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), o plano d
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rodução de
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de (Industria
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alificação na
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provadas pe
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de injeção d

il milhões de
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portações da

Reflexo da 
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automóveis;

existe uma m

e de conceçã
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ficar marcad

de se inclui P

elo BCE. Es

s contextos d

de liquidez a
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omo reflexo

a Europa, de

desvaloriz

custos de u

melhança do

; 

maior preocu

ão, o que re
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otovoltaica, 

em agora in

em que os 

teligente, su

ismo, hotéis

strução suste

do pela cons

Portugal e Fr

ssa retoma 

das quais de

através da c

mês lançada

 direto da d

evido à desv

zação do E

tilização do

o que suced

upação com 

epresenta um

garantir os v

 depois de t

dicações qu

seus eixos p

ustentável e

s, edifícios c

entável). 

solidação da

rança, e que

deverá ser

estacamos: 

compra de 

a pelo BCE, 

escida das 

valorização 

Euro), que 

s edifícios, 

eu com os 

o controlo 

ma grande 

valores de 

terem sido 
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prioritários 

e inclusivo 
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.3 CONTEXT
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ança.  

o Industrial 

para o secto

i passar pe
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m agradeci

spensada a

onfirmada. 

nalmente, m

rojeto para, 

ez mais o seu

. PROPOSTA

Administra
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vantes após 

quaisquer ac
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0. ANEXO A

os termos d

omerciais div

0.1 RELAÇÃ
SCALIZAÇÃ

ONSELHO DE

Nom

uis Filipe Rodri

arques 

ntónio Mirante

azão 

cardo Jorge Fr

SCAL ÚNICO

tor Valente, 

O.C. 

0.2 RELAÇÃ

APITAL (ARTº

Nome

Luis Filipe Ro

Marqu

ónia Rodrigue

 

O RELATÓR

dos artigos 

vulga-se a se

ÃO DOS MEM
ÃO E  RESPE

E ADMINISTR

me 

igues 

e  Carreira 

reitas Martins

O 

SROC, Unipe

ÃO DOS ACC

º 448, N.º 4) 

e 

odrigues 

ues 

es Marques 

RIO DE GEST

447º, N.º 5

eguinte info

MBROS DOS
TIVAS ACÇÕ

RAÇÃO 

Presiden

Ad

Vice

Conselh

s 
Voga

Ad

essoal, Lda. r

CIONISTAS C

 

N.º de Aç

51000

47000

 

TÃO 

5 e 448º, N

ormação: 

S ORGÃO DE
ÕES (CSC AR

Cargo 

nte do Conselh

dministração 

e-Presidente do

o de Administr

l do Conselho d

dministração 

epresentada 

COM PELO M

ções 

0 

0 

Nº 4 do Có

E ADMINIST
RT.º 447, N.

N.º 

ho de 

o 

ração 

de 

por Vitor M

MENOS UM 

Abrantes

Valor do Capita

51.000,00 € 

47.000,00 € 

 

ódigo das S

TRAÇÃO E 
º 5) 

de Ações 

51000 

1000 

1000 

anuel Simõe

DÉCIMO DO

s, 25 de Març

al %

Sociedades 

Valor do 

Capital 

51.000,00 € 

1.000,00 € 

1.000,00 € 

s Valente - 

O 

 

 

ço de 2015 

% Capital 

51% 

47% 
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1 DEMONS

1.1 BALANÇ

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis

Participações financei

Ativo corrente

nventários

Clientes

Adiantamentos a forne

Estado e outros entes 

Outras contas a recebe

Diferimentos

Caixa e depósitos banc

Total do ativo

CAPITAL PRÓPRIO E 

Capital próprio

Capital realizado

Outros instrumentos c

Reservas Legais

Resultados transitados

Excedentes de revalor

Subsidios ao Investime

Resultado líquido do p

Total do capital próp

Passivo

Passivo não corrente

Financiamentos obtid

Passivo por Impostos D

Passivo corrente

Fornecedores

Adiantamentos de Clie

Estado e outros entes 

Financiamentos obtid

Outras contas a pagar

Diferimentos

Total do passivo

Total do capital próp

o Técnico Oficial de Co

BALANÇO EM 31 

STRAÇÕES 

ÇO                

ras - outros métodos

ecedores

públicos

er

cários

PASSIVO

capital próprio

s

rização

ento

período

prio

e

os

Diferidos

entes

públicos

os

prio e do passivo

ontas

DE DEZEMBRO D

RUBRICAS

FINANCEIR

                       

DE 2014 E 31 DE 

S 

RAS 

                      

5

6

7

8

10

10

11

12

4

19

10

11

19

12

13

DEZEMBRO DE 2

NOTA

 

31 DE 
DEZEMBRO 

2014

2.198.983

40.549

18.289

2.257.823

0

2.419.724

2.934

88.774

971.107

2.930

820.98

4.306.452

6.564.275

100.000

120.000

20.000

924.815

771.390

306.215

310.13

2.552.552

1.054.148

98.175

1.152.324

1.007.734

30.500

186.66

576.924

462.258

595.319

2.859.398

4.011.722

6.564.275

a Administraçã

2013

AS

(montantes em euro

DE 
31 DE 

DEZEMBRO D
2013

3,24 2.255.498,6

9,94 14.074,9

9,89 18.100,0

3,07 2.287.673,5

0,00 0,0

4,75 2.407.809,2

4,64 58.963,0

4,38 65.846,1

7,27 581.526,3

0,31 27.395,7

1,04 376.934,3

2,39 3.518.474,8

5,46 5.806.148,3

0,00 100.000,0

0,00 120.000,0

0,00 20.000,0

5,83 684.241,0

0,37 822.816,3

5,15 378.938,4

1,19 189.148,7

2,54 2.315.144,6

8,44 1.344.030,0

5,77 122.500,0

4,21 1.466.530,0

4,51 355.452,0

0,00 0,0

1,00 176.988,6

4,92 590.188,2

8,41 509.254,9

9,87 392.589,7

8,71 2.024.473,6

2,92 3.491.003,6

5,46 5.806.148,3

ão

DATAS

os)

