no dia 5 do mês seguinte), as outras contras registam os montantes a regularizar ao estado francês 

fruto da actividade desenvolvida pela Sucursal. Todos os montantes registados foram 

regularizados nos devidos prazos em 2013. 
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13. VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 

Vendas

Anulação 
vendas entre 

Sede e Sucursal 
FR

Vendas
MOMSTEEL

Vendas

Anulação 
vendas entre 

Sede e Sucursal 
FR

Vendas
MOMSTEEL

Vendas SEDE - PT

Mercadorias - MN 19.826,19 19.826,19 380.172,77 380.172,77

Descontos e Abatimentos em Vendas - MN (4.691,37) (4.691,37) 0,00 0,00

Mercadorias e Produtos Acabados INTRA 2.847.407,92 (2.847.407,92) 0,00 4.588.096,13 (4.588.096,13) 0,00

Produtos Acabados -MN 27.195,80 27.195,80 62.865,30 62.865,30

Produtos Acabados - INTRA 731.963,61 (731.963,61) 0,00 0,00

Produtos Acabados - EXTRA 83.821,26 83.821,26

SUBTOTAL - VENDAS MERCADORIAS PROD. ACABADOS 3.621.702,15 (3.579.371,53) 42.330,62 5.114.955,46 (4.588.096,13) 526.859,33

Fabricação - MN 707.689,94 707.689,94 345.697,52 345.697,52

Fabricação - INTRA 390.959,51 (390.959,51) 0,00 1.149.195,74 (1.149.195,74) 0,00

SUBTOTAL - PRESTAÇÕES SERVIÇOS 1.098.649,45 (390.959,51) 707.689,94 1.494.893,26 (1.149.195,74) 345.697,52

Vendas SUCURSAL - FR 5.373.757,66 0,00 5.373.757,66 6.781.645,26 0,00 6.781.645,26

Totais 10.094.109,26 (3.970.331,04) 6.123.778,22 13.391.493,98 (5.737.291,87) 7.654.202,11

Rendimentos Diferidos 376.000,00

Vendas e Prestações Serviços DR 5.747.778,22 7.654.202,11

2012 2011

 

 

O montante de 376.000,00€ registado em rendimentos, foi deferido pois resulta de uma obra, que 

pelo principio do - Regime da periodização económica (acréscimo),o rendimento deverá ser 

considerado em períodos futuros. 
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14. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS 2012 2011 % VAR

Subcontratos 1.253.164,94 1.277.529,21 -1,91%

Subcontractos Nacional 224.685,00 483.046,89 -53,49%

Subcontratos - Intracomunitarios 1.028.479,94 794.482,32 29,45%

Serviços Especializados 379.107,94 347.077,39 9,23%

Trabalhos Especializados 72.475,20 24.893,67 191,14%

Publicidade e Propaganda 7.319,67 2.869,29 155,10%

Vigilância e Segurança 5.071,34 6.209,44 -18,33%

Honorários 8.079,76 6.124,77 31,92%

Comissões 248.386,20 263.835,02 -5,86%

Conservação e Reparação 37.775,77 43.145,20 -12,45%

Materiais 53.841,14 65.796,71 -18,17%

Ferramentas e  Utensílios de Desgaste Rápido 45.202,39 58.956,37 -23,33%

Livros e Documentação Técnica 161,64 2,93 5416,72%

Material de Escritório 6.984,04 6.559,82 6,47%

Artigos para Oferta 1.493,07 277,59 437,87%

Energia e fluidos 56.955,12 71.723,63 -20,59%

Electricidade 30.568,83 40.841,15 -25,15%

Combustíveis 5.932,94 3.042,56 95,00%

Água 1.361,34 1.056,05 28,91%

Outros 19.092,01 26.783,87 -28,72%

Deslocações, estadas e transportes 308.556,83 415.875,88 -25,81%

Deslocações e Estadas 109.680,91 87.402,17 25,49%

Transportes de Mercadorias 198.875,92 328.473,71 -39,45%

Serviços diversos 404.791,64 423.662,35 -4,45%

Rendas e Alugueres 270.498,22 264.490,29 2,27%

Comunicação 16.315,75 10.992,62 48,42%

Seguros 74.863,86 111.521,77 -32,87%

Contencioso e Notariado 735,91 2.012,90 -63,44%

Despesas de Representação 25.592,38 18.927,60 35,21%

Limpeza Higiene Conforto 9.333,04 8.765,95 6,47%

Outros serviços 7.452,48 6.951,22 7,21%

TOTAL 2.456.417,61 2.601.665,17 -5,58%  
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15. GASTOS COM PESSOAL 

Sede - PT Sucursal - FR TOTAL Sede - PT Sucursal - FR TOTAL

Remunerações dos órgãos sociais 44.155,73 0,00 44.155,73 43.603,04 0,00 43.603,04

Remunerações do pessoal 518.561,97 43.701,56 562.263,53 569.439,26 94.228,35 663.667,61

Benefícios pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indemnizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos sobre remunerações 114.978,05 0,00 114.978,05 132.916,54 966,33 133.882,87

Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais 12.012,34 0,00 12.012,34 14.605,35 114,48 14.719,83

Gastos de acção social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros gastos com o pessoal 17.389,81 0,00 17.389,81 5.731,03 0,00 5.731,03

TOTAL 707.097,90 43.701,56 750.799,46 766.295,22 95.309,16 861.604,38

GASTOS COM PESSOAL
20112012

 