DE 

62

91

00

53

00

29

00

19

30

77

30

85

38

00

00

00

02

39

49

79

69

03

00

03

09

00

67

20

96

74

66

69

38
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1.2 DEMONS

EMONSTRAÇÃ

1/2014 A 31/1

 

endas e serviços pres

ubsídios à exploração

ariação nos inventári

usto das mercadorias

ornecimentos e servi

Gastos com o pessoal

mparidade de dívidas

Outros rendimentos e 

Outros gastos e perda

Resultado antes de d

Gastos/reversões de d

Resultado operacion

uros e rendimentos si

uros e gastos similare

Resultado antes de im

mposto sobre o rendi

Resultado líquido do

ara ser lido com o ane

Técnico Oficial de Conta

STRAÇÃO D

ÃO DE RESU

12/2014 E 1/1

stados

o

os da produção

s vendidas e das maté

ços externos

 a receber (perdas/rev

ganhos

s

depreciações,gastos 

epreciação e de amo

al (antes de gastos d

imilares obtidos

es suportados

mpostos

mento do período

o período

exo à demonstrações

as

RENDIMENTO

DE RESULTA

ULTADOS PO

/2013 A 31/1

érias consumidas

versões)

de financiamento e

rtização

de financiamento e 

s financeiras

OS E GASTOS

ADOS 

OR NATUREZ

2/2013 

 

e impostos

impostos)

ZA REFERENT

13

8

9

14

15

10

16

17

5;6

18

a Administração

NOTAS

TE AOS PER

2014

5.399.454,11

18.669,26

0,00

(2.303.270,49)

(1.472.112,88)

(900.422,29)

(149.386,53)

160.551,35

(86.298,12)

667.184,41

(140.349,91)

526.834,50

1.980,16

(101.074,56)

427.740,10

(117.608,91)

310.131,19

PERÍO

RIODOS DE 

(montantes em euro

2013

3.639.678,9

23.303,9

(29.850,0

(1.491.104,5

(927.509,0

(788.201,3

(10.417,2

98.444,4

(14.101,5

500.243,6

(176.099,8

324.143,8

0,0

(82.879,9

241.263,8

(52.115,0

189.148,7

ODOS
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1.3 DEMONS

EMONSTRAÇÃ

/12/2014 E 1/

uxos de caixa das 

ecebimentos de cli

agamentos a fornec

agamentos ao pess

aixa gerada pelas 

agamento/recebim

utros recebimento

uxos de caixa das 

uxos de caixa das 

agamentos respeita

tivos fixos tangíveis

tivos intangíveis

vestimentos finance

ecebimentos prove

uxos de caixa das 

uxos de caixa das 

ecebimentos prove

nanciamentos obtid

agamentos respeita

nanciamentos obtid

ros e gastos similare

uxos de caixa das 

ariação de caixa e s

aixa e seus equivale

aixa e seus equivale

Técnico Oficial de C

STRAÇÃO D

ÃO DE FLUX

/1/2013 A 31/

atividades operac

entes 

cedores 

soal

operações

mento do imposto s

s/pagamentos 

atividades operac

atividades de inv

antes a:

eiros 

enientes de:

atividades de inv

atividades de fina

enientes de:

dos 

antes a:

dos 

es 

atividades de fina

seus equivalentes (

entes no início do p

entes no fim do pe

Contas

RU

DE FLUXOS D

XOS DE CAIX

/12/2013 

cionais - método d

sobre o rendimento

cionais (1)

vestimento

vestimento (2)

anciamento

anciamento (3)

1+2+3)

período

ríodo

UBRICAS

DE CAIXA 

XA REFERENT

direto

o 

TE AOS PER

4

4

a Admini

NOTAS

RIODOS DE 1

(m

2014

5.607.517,9

(3.689.455,76

(1.247.603,28

670.458,9

(99.650,46

387.767,2

958.575,7

(64.429,41

(45.880,15

0,0

(110.309,56

687.194,3

(990.339,19

(101.074,56

(404.219,43

444.046,7

376.934,3

820.981,0

stração

S
PER

1/1/2014 A 

montantes em euro

2013

99 2.787.700,5

6) (2.721.409,9

8) (889.138,3

95 (822.847,7

6) (44.469,1

24 (67.636,5

73 (934.953,4

1) (67.146,3

5) (712,5

00 (17.500,0

6) (85.358,8

32 1.142.753,5

9) (174.408,6

6) (82.879,9

3) 885.464,9

74 (134.847,3

30 511.781,6

04 376.934,3

RÍODO
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1. 4 DEMONSTR

DEMONSTRAÇÃO D

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍO

Subsidio ao Investimento (liq

Aplicação do resultado de 20

Rendimento Integral do Perio

    RESULTADO LÍQUIDO DO PE

TOTAL RENDIMENTO INTEGRAL

OPERAÇÕES COM DETENTOR

   Outras Operações de Capita

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍOD

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍO

Subsidio ao Investimento (liq

Aplicação do resultado de 20

Rendimento Integral do Perio

    RESULTADO LÍQUIDO DO PE

TOTAL RENDIMENTO INTEGRAL

OPERAÇÕES COM DETENTOR

   Outras Operações de Capita

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍOD

o Técnico Oficial de Contas

RAÇÃO DE ALTER

DE ALTERAÇÕES NO

DESCRIÇÃO

ODO (1 de Janeiro de 2013)

quido imposto diferido)

012

odo

ERÍODO

L DO PERIODO

RES DE CAPITAL NO PERÍODO

l

DO (31 de Dezembro de 2013

ODO (1 de Janeiro de 2014)

quido imposto diferido)

013

odo

ERÍODO

L DO PERIODO

RES DE CAPITAL NO PERÍODO

l

DO (31 de Dezembro de 2014

RAÇÕES DE CAPI

O CAPITAL PRÓPRIO

Capital
Realizado

100.000,00

0,00

O

3) 100.000,00

100.000,00

0,00

O

4) 100.000,00

ITAL PRÓPRIO 

O REFERENTE AOS P

Ações 
(quotas 

próprias)

Outros
Instrumen

de capit
próprio

0 0,00 120.00

0 0,00

0 0,00 120.00

0 0,00 120.00

0 0,00

0 0,00 120.00

PERIODOS DE 1/1/2

s 
ntos 
tal 
o

Prémios de 
emissão

Rese
Leg

00,00 0,00

20.

0,00 0,00 20.

00,00 0,00 20.

00,00 0,00 20.

0,00 0,00

00,00 0,00 20.

2013 A 31/12/2013

ervas
gais

Outras
Reservas

Res
Tran

0,00 0,00 42

.000,00 20

.000,00 0,00 20

5

.000,00 0,00 68

.000,00 0,00 68

18

0,00 0,00 18

5

.000,00 0,00 92

3 E 1/1/2014 A 31/1

sultados
nsitados

Ajustamentos 
em

ativos 
financeiros

Ex
re

25.011,46 0,00

07.803,54

07.803,54 0,00

51.426,02

84.241,02 0,00

84.241,02 0,00

89.148,79

89.148,79 0,00

51.426,02

24.815,83 0,00

a  A

2/2014 

xcedentes de
evalorização

Outras 
variações 
no capital 

próprio

874.242,41 0,0

378.938,4

0,00 378.938,4

(51.426,02)

822.816,39 378.938,4

822.816,39 378.938,4

(72.723,34

0,00 (72.723,34

(51.426,02)

771.390,37 306.215,1

dministração

Resultado 
Líquido

do Período

Total do
Capital 
Próprio

00 227.803,54 1.747.057

49 378.938

(227.803,54) 0

0

189.148,79 189.148

49 (38.654,75) 568.087

0

49 189.148,79 2.315.144

49 189.148,79 2.315.144

4) (72.723,

(189.148,79) 0

0

310.131,19 310.131

4) 120.982,40 237.407

0

5 310.131,19 2.552.552
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8,49
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7,28
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4,69

4,69
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são reconhe

ue o subsídio

uisitos para 

a fundo p

stão incluído

os numa bas

íodo de dep

orme defin

s dívidas pen

. Adicionalm

vofixo tangív

exercício a qu

racionais, as

esultados d

es a estes ine

a contrapres

a actividade

re o Valor A

dado que o

é provável 

ngências re

os são recon

período a qu

dos atenden

o montante e

dendos são 

iste o direito

ecidos ao se

o venha a s

o receber. 

perdido par

os no item 

se sistemátic

reciação ou 

ido nas po

ndentes de 

mente, os ju

vel são reco

ue respeitam

s rendas dev

urante o pe

erentes. 

stação receb

e normal da

Acrescentado

o rédito só fo

que se o

lativas a um

nhecidos na 

ue dizem resp

ndo ao reg

em dívida e 

reconhecid

o de os receb

eu justo valo

ser recebido

ra o financ

de “Outras v

ca para resu

amortização

olíticas ante

liquidação, 

ros incluído

onhecidos co

m. 

vidas são rec

eríodo do co

bida ou a rec

a Empresa. O

o (IVA), abat

oi reconheci

obtenham 

ma venda ten

data da pres

peito. 

gime da pe

a taxa efetiv

os na rubric

ber. 

or, quando e

o e de que a

iamento At

variações no

ultados, à m

o. 

eriormente 

de acordo 

os no valor 

omo gasto 

conhecidas 

ontrato de 

ceber pela 

O rédito é 

timentos e 

do por ter 

benefícios 

nham sido 

stação dos 

riodização 

va durante 

ca “Outros 

existe uma 

a Entidade 

tivos fixos 

os capitais 

edida que 
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Os

reg

ga

su

 

s subsídios 

gistados no 

astos são in

bsídio. 

à exploraç

período, pe

ncorridos, in

ção destina

elo que são r

ndependent

 

m-se à cob

reconhecido

temente do

bertura de 

os em resulta

o momento 

gastos, inc

ados à med

de recebim

corridos e 

ida que os 

mento do 
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4. 

 

A 

se

 

Os

os

en

C

D

T

C

D

T

FLUXOS DE

rubrica “Ca

guintes map

s montantes

s montante

ncontravam-

Caixa

Depósitos à o

TOTAL

Caixa

Depósitos à o

TOTAL

E CAIXA – CA

aixa e seus

pas: 

s registados 

es confiado

-se disponíve

Saldo

1

ordem 375

376.

Saldo

1

ordem 510

511.

AIXA E SEUS

s equivalent

discriminam

os em dep

eis não exist

o Inicial D

.169,23

5.765,07 6.7

.934,30 6.8

o Inicial D

.750,66

0.030,94 5.4

.781,60 5.4

S EQUIVALE

tes”pode se

 

m o dinheiro

pósitos ban

tindo qualqu

Débitos

109.028,42

730.726,16

839.754,58

Débitos

25.449,11

442.257,05

467.706,16

ENTES 

er analisada

o detido pela

ncários. Os

uer restrição 

31 de De
Créditos

107.237,3

6.288.470,5

6.395.707,8

31 de De
Créditos

26.030,5

5.576.522,9

5.602.553,4

a de acordo

a empresa b

s valores 

à sua utiliza

ezembro de 
Saldo F

33 2.96

51 818.02

84 820.98

ezembro de 
Saldo F

54 1.16

92 375.76

46 376.93

o com os 

bem como 

registados 

ação. 

2014
inal

60,32

20,72

81,04

2013
inal

69,23

65,07

34,30
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5. 

 

 

 

Os

inv

QR

 

At

31 

31 

De

31

31

Va

ATIVOS FIX

s aumentos 

vestimento 

REN, ascend

ivos Brutos

de dezembro de 2013

Saldo Inicial

Aumentos

Alienações e abates

Outras Regularizações

de dezembro de 2014

Saldo Inicial

Aumentos

Alienações e abates

Outras Regularizações

epreciações e perdas d

 de dezembro de 2013

Saldo Inicial

Aumentos

Alienações e abates

Outras Regularizações

 de dezembro de 2014

Saldo Inicial

Aumentos

Alienações e abates

Outras Regularizações

lor líquido:

XOS TANGÍV

registados n

por parte d

endo ao mo

TERRENOS E RECUR
NATURAIS

205.000

205.000,

205.000

205.000,

de imparidade
TERRENOS E REC

NATURAIS

2013 205.

2014 205.