 

Sede - PT Sucursal - FR TOTAL Sede - PT Sucursal - FR TOTAL

Administradores 3 3 3 3

Pessoal de Engenharia 4 1 5 4 1 5

Pessoal Administrativo 1 1 1 1

Pessoal Produção 29 29 36 36

N.º Médio 37 1 38 44 1 45

FUNCIONÁRIOS
2012 2011

 

 

16. OUTROS RENDIMENTOS 

Sede-PT Sucursal-FR TOTAL Sede-PT Sucursal-FR TOTAL

Descontos de pronto pagamento obtidos 12.774,14 0,00 12.774,14 632,42 0,00 632,42

Com regularizaçãode iva 9.747,67 0,00 9.747,67 632,41 0,00 632,41

Sem regularização de iva 3.026,47 0,00 3.026,47 0,01 0,00 0,01

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 4.090,06 0,00 4.090,06 1.795,77 0,00 1.795,77

Alienações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sinistros 4.090,06 0,00 4.090,06 1.795,77 0,00 1.795,77

Outros 20.238,17 0,00 20.238,17 3.557,12 0,00 3.557,12

Correcções relativas a períodos anteriores 18.155,12 0,00 18.155,12 3.557,12 0,00 3.557,12

Outros não especificados 2.083,05 0,00 2.083,05 0,00 0,00 0,00

TOTAL 37.102,37 0,00 37.102,37 5.985,31 0,00 5.985,31

2012 2011
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17. OUTROS GASTOS 

Sede-PT Sucursal-FR TOTAL Sede-PT Sucursal-FR TOTAL

Impostos 5.739,59 0,00 5.739,59 6.282,18 0,00 6.282,18

Impostos directos - IMI 4.445,84 0,00 4.445,84 4.450,44 0,00 4.450,44

Impostos indirectos - Imp Selo 4,53 0,00 4,53 393,25 0,00 393,25

Taxas 1.289,22 0,00 1.289,22 1.438,49 0,00 1.438,49

Outros 38.658,12 30.203,85 68.861,97 825,88 11.365,27 12.191,15

Correcções relativas a períodos anteriores 8.447,58 0,00 8.447,58 0,00 0,00 0,00

Donativos 1.295,00 0,00 1.295,00 0,00 0,00 0,00

Quotizações 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 280,00

Outros não especificados 28.558,14 30.203,85 58.761,99 545,88 11.365,27 11.911,15

Despesas com propriedade industrial 3,65 0,00 3,65 0,00 0,00 0,00

Multas e penalidades 28.553,49 0,00 28.553,49 545,78 0,00 545,78

Outros não especificados 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Outros não especificados (Realizados pela Suc FR) 0,00 30.203,85 30.203,85 0,10 11.365,27 11.365,37

Outros diversos 77,40 0,00 77,40 0,00 0,00 0,00

Outras perdas de financiamento 353,98 0,00 353,98 474,77 0,00 474,77

TOTAL 44.751,69 30.203,85 74.955,54 7.582,83 11.365,27 18.948,10

2012 2011

 

 

18. GASTOS DE FINANCIAMENTO 

GASTOS DE FINANCIAMENTO 2012 2011

Juros c/ Aceites 248,30 1.643,88

Juros de mora e compensatórios 0,00 761,98

Juros de acordos 11.851,55 9.382,16

Juros Contratos locação Financeira 58.257,44 73.623,06

Outos Juros - Sucursal FR 0,00 26,61

TOTAL
70.357,29 85.437,69

 

Os juros de acordos dizem respeito aos encargos suportados com os planos de pagamento da 

segurança social. 
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19. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

Descrição do Bem Contrano n.º Locadoras Valor contrato
Termo da opção 

de compra

Pavilhão Industrial 20002295 BPI-CGD 1.500.000,00 Final do contrato

Linha de Corte e Furação 10011507 BPI-CGD 522.000,00 Final do contrato

Pontes Rolantes 10011511 BPI-CGD 101.500,00 Final do contrato

Decapagem Automática 10011509 BPI-CGD 250.000,00 Final do contrato

TOTAIS VALOR AQUISIÇÃO LEASINGS 2.373.500,00  

 

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Pavilhão Industrial 846.687,38 939.160,59 94.800,00 90.000,00 941.487,38 1.029.160,59

Linha de Corte e Furação 63.468,52 170.547,04 105.600,00 99.000,00 169.068,52 269.547,04

Pontes Rolantes 12.474,46 32.562,32 20.400,00 19.800,00 32.874,46 52.362,32

Decapagem Automática 25.736,14 77.191,59 51.000,00 48.000,00 76.736,14 125.191,59

TOTAL LEASINGS 948.366,50 1.219.461,54 271.800,00 256.800,00 1.220.166,50 1.476.261,54

Outros financiamentos

Cartão de Crédito 0,00 0,00 1.206,94 1.414,30 1.206,94 1.414,30

Empréstimos de Accionistas 0,00 0,00 13.931,37 0,00 13.931,37 0,00

TOTAL ENTIDADES BANCÁRIAS 0,00 0,00 15.138,31 1.414,30 15.138,31 1.414,30

TOTAL FINANCIAMENTOS 948.366,50 1.219.461,54 286.938,31 258.214,30 1.235.304,81 1.477.675,84

Passivo não corrente Passivo corrente TOTAL
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20. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS 
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21. PARECER FISCAL ÚNICO 
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