VEIS 

no período d

da empresa,

ontante de 6

RSOS EDIFICIOS E OUTRA
CONSTRUÇÕES

0,00 € 2.565.704,

,00 € 2.565.704,7

0,00 € 2.565.704,

0,

,00 € 2.565.704,7

CURSOS 
S

EDIFICIOS E O
CONSTRUÇ

0,00 € 598

0,00 € 92

0,00 € 690.7

0,00 € 690

0,00 € 89

0,00 € 780.4

000,00 € 1.874

000,00 € 1.785

de 2014 evid

, no âmbito

4.429,41€. 

AS EQUIPAMENTO
BÁSICO

E

71 € 954.322,27 €

7.800,00 €

-613,00 €

-40,57 €

71 € 961.468,70 €

71 € 961.468,70 €

00 € 53.457,27 €

-0,03 €

71 € 1.014.925,94 €

UTRAS
ÇÕES

EQUIPAMENTO
BÁSICO

.486,49 € 736.543,07

.252,16 € 65.327,12

738,65 € 801.870,19

.738,65 € 801.870,19

.752,82 € 20.060,22

491,47 € 821.930,41

.966,06 € 159.598,51

.213,24 € 192.995,53

enciam o in

o do envolv

QUIPAMENTO DE
TRANSPORTE

EQU
ADM

6.270,90 €

6.270,90 €

6.270,90 €

0,00 €

6.270,90 €

O EQUIPAMENTO DE
TRANSPORTE

7 € 3.544,70 €

2 € 2.093,30 €

9 € 5.638,00 €

9 € 5.638,00 €

2 € 1.137,22 €

1 € 6.775,22 €

1 € 632,90 €

3 € -504,32 €

ício de um a

vimento em

UIPAMENTO
MINISTRATIVO

OUTROS
FIXOS TA

69.607,41 €

6.879,32 €

-2.558,53 €

3.968,63 €

77.896,83 € 7

77.896,83 €

10.647,75 €

88.544,58 € 7

EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO

€ 55.329,47 €

€ 9.078,34 €

-743,56 €

€ 63.664,25 €

€ 63.664,25 €

€ 9.438,04 €

€ 73.102,29 €

€ 14.232,58 €

€ 15.442,29 €

avolumado 

projectos 

S ATIVOS
ANGÍVEIS

TOTAL

72.448,26 € 3.873.353,55

14.679,32

-3.171,53

284,47 € 4.212,53

72.732,73 € 3.889.073,87

72.732,73 € 3.889.073,87

324,39 € 64.429,4

0,00

-0,03

73.057,12 € 3.953.503,25

OUTROS ATIVOS
FIXOS TANGÍVEIS

71.796,91 € 1.4

741,69 €

-874,47 €

71.664,13 € 1.6

71.664,13 € 1.6

556,49 €

72.220,62 € 1.7

1.068,60 € 2.2

836,50 € 2.
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41 5 €

2 €

3 €

3 €

7 €

7 €

1 €

0 €

3 €

5 €

TOTAL

465.700,64 €

169.492,61 €

0,00 €

-1.618,03 €

633.575,22 €

633.575,22 €

120.944,79 €

0,00 €

0,00 €

754.520,01 €

255.498,65 €

198.983,24 €



 

6. 

 

 

 

O 

áre

 

 

 

De

31 

31 

Val

A

31

31

ATIVOS FIX

montante d

ea de Engen

epreciações e 

de dezembro d

Saldo Inicial

Aumentos

Alienações e 

Outras Regula

de dezembro d

Saldo Inicial

Aumentos

Alienações e 

Outras Regula

or liquido:

Ativos Brutos

1 de dezembro d
Saldo Inicial

Aumentos

Alienações e 

Outras Regul

1 de dezembro d
Saldo Inicial

Aumentos

Alienações e 

Outras Regul

XOS INTANG

de 45.880,15

nharia e sua 

perdas de imp

e 2013

abates

arizações

e 2014

abates

arizações

20

20

de 2013

abates

larizações

de 2014

abates

larizações

GÍVEIS 

5€ refere-se 

relação com

 

paridade

013

014

CO

à aquisição

m a Produção

PROGRAMAS
COMPUTADOR

48.855,04 €

5.053,71 €

53.908,75 €

53.908,75 €

19.405,12 €

73.313,87 €

14.074,91 €

40.549,94 €

PROGRAMAS
OMPUTADOR

67.271,16 €

712,50 €

67.983,66 €

67.983,66 €

45.880,15 €

113.863,81 €

o de sistema

o. 

S
R

PR

€

€

€

€

€

€

€

€

PROPR
INDU

5

5

as informátic

ROPRIEDADE
INDUSTRIAL

570,56 €

570,56 €

570,56 €

570,56 €

0,00 €

0,00 €

RIEDADE
USTRIAL

570,56 €

570,56 €

570,56 €

570,56 €

cos para a 

49

5

54

54

19

73

14

40

TOT

67.841,7
712,5

0,0
0,0

68.554,2

68.554,2
45.880,1

0,0
0,0

114.434,3
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TOTAL

9.425,60 €

5.053,71 €

0,00 €

0,00 €

4.479,31 €

4.479,31 €

9.405,12 €

0,00 €

0,00 €

3.884,43 €

4.074,91 €

0.549,94 €

TAL

72 €
50 €
00 €
00 €
22 €

22 €
5 €

00 €
00 €
37 €



 

7.

 

A 

te

co

co

m

às

No

13

do

Fa

áre

Me

PAR

31 

Em

Inv

31 

Em

Inv

PARTICIPAÇ

MomSteelP

m como pri

ontratação d

onstituintes. 

ontante reg

 despesas de

o exercício 

3.944,88€ (ve

o regime de 

azem també

ea das mo

etalVertice . 

RTICIPAÇÕES FIN

de dezembro de

mpresas Conjunta

TenBestCivilC

MetalVertice 

vestimento noutr

GARVAL

de dezembro de

mpresas Conjunta

TenBestCivilC

MetalVertice 

MetalVertice 

Matéria Segu

MontSousa

vestimento noutr

GARVAL

FUNDO GARA

ÇÕES FINAN

Por, SA, com

ncipal objec

de projectos 

Estatutaria

gistado de 60

e constituiçã

de 2014, es

er Nota 15) r

transparênc

m parte do 

ontagens de

NANCEIRAS

e 2013

amente controlad

Cooperation, ACE

- CHILE

ras Empresas

e 2014

amente controlad

Cooperation, ACE

- CHILE

- PORTUGAL

ura

ras Empresas

ANTIA SALARIAL

NCEIRAS 

mpõe um ag

ctivo a criaç

que envolv

mente, o A

00,00€ corre

ão. 

ste ACE con

relativamen

cia fiscal. 

universo MO

e estruturas

% DE

das

10

10

N/

das

10

10

10

10

10

N/

N/

grupamento 

ão de sinerg

vam as difere

ACE não dis

espondente 

ntribuiu pos

te à sua par

OMSTEEL trê

s metálicas:

ETIDA
VA

AQU

0%

0%

/d

0%

0%

0%

0%

0%

/d

/d

complemen

gias na pros

entes áreas 

spõe de ca

a um empré

sitivamente 

rticipação no

ês empresas 

: Matéria S

ALOR
UISIÇÃO

E

600,00

10.000,00

7.500,00

18.100,00

600,00

10.000,00

7.500,00

189,89

18.289,89

ntar de emp

specção, neg

de actuação

apital social,

éstimo para

para o resu

o ACE (10%)

participada

Segura, Mon

EMPRÉSTIMOS
COMCEDIDOS

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

presas, que 

gociação e 

o dos seus 

, sendo o 

 fazer face 

ultado em 

 ao abrigo 

s (10%) na 

ntSousa e 

TOTAL

00 600,0

00 10.000,0

00 7.500,0

00 18.100,0

00 600,0

00 10.000,0

00 7.500,0

00 189,8

00 18.289,8
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00

00

00
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8. 

 

 

An

Inv

Inv

Va

An

Inv

Inv

Va

INVENTÁRIO

no 2013

ventários inicia

ventários finais

ariação da Pro

no 2014

ventários inicia

ventários finais

ariação da Pro

OS 

ais

s

dução

ais

s

dução

 

PRO

PRO

ODUTOS E TRA

ODUTOS E TRA

ABALHOS EM 

ABALHOS EM 

CURSO

29.850,00

0,00

CURSO

0,00

0,00

TOTAL

29.850,00

0,00

(29.850,00)

TOTAL

0,00

0,00

0,00
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9. 
CO

 

Ad

co

pr

 

An

Ex

Co

Re

Ex

An

Ex

Co

Re

Ex

APURAME
ONSUMIDA

doptando u

ompras reali

rodutivo. 

no 2013

xistências inicia

ompras

egularizações

xistências finais

no 2014

xistências inicia

ompras

egularizações

xistências finais

ENTO DO C
S 

ma política 

zadas duran

ais

s

ais

s

CUSTO DAS

de “Stocks 

nte o  ano d

 

S MERCADO

Zero”, a em

de 2014 (tal

MATÉ
SUBSIDIÁ

MATÉ
SUBSIDIÁ

ORIAS VEN

mpresa incor

l como em 

ÉRIAS-PRIMAS
ÁRIAS E CONSU

1.49

ÉRIAS-PRIMAS
ÁRIAS E CONSU

2.30

NDIDAS E M

rporou a tot

2013), no se

S, 
UMO

0,00

91.104,50

0,00

0,00

S, 
UMO

0,00

03.270,49

0,00

0,00

MATÉRIAS 

talidade das

eu processo

TOTAL

0,0

1.491.104,5

0,0

0,0

1.491.104,5

TOTAL

0,0

2.303.270,4

0,0

0,0

2.303.270,4
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s 

o 

00

0

00

00

0

00

49

00

00

49
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Va

Cli

Ou

TO

Per

Va

Va

Sal

Au

Au

Red

0. CLIENTES

lor Bruto

entes:

Clientes, Conta

Clientes, Cobra

Total de Client

utros Devedores

Adiantamentos

Total outros d

OTAL

rdas por imparid

Clientes de co

Clientes de co

lor líquido de Cl

lor líquido - Out

do Inicial

mentos PT

mentos FR

dução

MOVIME

S E FORNECE

a Corrente

ança Duvidosa

tes

s a Fornecedores

devedores

dade acumulada

obrança duvidosa

obrança duvidosa

lientes

tros Devedores

ENTO EM PERDA
IMPARIDADE

EDORES 

as

 PT

 FR

AS POR

2014

2014

2014

NÃO COR

NÃO COR

NÃO COR

2013

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2013

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2013

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

RRENTES

RRENTES

RRENTES

2014

2.641.746,41

15.188,45

2.656.934,86

2.934,64

2.934,64

2014

15.188,45

222.021,66

237.210,11

2.419.724,75

0,00

2014

87.823,58

0,00

149.386,53

0,00

237.210,11

COR

COR

COR

2013

2.393.5

102.0

2.495.6

58.9

4 58.9

2013

15.1

72.6

87.8

2.407.8

2013

15.1

72.6

87.8

RRENTES

RRENTES

RRENTES
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572,81

060,06

632,87

963,00

963,00

188,45

635,13

823,58

809,29

0,00

188,45

0,00

635,13

0,00

823,58



 

Qu

O 

fu

se

pe

 

Valo

For

uanto às con

cresciment

ndamentalm

endo que o 

ela MomSte

or Bruto

necedores:

Fornecedores, Co

Fornecedores, Co

ntas corrente

to dos mo

mente, do a

montante r

elPor aos he

nta Corrente PT

nta Corrente FR

es de fornec

ontantes em

aumento da

registado na

erdeiros do H

 

20

edores temo

 

m conta c

a actividade

a sucursal fr

HOAN, relati

014

0,00 €

0,00

NÃO CORRENT

os: 

corrente de

e da empre

rancesa exp

ivo a comiss

2013

0,00 €

0,00

TES

e fornecedo

sa em relaç

ressa o valo

sões não rece

2014

781.735,05 

225.999,46 

1.007.734,5

COR

ores resulta

ção a 2013,

or assumido

ebidas. 

2013

€ 352.669

€ 2.782

1 355.45

RENTES
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a 

, 

o 

9,93 €

2,16 €

52,09
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Imp

Imp

Seg

Ret

IMP
PAS

Imp

IRC

IMP
ACT

1. ESTADO E

posto sobre o Ren

Imposto s/ Rendi

Derrama

Tributações Autó

Pagamentos por 

Pagamento espe

posto sobre o valo

gurança Social

Contribuições e c

Contribuições e c

tenção de Imposto

TOTAL

POSTO S/ RENDIM
SSIVO

posto sobre o valor

 a Recuperar (SIFID

TOTAL

POSTO S/ RENDIM
TIVO

E OUTROS E

ndimentos

mento

ónomas

conta

cial por conta

or acrescentado

cotizações p/ Seg S

cotizações p/ Seg S

o sobre o rendime

MENTO E ESTADO 

r Acrescentado

DE 2012)

MENTO E ESTADO 

ENTES PÚBL

 

ocial - Dez

ocial - Planos de Pa

ento

E OUTROS ENTES

E OUTROS ENTES

LICOS 

agamento

S PÚBLICOS

S PÚBLICOS

20

20

014

102.947,25

6.772,65

7.889,01

(41.124,00)

0,00

76.484,91

0,00

19.746,58

80.579,96

100.326,54

9.849,55

186.661,00

014

88.774,38

0,00

88.774,38

2013

43.28

2.59

6.23

(48.47

3.64

22.47

16.76

126.8

143.57

7.30

176.98

2013

65.84

65.84
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86,55

97,19

31,33

74,00)

41,07

70,39

62,44

10,22

72,66

04,55

88,67

0,00

46,19

46,19
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Qu
re

 

Esta

Out

Ten

Pro

Out

Dev

Out

Cau

Ret

Out

Rem

Sald

Esta

Esta

Esta

Esta

Esta

Out

Rem

Rem

Com

Suc

OU

OU

2. OUTRAS C

uadro com d
ceber a paga

ado Francês - Impo

tro Devedor - Mr D

nBestCivilCorporati

ocessos Judiciais - P

tros Devedores - P

QREN - Vale Inova

QREN - SI&DT

vedores por acrés

Acréscimo de ren

tros Devedores - P

IEFP - Estimulo Em

IEFP - Passaporte 

IEFP - Estágios Pro

uções efectuadas p

tenções de garantia

tras Contas a Receb

TOTAL

munerações a liqui

do Credor Conta Co

ado Françês - IVA

ado Françês - Charg

ado Francês - Secu

ado Francês - Caiss

ado Françês - Charg

tras contas a pagar

munerações a Paga

munerações a Paga

missões Mr Duboi (

cursal FRPessoal

TOTAL

TROS CONTAS A 

TROS CONTAS A 

CONTAS A R

detalhe dos m
ar. 

osto sobre o Rendim

Duboi

ion, ACE - Emprésti

Provisões

Projectos de Inves

ação

scimo de rendimen

ndimentos - Mapa d

Projectos de Empr

mprego

3i

ofissionais

por Terceiros - FR

a de Obra - FR

ber

dar (Estimativa Fér

orrente de Clientes

ges a Payer

rité Sociale

se Retraite

ges ses s/ congés à

r

ar - Orgãos sociais

ar - Pessoal

(Herdeiros)

RECEBER

PAGAR

RECEBER E A

montantes r

mento

imos Concedidos

stimento

ntos

de Obras 2014

rego

rias e Sub Férias)

s

à payer

A PAGAR 

registados no balaço rela

20

20

ativos a valo

014

1.351,00

500,00

23.050,90

700,00

3.345,00

400.442,17

517.654,88

157,68

891,40

2.364,20

1.408,00

11.734,65

7.507,39

971.107,27

014

103.936,16

1.725,67

169.742,26

98,97

4.242,00

835,56

2,00

116.983,16

5.574,19

48.349,63

0,00

10.768,81

462.258,41

ores a 

2013

58

50

8.76

70

15.49

500.00

4.76

4.62

1.40

27.14

17.52

581.52

2013

100.17

1.37

122.19

1.59

1.34

1.67

6.09

41.25

226.98

6.57

509.25
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85,00

00,00

67,47

00,00

95,00

00,00

0,00

68,10

26,63

0,00

08,00

49,36

26,74

26,30

78,28

70,07

94,96

92,03

0,00

42,03

0,00

70,76

96,87

50,36

83,78

75,82

54,96
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Venda

Produt

Produt

Produt

Especia

SUBTO

Fabrica

Serviço

Fabrica

SUBTO

Venda

Totais

Rendim

Venda

3. VENDAS E 

as SEDE - PT

tos Acabados -MN

tos Acabados - INTRA

tos Acabados - EXTRA

alização do Acréscimo - Mapa

OTAL - VENDAS MERCADOR

ação - MN

os de Engenharia - EXTRA

ação - INTRA

OTAL - PRESTAÇÕES SERVIÇ

as SUCURSAL - FR

mentos Diferidos

as e Prestações Serviços

PRESTAÇÕE

a de Obras

RIAS PROD. ACABADOS

ÇOS

s DR

ES DE SERVIÇ

 

Vendas

1.274.064

2.091.793

1.099.675

304.869

4.770.402

624.309

65.000

0

689.309

2.091.793

7.551.505

ÇOS 

Anulação vendas 
entre 

Sede e Sucursal FR

4,24 0,00

3,25 (2.091.793,25)

5,55 0,00

9,80 0,00

2,84 (2.091.793,25)

9,38 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

9,38 0,00

3,25 0,00

5,47 (2.091.793,25)

2014

Vendas
MOMSTEEL

1.213.806,13

0,00

1.099.675,55

304.869,80

2.618.351,48

624.309,38

65.000,00

0,00

689.309,38

2.091.793,25

5.399.454,11

5.399.454,11

Vendas
Anulação 

entr
Sede e Suc

2.104.845,73

662.027,35 (64

246.722,08

0,00

3.013.595,16 (640

268.336,66

0,00

268.336,66

998.556,86

4.280.488,68 (64

201

vendas 
re 
cursal FR

Vendas
MOMSTEEL

0,00 2.104.84

40.809,75) 21.2

0,00 246.72

0,00

0.809,75) 2.372.78

0,00 268.33

0,00

0,00 268.33

0,00 998.55

40.809,75) 3.639.67

3.639.67

13
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50 
L

45,73

17,60

22,08

0,00

85,41

36,66

0,00

36,66

56,86

78,93

78,93
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FO

S

Su

Su

Su

S

Tr

P

V

H

C

C

M

Fe

Li

M

A

E

El

C

Á

O

D

D

Tr

Tr

S

R

C

Se

C

D

Li

O

T

4. FORNECIM

ORNECIMENTO

ubcontratos

ubcontractos N

ubcontratos - In

ubcontratos - Ex

erviços Especia

rabalhos Especi

ublicidade e Pro

Vigilância e Segu

Honorários

omissões

onservação e Re

Materiais

erramentas e  U

ivros e Docume

Material de Escrit

Artigos para Ofer

nergia e fluido

lectricidade

ombustíveis

Água

Outros

Deslocações, est

Deslocações e Es

ransportes de P

ransportes de M

erviços diverso

endas e Alugue

omunicação

eguros

ontencioso e No

Despesas de Rep

impeza Higiene

Outros serviços

OTAL

MENTOS E S

O E SERVIÇOS E

acional

ntracomunitario

xtracomunitário

alizados

alizados

opaganda

urança

eparação

Utensílios de De

entação Técnica

tório

rta

os

tadas e transpo

stadas

Pessoal

Mercadorias

os

eres

otariado

presentação

e Conforto

SERVIÇOS E

 

EXTERNOS

os

os

sgaste Rápido

ortes

XTERNOS 

1.

2014

601.346,44

311.483,78

23.843,68

266.018,98

180.349,74

37.041,81

10.877,01

3.858,00

47.960,60

37.070,46

43.541,86

96.069,04

92.378,49

93,35

2.948,72

648,48

70.039,24

40.319,33

2.060,06

2.518,59

25.141,26

286.918,85

107.025,45

350,00

179.543,40

237.389,57

139.201,63

12.783,26

40.400,63

1.267,00

25.377,35

11.575,36

6.784,34

.472.112,88

2013

284.165,98

98.395,26

185.770,72

0,00

126.322,02

72.399,39

9.015,36

4.392,00

19.963,35

0,00

20.551,92

64.288,43

58.298,92

98,32

5.659,67

231,52

62.040,36

34.834,50

3.420,42

3.241,91

20.543,53

193.845,84

107.750,19

0,00

86.095,65

196.846,38

94.526,12

11.970,69

49.226,54

835,79

23.684,58

10.597,38

6.005,28

927.509,01

% VAR

8 111,6

6 216,

2 -87,

0

2 42,7

9 -48,

6 20,

0 -12,

5 140,

0

2 111,

3 49,4

2 58,

2 -5,

7 -47,

2 180,

6 12,8

0 15,

2 -39,

1 -22,

3 22,

4 48,0

9 -0,

0

5 108,

8 20,6

2 47,

9 6,

4 -17,

9 51,

8 7,

8 9,

8 12,

1 58,7
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 2014 

51 62%

,56%

,16%

77%

,84%

,65%

,16%

,24%

,86%

43%

,46%

,05%

,90%

,10%

89%

,75%

,77%

,31%

,38%

01%

,67%

,54%

60%

,26%

,79%

,93%

,59%

,15%

,23%

,97%

72%
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Ad

Pe

Pe

Pe
N.

Re

Re

Be

Ind

En

Seg

Ga

Ou

TO

5. GASTOS C

dministradores

essoal de Engenharia

essoal Administrativ

essoal Produção
.º Médio

FUN

munerações dos órgã

munerações do pesso

nefícios pós-emprego

demnizações

cargos sobre remune

guros acidentes traba

astos de acção social

utros gastos com o pe

OTAL

GASTOS

COM PESSO

a

vo

NCIONÁRIOS

ãos sociais

oal

o

erações

alho e doenças profiss

essoal

S COM PESSOAL

OAL 

 

Sede

4

5

2

3
4

Sede

43.

647.

154.

sionais 13.

9.

868.9

e - PT Sucursal -

4

5 1

2

7
8 1

2014

e - PT Sucursal - 

648,08

837,94 31.50

0,00

0,00

541,06

260,49

0,00

631,45

919,02 31.50

2014

 FR TOTAL

4
6
2

37

49

FR TOTAL

0,00 43.648,08

03,27 679.341,21

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 154.541,06

0,00 13.260,49

0,00 0,00

0,00 9.631,45

03,27 900.422,29

Sede - PT Sucu

3

5

2

30
40

2

Sede - PT Sucu

43.628,08

555.263,07

0,00

0,00

132.594,64

14.070,88

0,00

12.085,21

757.641,88 3

2

ursal - FR TOTA

3

1 6
2

30

1 41

2013

ursal - FR TOTA

0,00 43.628

30.559,51 585.82

0,00 0

0,00 0

0,00 132.594

0,00 14.070

0,00 0

0,00 12.08

30.559,51 788.20

2013
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AL

L

8,08

2,58

0,00

0,00

4,64

0,88

0,00

5,21

1,39
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Imp

Des

Out

TOT

Des

Ren

Ren

Out

TOT

6. OUTROS R

7.OUTROS G

postos

Impostos directos - IM

Impostos indirectos - 

Taxas

scontos de pronto pagam

tros

Correcções relativas a

Donativos

Quotizações

Outros não especifica

Despesas com p

Multas e penali

Outros não esp

Outros não esp

Outros diversos

TAL

contos de pronto pagamento

Com regularizaçãode iva

Sem regularização de iva

ndimentos e ganhos em invest

Alienações

Sinistros

ndimentos e ganhos em subsid

ACE - TemBestCivilCooperatio

ros

Correcções relativas a períod

Excesso estimativa de impos

Imputação de subsidio ao inv

Outros não especificados

TAL

RENDIMENT

GASTOS 

MI

Imp Selo

ento concedidos

a períodos anteriores

ados

propriedade industrial

idades

pecificados

pecificados (Realizados pe

o obtidos

timentos não financeiros

diárias, associadas e empreen

on

dos anteriores

sto

vestimento

TOS 

 

ela Suc FR)

ndimentos conjuntos

Sede-PT Sucurs

5.799,29

1.475,28

3.637,61

686,40

12.511,03

29.494,26

28.316,14

350,00

828,12

0,05

0,00

0,00

0,05

0,00

230,88

48.035,51 3

2

Sede-PT Su

79,29

0,00

79,29

0,00

0,00

0,00

13.944,88

13.944,88

146.527,18

6.154,19

43.286,55

97.047,57

38,87

160.551,35

sal-FR TOTAL

0,00 5.799

0,00 1.475

0,00 3.637

0,00 686

0,00 12.511

0,00 29.494

0,00 28.316

0,00 350

0,00 828

38.262,61 38.262

0,00 0

0,00 0

0,00 0

38.262,61 38.262

0,00 230

38.262,61 86.298

2014

ucursal-FR TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 13.9

0,00 13.9

0,00 146.5

0,00 6.1

0,00 43.2

0,00 97.0

0,00

0,00 160.5

2014

Sede-PT Su

9,29 8.064,28

5,28 0,00

7,61 0,00

6,40 0,00

1,03 32,76

4,26 2.021,16

6,14 300,00

0,00 540,00

8,12 1.068,00

2,66 113,16

0,00 0,00

0,00 0,00

0,05 113,16

2,61 0,00

0,88 0,00

8,12 10.085,44

Sede-PT

79,29 8.378,22

0,00 0,00

79,29 8.378,22

0,00 9.488,30

0,00 0,00

0,00 9.488,30

944,88 0,00

944,88

527,18 80.577,91

54,19 3.111,47

286,55 0,00

047,57 0,00

38,87 8.757,08

551,35 98.444,43

ucursal-FR TOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.983,31

0,00

0,00

0,00

3.983,31

0,00

0,00

0,00

3.983,31

0,00

3.983,31 1

2013

Sucursal-FR TO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013
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TAL

8.064,28

0,00

0,00

0,00

32,76

6.004,47

300,00

540,00

1.068,00

4.096,47

0,00

0,00

113,16

3.983,31

0,00

4.101,51

TAL

8.378,22

0,00

8.378,22

9.488,30

0,00

9.488,30

0,00

80.577,91

3.111,47

0,00

0,00

8.757,08

98.444,43



 

18

Os
pa

 

 

GA

Ju

Ju

Ju

Ju

Ju

Ju

Ju

Ju

O

O

TO

8. GASTOS D

s Juros de a
agamento da

ASTOS DE FINA

uros c/ Aceites

uros de PME Cres

uros Livranças

uros Financiamen

uros de acordos (

uros Contratos loc

uros de Confirmin

uros de mora e co

utros Encargos F

utros Encargos F

OTAL

DE FINANCI

acordos dize
a segurança

NCIAMENTO

cimento

nto à exportação

Seg. Social)

cação Financeira

ng

ompensatórios

inanciamento (S

inanciamento

AMENTO 

em respeito
 social. 

 

a

ucursal FR)

 

o aos encarggos suporta

2014

0,0

28.294,8

7.171,8

4.091,9

11.315,5

29.913,1

0,0

1.026,8

671,4

18.589,0

101.074,5

ados com os

2013

0 283,2

2 8.041,5

2 1.514,9

8 0,0

3 17.676,1

2 40.759,9

0 12.764,0

8 0,0

1 0,0

0 1.840,0

6 82.879,9

s planos de

23

59

92

00

9

98

02

00

00

06

99
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9. FINANCIA

Os leasing’s 
olantes” e “
ociedade exe

vilhão Industrial
nha de Corte e Furaç
ntes Rolantes

ecapagem Automáti
OTAL LEASINGS
utros financiamento

mp. Curto Prazo - Livr
ME Crecimento (250M
ME Crecimento (500M
nanciamento export
rtão de Crédito

utros Financiadores -
mpréstimos de Accio
OTAL ENTIDADES BA
OTAL FINANCIAMEN

Descr

Pavilh
Linha de 

Pont
Decapag

TOTAIS VALOR 

AMENTOS O

referentes 
“Decapagem
ercido a opç

ção

ca

os
rança
M€)
M€)
ação

- IAPMEI
onistas

ANCÁRIAS
NTOS

rição do Bem

hão Industrial
Corte e Furação

tes Rolantes
gem Automática

AQUISIÇÃO LEA

OBTIDOS 

aos equipa
m automátic
ção de comp

2014
585.398,45

0,00
0,00
0,00

585.398,45

0,00
135.416,63
333.333,36

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

468.749,99
1.054.148,44

Passivo não 

Con

20
10
10
10

ASINGS

amentos: “li
a” terminar

pra, mantend

2013
750.280,04

0,00
0,00
0,00

750.280,04

0,00
177.083,31
416.666,68

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

593.749,99 4
1.344.030,03 5

corrente

trato n.º Loc

002295 BP
011507 BP
011511 BP
011509 BP

inha de co
am no perí
do-se os mes

2014
90.000,00

0,00
0,00
0,00

90.000,00

0,00
41.666,68
83.333,32

300.000,00
866,91

49.126,64
11.931,37

486.924,92
576.924,92

Passivo corre

cadoras Valor 

PI-CGD 1.500
PI-CGD 522
PI-CGD 101
PI-CGD 250

2.373

rte e furaç
íodo de 201
smos operac

2013
97.200,00
64.276,10
12.498,14
26.480,68

200.454,92 6

250.000,00
41.666,68
83.333,32 4

0,00
801,91

0,00
13.931,37

389.733,28 9
590.188,20 1.6

nte

contrato Ter

0.000,00 F
2.000,00 F

.500,00 F
0.000,00 F
3.500,00

ão”, “Ponte
14, tendo a
cionais. 

2014
675.398,45 847

0,00 64
0,00 12
0,00 26

75.398,45 950.

0,00 250
177.083,31 218
416.666,68 500
300.000,00

866,91
49.126,64
11.931,37 13

55.674,91 983.
31.073,36 1.934.

TOTAL

rmo da opção d
compra

inal do contrato
inal do contrato
inal do contrato
inal do contrato
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2013
7.480,04
4.276,10
2.498,14
6.480,68
.734,96

0.000,00
8.749,99
0.000,00

0,00
801,91

0,00
3.931,37
.483,27
.218,23

de 
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0. CERTIFICAAÇÃO LEGAAL DE CONTAAS 
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1. PARECER FISCAL ÚNIICO 
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